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اثر االصالحات الجبائية على االيرادات مديرية الضرائب  :ثاني    المطلب ال        

ول يف نظام العودلة ومن مث يف اقتصاد السوق،جعلها تعيد النظر يف اقتصادىا خ اجلزائر للدتأىلان             
الداخلي لكي يصبح متجانسا مع االقتصاد اخلارج لكن ىدا االصالح لالقتصاد واحلادث يف معظم الدول 

 فيها االصالحات يف الدول ادلتقدمة بدأترا زمنيا عن بقية الدول ادلتقدمة ففي الفًتة اليت أخادلتخلفة جاء مت
ادلديونية ،البطالة ،التضخم ،التدىور ادلعيشي ) تزال تتخبط يف مشاكل داخلية و خارجية كانت الدول ادلتخلفة ال
جعل اىداف االصالحات اليت من ادلفروض ان ترتكز باألساس على اجلانب  ىدا ما (ونقص النمو االقتصادي

ي جعل ذ تتمحور حول اجلانب ادلايل ورمبا قد اعطت ذلدا اجلانب امهية تفوق اجلانب االول ،الشيء الاالقتصادي
جل سد النفقات الداخلية واخلارجية،وكدا النفقات الضخمة  الدولة تبحث عن وسيلة لرفع اإليرادات ادلالية ال

مواكبة التطور االقتصادي ان اجلباية اجلزائرية عرفت يف التسعينات موجة حقيقية   واالقتصاديادلًتتبة عن الصالح 
من االصالحات اذلادفة اساسا اىل تصحيح ىيكل االيرادات اجلبائية اليت طادلا متحورت حول الضريبة البًتولية 

التاجتة عن االهنيار اسعار   و1986 شهدىا االقتصاد اجلزائري خالل كالذيخوفا من حدوث ازمات احرى 
 إلصالحالبًتول العادلية الدي ترتب عنو صورة مباشرة اهنيار يف رلموعة االيرادات ادلالية حول ادلشروع اجلزائري 

ادلنظومة اجلبائية العادية لكي تساىم بنسبة معتربة يف رلموع االيرادات ادلالية وقد عملت القوانني الضريبية اثناء 
االصالح وحىت فيما بعد االصالح اىل رفع من ادلقدار الضرييب الغري البًتولية لكي تساىم يف صد بعض النفقات 

العامة  

و ية متثل ايضا يف القضاء على ادلشاكل ادلًتتبة عن اجلباية ،ادلعمول هبا سابقا ئ اجلبالإلصالحاتان اذلدف الثاين 
لك بتخفيض الضغط اجلبائي وكدا احلد من ثقل النظام الضرييب لكي تتمكن اجلباية من ادلسامهة من حتقيق ذ

. التنمية االقتصادية دون احلاق اضرار فادحة يف طبقة اجملتمع 

ان األعباء اليت تتحملها الدولة اجلزائرية واليت شهدت تزايد مستمر خالل السنوات ادلاضية ادت اىل تطور النفقات 
العامة ىدا االرتفاع ادى بدوره اىل ضرورة تطوير االيرادات العامة احملصلة من طرف الدولة ان ادلراقبة ادلستمرة 

ىا عن طريق حتصيل االيرادات ادلالية وحسن حتصليها يلعب دورا ىاما ي العامة وضرورة التحكم فلإليرادات
. لالقتصاد احلديث 
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.  قمنا فيها بالًتبص الذيوسنتطرق اىل اثر االصالحات اجلبائية يف ادلؤسسة 

وىي نسبة  PIBمن %30و %95ان اإليرادات اجلبائية يهيمن بصفة كبرية على ايرادات ادليزاتية حيث اهنا متثل

. معقولة للمؤسسة 

اجلباية البًتولية ىي اىم عامل متحكم يف تدبدب احلصيلة اجلبائية وىناك جهود للدولة بصفة عامة وللمؤسسة 

 االخرية اليت مست واإلصالحاتبصفة خاصة يف االعتماد على اجلباية العادية لتقليل من امهية اجلباية البًتولية ،

ات حثري اجيايب من ناحية ايرادات الدولة ولكن ادلواطن مل يتقبل يف بداية االمر تلك االصالأمؤسستنا كان ذلا ت

 البًتولية وتعويضها باجلباية العادية واذلدف ية للجباية  الغاء االىملإلصالحاتلعدم الوعي الضرييب فادلنهج ادلتبع 

منها ىو التوصل اىل تغطية النفقات التسيري على االقل عن طريق الضرائب العادية ،ذلدا نقول يف االخري ان 

وجيب ان الدولة ان .االصالحات كان ذلا اثر اجيايب للمؤسسة وحىت بالنسبة للمواطن ادا كان لو وعي ضرييب 

 1.تنشر الوعي الضرييب قبل االصالحات او اي خطوة اخرى تقوم هبا يف اجملال الضرييب 
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I 

 

 إهداء

 
 إلى مى أعطيانى إلكطيى إلى يبخى إلى مى ه يانى إلى ي اى إلعياى ى إلى مىى

 أياى إنى إهدرى ى إطيهيى  هدى ه ى اانياى إهمت أضى ى إلى إت إه مى إلي هطمىى

 إلى مى  اخى لنى إهمت دى إلى حمخى ى إلى مىأضلى هيإلى  وملى ات لىى.ى حفيهيى اىى

ى. إلى طيأى إلطهى ضههى مى متوى  مى إبيوىى

 إلىاي نى اد ادى  إلع همى ى إلى إلقعلى إلعتوى  إي طلىأعلى إطمي لى   مىى

 إلىويدىأطننى ى لهى إنينىاعلى اىأعطلى سعلى ى..ى إليطخى ى إلى أنى إعطلىأهيدىى

ى ياأيامى إلىأهنى إميدوىى ا وملى   اادىى–ىازطمى ىأياممى ىسيطعمىى– أت انىى

ى..  أت إنى أياانى   اا ل ى  إلى إع وى إهلمليعنى لطمىأهيدىى

ىاقياهمىى–ى يويىى–ىا طيدىى– إلىداطلمى إهدرىالطهمى الييى اى اه لقيانى  يوىى

ى. إلىزخى مىسيأهانىانى انياى ه ى إيضحىى..ى هتىى

 

 

 

 



II 

 

 كلمة شكر

اضههى اىأعى وخى إهدى  ينيىالهمى إللقخى  النيىانى انياى ه ىى

 إلهخى ى  إصالدى  إلالمىأعلىايّنى إي همى ى ضههىاعلى اىأعطلى سعلى ى

املهمى يإمليى إنع خى أيإلى ا منياى  إمله يى إلىزخى مىى:ى  لهىى

سي لىانى انياى ه ى إيضحى مىوي لى  ى مى لطهى ى ابلى يإهزيىى

 طبيإهدى ضنى إهدىإلى يبخىأعطنيى نصياضلى اتوطييالىى:ى اسمياى إهمايىى

ى. اىانللىداطيى حممطمى إلي الى إلطهى مى يأمى  ي  طلىى.ى إلطهمىى
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



III 

 

 

 فهرس
 االهداء 

 كلمة شكر 1

 مقدمة عامة 
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 اإلصالحات اليت مست الضرائب غري املباشرة والرسوم املماثلة هلا: املطلب الثاين  
 اإلصالحات األخرى: املطلب الثالث  
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 الخاتمة عامة
 

: خاتمة عامة 

تعترب اجلباية العادية موردا ىاما لتمويل النفقات العامة للدولة ، فهي مبثابة األسس اليت ترتكز علية البلدان 
ادلتقدمة يف حتقيق برارلها اإلمنائية ، إذ ميكن اعتبارىا األداة الناجعة احتواء بعض الظواىر االقتصادية و لتشجيع 

 و مع دخول اجلزائر السوق احلرة أصبح الزما عن النظام الضرييب ،بعض النشاطات أو احلد من نشاطات أخرى
. أن يتفاعل مع متطلبات السوق احلرة و العودلة اإلقتصادية ، حاصة و أن ادلوارد النفطية مل تعدمستقرة

فلذا كان على اجلزائر أن تعتمد نظاما جبائيا جديدا يتالئم مع ادلتغريات االقتصادية ، مما دفعها إىل 
االصالح الضرييب الذي ساىم يف زيادة ادلردودية ادلالية دلختلف الضرائب لكنو مازال بعيدا عن الطم وحات ادلعلنة 
يف السياسة الضريبية ادلنتهجة و اليت زلورىا األساسي يكمن يف إحالل اجلباية العادية مكان اجلباية البًتولية ،كما 

. أن ىيمنة الضرائب غري ادلباشرة يف ىيكلة النظام الضرييب ال يدعم النظام الضرييب  لعدم عدالة تلك الضرائب 

: و لذلك نقًتح على ادلشرع الضرييب ما يلي 

التخفيف من حجم الضرائب غري ادلباشرة و االعتماد على الضرائب ادلباشرة من خالل تشجيع االستثمار و -
. حتسني التنظيم و إدارة ادلؤسسات العمومية ، و بالتايل حتسني ادلنتوج الضرييب ادلًتتب عن نشاطها 

حتسني التحصيل الضرييب و مكافحة ظاىرة التهرب الضرييب من خالل نشر الوعي الضرييب قصد تغيري الذىنيات -
. ادلعادية للضريبة و االىتمام أكثر باإلدارة الضريبية حىت تؤدي مهامها على أكمل وجو 

. صياغة قوانني و تشريعات واضحة و صرحية الهنا حتدد جناح او فشل نسبة التحصيل الضرييب -

حتسني أوضاع العاملني يف اإلدارة اجلبائية لتحسني أجورىم و تقدمي ذلم الوسائل احلديثة و اليت تكون مبثابة -
. حاجز امام اإلغراءات ادلالية اليت قد تقدم ذلم 

حتسني معاملة اإلدارة للمكلف و تبسيط اإلجراءات التسيريية و توعية ادلواطنني بأمهية الضريبة يف الرفع من -
. إيرادات الدولة بالتايل الدفع بعجلة النمو اإلقتصادي 

تزويد اإلدارة لليد العاملة ادلؤىلة و اإلطارات اخلبرية القادرة على التسيري أموال اإلدارة و ادلواطن و استعمال -
 .اخلربات و الوسائل ادلتطورة 



 الخاتمة عامة
 

كل ىذه االقًتاحات تعمل على حتسني الوضع االقتصادي ، فالضريبة تكون إجيابية بالنسبة للدولة إذا كان 
 .ادلواطن يعرف قيمة النمو االقتصادي لبلده 



 الخاتمة عامة
 

: خاتمة عامة 

تعترب اجلباية العادية موردا هاما لتمويل النفقات العامة للدولة ، فهي مبثابة األسس اليت ترتكز علية البلدان 
ادلتقدمة يف حتقيق برارلها اإلمنائية ، إذ ميكن اعتبارها األداة الناجعة احتواء بعض الظواهر االقتصادية و لتشجيع 

 و مع دخول اجلزائر السوق احلرة أصبح الزما عن النظام الضرييب ،بعض النشاطات أو احلد من نشاطات أخرى
. أن يتفاعل مع متطلبات السوق احلرة و العودلة اإلقتصادية ، حاصة و أن ادلوارد النفطية مل تعدمستقرة

فلذا كان على اجلزائر أن تعتمد نظاما جبائيا جديدا يتالئم مع ادلتغريات االقتصادية ، مما دفعها إىل 
االصالح الضرييب الذي ساهم يف زيادة ادلردودية ادلالية دلختلف الضرائب لكنه مازال بعيدا عن الطم وحات ادلعلنة 
يف السياسة الضريبية ادلنتهجة و اليت زلورها األساسي يكمن يف إحالل اجلباية العادية مكان اجلباية البًتولية ،كما 

. أن هيمنة الضرائب غري ادلباشرة يف هيكلة النظام الضرييب ال يدعم النظام الضرييب  لعدم عدالة تلك الضرائب 

: و لذلك نقًتح على ادلشرع الضرييب ما يلي 

التخفيف من حجم الضرائب غري ادلباشرة و االعتماد على الضرائب ادلباشرة من خالل تشجيع االستثمار و -
. حتسني التنظيم و إدارة ادلؤسسات العمومية ، و بالتايل حتسني ادلنتوج الضرييب ادلًتتب عن نشاطها 

حتسني التحصيل الضرييب و مكافحة ظاهرة التهرب الضرييب من خالل نشر الوعي الضرييب قصد تغيري الذهنيات -
. ادلعادية للضريبة و االهتمام أكثر باإلدارة الضريبية حىت تؤدي مهامها على أكمل وجه 

. صياغة قوانني و تشريعات واضحة و صرحية الهنا حتدد جناح او فشل نسبة التحصيل الضرييب -

حتسني أوضاع العاملني يف اإلدارة اجلبائية لتحسني أجورهم و تقدمي ذلم الوسائل احلديثة و اليت تكون مبثابة -
. حاجز امام اإلغراءات ادلالية اليت قد تقدم ذلم 

حتسني معاملة اإلدارة للمكلف و تبسيط اإلجراءات التسيريية و توعية ادلواطنني بأمهية الضريبة يف الرفع من -
. إيرادات الدولة بالتايل الدفع بعجلة النمو اإلقتصادي 

تزويد اإلدارة لليد العاملة ادلؤهلة و اإلطارات اخلبرية القادرة على التسيري أموال اإلدارة و ادلواطن و استعمال -
 .اخلربات و الوسائل ادلتطورة 
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 .تمهيد

 مدعم االقتصاد ىذا واحد، اذباه ذي اقتصاد كبو اؼبيل اذباه يف ربوالت و تغَتات عدة الدورل االقتصاد عرف
 كما اؽبيكلية، االصبلحات من صبلة تطبيق اذل اؼبتخلفة و النامية بالبلدان أدى االذباه ىذا و ، الدولية اؼبالية باؼبؤسسات

 اؼباضي القرن من التسعينات بداية يف السياسية حىت و االقتصادية اػبارطة على جذرية اصبلحات بإدخال اعبزائر قامت
 . الضرييب النظام مستوى يف بإصبلحات القيام خاصة بصفة و ،

 اؽبيكلي االصبلح مت اين ، 1991 لسنة اؼبالية قانون خبلل من اعبزائري اعببائي النظام يف مت الذي االصبلح ان
 من يبكن جديدة ضرائب عدة ادماج فيها مت اليت االصبلحات وىذه السابقة، الضرائب لتعويض جاء ، اعبزائرية للجباية
 . اعبديد العاؼبي االقتصاد مع التكيف و السوق اقتصاد عقبات ذباوز خبلؽبا

عموميات حول الضريبة والنظام  »  اؼبعنون الفصل ىذا خبلل من اعبزائري الضرييب النظام اصبلح اذل سنتطرق و
 :  التالية الثبلثة اؼبباحث يشمل الذي و  «الضرييب

 .الضريبة حول عامة مفاىيم: االول اؼببحث

 .اعبزائر يف اصبلحو و الضرييب النظام تطور:الثاشل اؼببحث
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 . الضريبة حول عامة مفاىيم  :األول المبحث
 

ا وخصوصا ، االقتصادي جملالا يف ىام مارل إيراد فهي ، الدولة ميزانية سبويل وسائل من وسيلة الضريبة تعترب  أخذت أّنه

 دور ؽبا حبيث ، الدولة موارد و مصادر أىم من فهي ، اؼبعاصرة عاتمتعباا يف االقتصادية النشاطات توجيو يف ابارز ادور

 من اؼبرسومة اؼبالية السياسة حسب منافعها و أىدافها تغَتت و ، للدولة اؼبالية السياسة أىداف تنفيذ ؾبال يف أساسي

 .للمجتمع العامة واؼبنفعة للدولة االقتصادية اؼبصلحة مع فقااتو ذلك و ، السلطة طرف

 .للضريبة األساسية المبادئ و المفهوم :األول المطلب

 لكن ، منها الدولة حاجة حسب ومنافعها أىدافها وتغَتت االقتصادية األفكار عرب تطورات بعدة الضريبة مرت لقد

 يف اغبديث العصر يف العامة اؼبالية  ، اؼبختلفة العصور عرب للضريبة أعطيت اليت والتعاريف اؼبفاىيم يف التباين من الرغم على
 .الضريبة ماىية خبصوص أراءىم تقاربت قد ؾبملهم
 اؼبميزة األىداف و اؼببادئ أىم خبلؽبا من سنقرأ اليت و التعاريف ىذه من ؾبموعة إذل سنتعرض ذلك لتوضيح و

 .للضريبة

 .الضريبة مفهوم : أوال

 : أن ىي شيوعا التعاريف ىذه أكثر لكن و ، للضريبة تعاريف عدة ىناك

 من اؼبال من جزء ربويل فهي ، عام نفع لتحقيق الدولة إذل بأدائها اؼبمول يلتزم إلزامية مالية فريضة ىي الضريبة /1
 1.النفع من اؼبمول على يعود عما النظر بصرف ، العام االستخدام اذل اػباص االستخدام

 ودون ، العامة النفقات سبويل بغرض العمومية السلطات اذل جربية بطريقة األشخاص يدفعو مارل مبلغ ىي الضريبة /2

 2 .معُت خاص نفع دفعها مقابل الضريبة دافع على يعود نأ

ا فريضة الضريبة /3  كانت مهما اؼبدفوع الضرييب اؼببلغ باسًتجاع اؼبطالبة الضريبة دافع اؼبكلف يستطيع ال دبعٌت ،ئية ّنه
 . 3األحوال و لظروفا

 ربمل يف اؼبواطنُت اشًتاك بغية العمومية القوة عليو ربصل شكلها كان أي منفعة وأ اقتطاع كل ىي الضريبة /4
 .4 والتنموية االقتصادية و االجتماعية سياستها ربقيق بغية خرىأ جهة ومن ، جهة من ةالعام األعباء

 : على اتفقت التعاريف ىذه نأ نبلحظ

 تقديبها يف األفراد الختيارات دخل وال جربا الدولة ذبمعها الضريبة. 

 ربصيلها و الضريبة بفرض اؼبكلفة ىي الدولة سلطة أن. 
                                                 

 

1 105 ، ص 2009 ، دار الكتاب اغبديث ، األردن ، « اؼبالية العامة والنظم الضريبية » : عدرل البابلي.  
2 ، 57 ، ص 1983 ، دار النهضة العربية ، بَتوت ، لبنان ، «مقدمة يف علم االقتصاد» صبحي تادريس ، مدحت ؿبمد العقاد 

3 ، 47 ، ص 2012 ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، الطبعة األوذل ، « اؼبالية العامة » طارق اغباج.  
4 ، 261 ، ص 1992دار اؼبعرفة اللبنانية ، «  اقتصاديات اؼبالية العامة ونظم السوق » أضبد ضبدي العناشل.  
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 ائي بشكل الضريبة تدفع ا اؼبطالبة وبق ال و ّنه  .دافعيها قبل من ِبه

 الضريبة ؼبتحملي ذاتية منافع و عامة منافع ربقيق . 

 خاص مبلغ على وبصل وال ثانية مرة اؼبمول قبل من اسًتجاعها يبكن ال ،أي العامة النفقات بتغطية الضريبة تقوم 

 . مباشرة غَت بطريقة ذلك يكون إمبا و الضرائب دفع من كمقابل

 مقابل بدون اقتطاع ىي » :  للضريبة ؾبمبل و ملخصا تعريفا نعطي أن يبكن السابقة التعاريف ىذه كل خبلل من

ا  اؼبكلفُت على الدولة تفرضو ، نقدا يكون و الدولة طرف من وإجباري  و للدولة العامة النفقات تغطية أجل من ذلك و ،ِبه
 .  « اؼبربؾبة اؼبالية السياسة تنفيذ

ا"الضريبية السياسة تعريف يبكن و  كافة مستخدمة الدولة تنفذىا و زبططها اليت اؼبتكاملة الربامج موعمج»  بأّنه

 مرغوبة غَت آثار ذبنب و ، مرغوبة سياسية و اجتماعية و اقتصادية آثار إلحداث احملتملة و الفعلية الضريبية مصادرىا
«سبع ؼبجا أىداف ربقيق يف للمسانبة

1  . 

 . للضريبة األساسية المبادئ : ثانيا

 عليها تركز اليت الثابتة والقواعد األسس بعض وجود من البد ، الضرائب من اؼبرجوة األىداف كبقق أن نستطيع كي

 2ىي القواعد ىذه و اآلن، إذل الباحثُت تقدير و برضا ىظتح للضريبة قواعد بأربع « ظبيث أدم »ء جا حيث ، الضرائب
: 

ا ويقصد  :العدالة /1  أال و ، فرد لكل اؼبالية للمقدرة تبعا العامة األعباء ربمل يف الدولة أفراد كل يسهم أن ِبه
 . طاقتو فوق الفرد يكلف

« الدولة ضباية ظل يفؼبقدرهتم  تبعا اغبكومة نفقات يف يسانبوا أن دولة كل مواطٍت على »
3. 

 تشكل العدالة لقاعدة ـبالفة فكل اعببائي، النظام أو السياسة تصميم يف مهمة اػباصية ىذه بان فيو شك ال وفبا

 .االجتماعي الكيان يف اخراب مصدر تكون و اؼبمولُت بشعور استهانة

 بصورة معلومة وتكون ، الدفع ووقت اؼبقدار حيث من للممول معلومة الضريبة تكون أن ه  بهو يقصد و  :اليقين /2

 . فيها غموض ال

                                                 

 

1 ، 11 ، ص2002 سعيد عبد العزيز عثمان ورجب العشماوي ، النظم الضريبية ، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ، اإلسكندرية.  
2 411 – 410 عدرل البابلي ، اؼبالية العامة والنظم الضريبية ، اؼبرجع السابق ، ص.  
3 ، مذكرة ماجستَت كلية العلوم االقتصادية 2009 ، 1992 العياشي عجبلن ، ترشيد النظام اعببائي اعبزائري يف ؾبال الوعاء والتحصيل ، 

  .25 ، ص 2006والتسيَت ، جامعة اعبزائر ، 
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ا يقصد و : المالءمة /3  ومبدأ ، فيو دفعها يصعب وقت يف تطلب فبل ، للممول مبلئم وقت يف الضريبة ذبىب أن ِبه
 . 1الضرائب لدافعي النفسية و اؼبادية الظروف مراعاة اذل مضمونو يف يبتد اؼببلئمة

 ؾبموع من أقل الضرائب موظفي رواتب مثل اعبباية نفقات تكون أن باالقتصاد يقصد و  :النفقات في االقتصاد /4

ا الضرائب حصيلة  العامة نةياػبز إذل يدخل ال و ، عبئا الضرائب صبع لكان منها قريبة أو ؽبا متساوية كانت لو ألّنه

 أو اغبصيلة تلتهم حبيث كبَتة الضرائب جباية نفقات تكون أال فيجب عليو و ، الضرائب فرض من تريده ما
  .أكثرىا

 يف الغزارة ربقق و اؼبارل ىدفها و خاصيتها تفقد ال حىت ، الضريبة مقدار من أكرب اعبباية تكاليف تكون أال تقتضي ومنو
 ترشيد وعلى  -التسديد يف اؼببلئمة و العدالة  – السابقة اؼببادئ وضوح مدى على اؼببدأ ىذا يتوقف و ، اعببائية اغبصيلة

 . الراشد اغبكم مصادر من مصدرا كان قائما اؼببدأ ىذا كان فكلما ، وضوحها و الضرائب انفاق

 . 2« التنسيق و التجانس » التنوع و الكفاءة /5

 اعببائي للنظام الفعالية درجات أوذل الكفاءة مبدأ لعله  و ، األمثل التوجيو االقتصادية اؼبوارد توجيو يف الكفاءة تساىم
 ..السوق اخفاقات تصحيح مواجهة يف

 ترشيد ذلإ السعي و اجملتمع رفاىية اذل اؽبادف االقتصادي الفكري التطور تساير األساسية اؼببادئ ىذه نأ يف شك ال و

 .راشد فٍت تنظيم و حكم وربقيق اؼبالية موارده

 :أىداف الضريبة : المطلب الثاني 
اف الضرائب الدولة تفرض عندما  أىداف أىم فإن عام بشكل و ، ؿبددة اأىداف ىايعُت نصب تضع إّنه

 :  يلي ما الضرائب

 .مالية أىداف: أوال

 لو يكون أن البد بنفقة التزام أي أن نعلم كبن و ، العامة النفقات لتغطية األموال على اغبصول دبعٌت

 زيادة 3يف للضريبة اؼبالية األىداف تتمثل عليو و ، اؼبصادر ىذه أىم من تعد فالضرائب ، سبويل مصدر

                                                 

 

1  36 ص ، 1988 ، ،لبنان بَتوت ، اعبامعية الدار ، « يةبالضري النظم »،  بركات صادق الكرصل عبد. 
2  ، 531 ، ص 1989 كامل بكري وأضبد مندور ، علم االقتصاد ، الدار اعبامعية ، مصر.  

3  ، عتيقة بن طاطة ، النظام الضرييب يف كله من سورية واعبزائر ، مذكرة ماجستَت ، كلية االقتصاد ، جامعة دمشق السورية 
  .31 ، ص2009
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 و البًتولية ؿبل اعبباية العادية اعبباية إلحبلل السعي بالتارل و سبويل اؼبيزانية العامة ، يف العادية اعبباية نسبة
 . العامة للميزانية نفقات التسيَت تغطي العادية اعبباية جعل

 .اجتماعية أىداف: ثانيا

1.لاؼبثا سبيل على منها االجتماعية اؼبشاكل من الكثَت ؼبعاعبة كأداة الضريبة تستخدم أن الدولة تستطيع
 

 من السكانية السياسة ربقق أن الدولة تستطيع إذ ، نسيب إجراء ىذا و  :النسل في التحكم /1

 أو زيادة من الدولة ىدف حسب الضريبة معدل رفع أو زبفيض خبلل من ذلك و الضرائب خبلل

 الضرائب معدل زيادة أو ، الثروات راكمت منع و الثروة و الدخل توزيع إعادة و السكان عدد تقليل

 . األغنياء من كبَتة نسبة عليها يقبل اليت الكمالية السلع على
 السلع على عارل ضرييب معدل فرض خبلل من ذلك و : السيئة االجتماعية الظواىر من الحد /2

 ...الدخان ، الكحول على الضرائب كفرض االجتماعية الناحية من سليب تأثَت ؽبا اليت

 كتشجيع الضرائب من اإلسكان قطاع يف اؼبستثمرين بإعفاء الدولة تقوم : المساكن مشكلة حل /3

 من اؼبساكن أصحاب أيضا تعفي و ، للمواطنُت اؼبساكن توفَت و جملالا ىذا يف لبلستثمار ؽبم

 . البناء على لتشجيعهم الضرائب

 .اقتصادية أىداف : ثالثا

 على إلغائها أو الضرائب زبفيض خبلل من االستثمار و االدخار لتحفيز الضريبة الدولة تستخدم

 قطاع مثل االقتصادية القطاعات بعض لتشجيع الضرائب تستخدم قد و ، اؼبتنوعة اؼبالية االستثمارات

 و القطاعات ىذه يف اإلنتاج مستلزمات على الضرائب بتخفيض ذلك و...عةالزرا أو الصناعة أو السياحة
ا  على  .منتجاهته

 و االقتصادي الركود خاصة االقتصادية األزمات من زبفف أن للضريبة يبكن ذكر ما جانب إذل
 الدولة فعلى الشرائية القوة فيها تنخفض اليت اغبالة فهو االقتصادي للركود فبالنسبة ، االقتصادي االزدىار

                                                 

 

1  48 ص ، سابق مرجعاؼبالية العامة ،  ، اغباج طارق. 
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 اإلعفاءات زيادة و األساسية السلع على الضرائب بتخفيض ذلك و لئلنفاق اؼبعد الدخل زيادة ىنا

 .1الضرييب القانون عليها ينص اليت الضريبية

 ارتفاع بسبب واػبدمات السلع على الطلب فيها يزيد اليت اغبالة فهو االقتصادي لبلزدىار بالنسبة أما

 إلغاء أو زبفيض و ، الدخل على الضرائب زيادة خبلل من ذلك و الدولة تتدخل اغبالة ىذه يف ، الدخول

 . الشراء على اؼبقدرة بالتارل و لئلنفاق اؼبعد الدخل من يقلل فبا اغبكومي الدعم

 اذل الفساد فبارسة بفعل الضرييب التهرب يؤدي حيث ، االقتصادي الفساد حملاربة الضرائب فتستخدم

  .العام اإلنفاق مستوى ضعف و للدولة العامة اؼبوازنة يف العجز زيادة

 .أنواع الضرائب و قواعد تحصيلها: المطلب الثالث 

 ، و من خبلل ىذا اؼبطلب سنقف عند أنواع تتعدد أنواع الضرائب و زبتلف صورىا الفنية باختبلف اؼبكان و الزمان
 . الضرائب و قواعد ربصيلها

 .أنواع الضرائب: أوال

 ، وتتمثل أىم أنواع و تصنيفات اجملتمع رباول كل دولة اختيار مزيج متكامل من أنواع الضرائب لتحقيق أىداف
 2: الضرائب فيما يلي

 . الضرائب الواحدة و الضرائب المتعددة /1

ا تسعى ، إذ كانت الدولة تفرض ضريبة واحدة فقط ، عرفت الضرائب الواحدة منذ القدم   إذل ربقيق كافة أىدافِبه
أي أن  ، حيث يتضمن اؽبيكل الضرييب أنواع متعددة من الضرائب، و نظام الضرائب اؼبتعددة ، سياستها الضريبية 

 .  من الضرائب على صبيع األنشطة اليت يزاوؽباايدفع عدد اؼبكلف

اسبتاز الضريبة الوحيدة بسهولة ربصيلها و قلة نفقات جبايتها و تأخذ باالعتبار كل موارد اؼبكلف اؼبالية، كما    سبتازأّنه
 و يعرف اؼبكلف مسبقا اؼببلغ ،  ، فبل ربتاج إذل وقت و جهد للوصول إليها فبا يقلل من مصاريف ربصيلهابالوضوح
او من  ،  اؼبًتتب عليو فبا يشجعو على الدفع و عدم التهربالضرييب   أن حصيلتها قليلة أمام أىداف الدولة اؼبتزايدةعيوِبه
ا  .  ضريبة واحدة فقطألّنه

                                                 

 

1  51 – 49 ص ، سابق مرجع  اؼبالية العامة ، ، اغباج طارق.  
2   ، 54 – 53مرجع سابق ، ص ص اؼبالية العامة ، طارق اغباج.  
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 .الضرائب على األشخاص و الضرائب على األموال /2

 اإلنسان ىو نفسو اؼبادة ، أو  للضريبةوعاء على األشخاص ىي الضرائب اليت تتخذ من الشخص نفسو الضرائب
 ضريبة الفردية أو ضريبة الرؤوس ، حيثال، و لذلك ظبيت ب  للضريبة بغض النظر عما يف حوزتو من أموالاػباضعة

 العلمية ألن تطور األسس ،  ىذه الضريبة يف كثَت من العصور و لكنها فقدت تلك األنبية يف العصور اغبديثةاستخدمت
 االجتماعية االقتصادية واجملتمعللضريبة أوضحت فشل مثل ىذا النوع من الضرائب يف ربقيق العدالة الضريبية و أىداف 

 . و السياسية

  .1الضريبة على األموال ىي تلك الضريبة اليت تفرض على اؼبال يف حد ذاتو دون النظر اذل من وبوزهو 

  ذلك فقد اذبهت كافة الدول اغبديثة إذل فرض ضرائبها على اؼبال يف كل صوره وأوضاعو أي سواء كان عامبلولكل
 متخذا صورة دخل أو ، سلعة استثمارية أو سلعة استهبلكية ، عقارا أو منقوال ،  عوامل اإلنتاج أو عائدا من عوائدهمن
 .  أو إنفاقثروة

 .الضرائب المباشرة و الضرائب الغير مباشرة /3

 : ىذا التصنيف ىو الشائع يف وقتنا اغبارل و كثَت من الدول ذبمع ما بُت ىذين الصنفُتيعترب

 ، و مطروح الضريبة  ىي اليت تفرض مباشرة على رأس مال الفرد أو دخلو دون التواء:الضرائب المباشرة  /أ 
، من كسب  دخل اؼبكلف من رأس اؼبال ،  يف ىذه اغبالة مثبل رأس مال اؼبكلف كضريبة للشركاتيكون
، من رأس اؼبال معا كأرباح اؼبهن اغبرة و األرباح الناصبة عن االستثمار الصناعي   و األجوركالرواتب العمل

 و ىي اليت يدفع فيها اؼبمول الضرائب بنفسو و بدون وسيط و ىو يعلم قيمتها و طبيعتها و  ،2التجاريو
 .  الطعن فيها بنفسولو يبكن

 الضرائبالضرائب على الدخل و:  تنقسم الضرائب اؼبباشرة حبسب طبيعة اؼبادة اػباضعة ؽبا اذل نوعُت أساسيُت نبا و
 .  على رأس اؼبال

 .مفهوم الضرائب على الدخل

                                                 

 

1   ، 164 ، ص 2005،دار وائل للنشر ، عمان ، األردن ، " أسس اؼبالية العامة "خالد اػبطيب ، اضبد شامية. 
2   ،28 ، ص 2010دار ىومة للطباعة والنشر و التوزيع ، اعبزائر ،  ، « الضرائب على الدخل اإلصبارل »بن اعمارة منصور. 
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 من نفس التعريف ، حيثض، ألن التشريعات الضريبية للدولة ال تت  إعطاء تعريف شامل و عام ؼبعٌت الدخليصعب
  كل مال نقدي أو قابل للتقدير بالنقود وبصل عليو الفرد بصفة دورية منتظمة من»نو أ الضيق يعرف على دبفهومو
  أما دبوجب اؼبفهوم الواسع زبضع كل زيادة يف القيمة االهبابية لذمة اؼبكلف « مستمر أو قابل لبلستمرار مصدر
 أموال بذلك فإن ما وبصل عليو الشخص من منافع وخدمات و ،م معنويا لفًتة زمنيةأن شخصا طبيعيا ا سواء كبالضريبة

 .  و كل ما يطرأ على اؼبقدرة اؼبالية للمكلف دخبل

 ، فالضريبة  نوعان من الضرائب على الدخل نبا الضرائب العامة على الدخل و الضرائب على فروع الدخلوىناك
 تنوع  على الدخل تأخذ دببدأ شخصية الضريبة و ينظر يف فرضها اذل اؼبكلف اؼبمول اػباضع للضريبة و ليس اذلالعامة

 من فرع أما الضرائب على فروع الدخل فتفرض على فروع الدخل على شكل ضريبة منفردة على كل.  مصادر الدخل
  .1الدخل فروع الدخل وذلك بعد تقسيمو حبسب اؼبصادر ، فكل ضريبة تنظم على أساس تعدد و تنوع مصادر

 .مفهوم الضرائب على رأس المال

، اليت  و يقصد برأس اؼبال ؾبموع األموال العقارية و اؼبنقولة،  تلك الضرائب اليت تتخذ من رأس اؼبال وعاء ؽبا ىي
 ، و ، و اليت يبلكها الشخص يف غبظة معينة سواء كانت منتجة لدخل نقدي أو عيٍت أو ػبدمات  بالنقودتقديرىا يبكن
 :  الضرائب على رأس اؼبال اذل نوعُت نباتنقسم

 تفرض الضريبة السنوية بسعر منخفض على القيمة : لضريبة السنوية العادية على رأس المالا 
أوؽبما يف فرض ضريبة :   رأس اؼبال الفردي و ثروتو ، يتمثل فرض الضريبة السنوية يف صورتُت جملموعالسنوية
 .  رأس اؼبال وثانيهما الضرائب على الدخلعلى وحيدة

 الذي يكون   ىي الضرائب اليت تفرض على رأس اؼبال العرضي:الضريبة العرضية على رأس المال ،
 و تفرض بسعر مرتفع نتيجة ظرف او واقعة معينة استثنائية حبيث يكون اؼبال وعاءىا مصدر ، ؽبا وعاء
 .  االعتبارات اؼباليةلتحقيق دفعها

 
  ىي الضرائب اؼبفروضة على بعض الوقائع اؼبنقطعة والتصرفات مثل الضرائب على: الضرائب غير المباشرة /ب 

 و رسوم تفرض ،ىا اؼبرتبطة حبركة الثروة و استخدام  أو االستهبلك ، فهي تفرض على صبيع األعمالاإلنتاج

                                                 

 

1 بتصرف 30 – 29 ، ص الضريبة على الدخل اإلصبارل ، اؼبرجع السابق،  بن اعمارة منصور . 
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  غَت مباشرة على األفراد نتيجة االستهبلك اليومي للمواد و السلع و اػبدمات و ىي اليت ال يدفع فيهابصورة
 :  الضرائب بنفسو و لكن عن طريق الوسيط و ال وبق لو الطعن فيها وتنقسم اذل قسمُتاؼبمول

 .الضرائب على االستهالك

 بالضرائب اػباصة على استهبلك» ىذه الضريبة أوال على االستهبلك لنوع معُت من البضائع احملددة و تسمى تفرض
ااإلنفاقات اليت يقوم بالضرائب العامة على كل أنواع » ،أما النوع الثاشل يسمى «  البضائعبعض   الفرد ، وىو بصدد ِبه

دف دخلواستخدام  .  االستهبلك ِبه

 .الضرائب على التداول

ا و غَتىا من التصرفاتتفرض على واقع انتقال حقوق   ، ومن  اليت تكون األموال ؿببل ؽبالقانونيةا الثروات و تداوؽبه
.  1، الرسوم القضائية رسوم التسجيل العقاري:  ذلك أمثلة

 2الضرائب النسبية و الضرائب التصاعدية /4

مثل ضريبة األرباح التجارية  ،  النسبية ىي اليت تفرض بنسبة ثابتة ال تتغَت بتغَت مقدار اؼبادة اػباضعة للضريبةالضريبة
 1000 فمن كان يربحا ، معُتاإذا بلغ مقدار، على أي ربح من ىذه األنشطة  % 10 حيث تفرض مثبل بنسبة الصناعيةو

 .  دج200و من يربح ضعفها يدفع  دج 100خذ منو ؤتدج 

  .3 يقصد بالضريبة النسبية تلك الضريبة اليت ال يتغَت معدؽبا اؼبفروض مهما تغَت حجم اؼبادة اػباضعة للضريبةو

ا الو ،  ىذه الضريبة ببساطتهاتتميز  أما الضريبة ،  ربتاج إذل تكاليف عالية يف اعبباية و ال تتطلب إجراءات كثَتةأّنه
 أي ، للضريبة  ىي اليت تفرض على اؼبادة اػباضعة للضريبة بسعر متفاوت تبعا الختبلف مقدار اؼبادة اػباضعةالتصاعدية

 . يتزايد سعرىا بتزايد اؼبادة اػباضعة ؽبا

 :  التصاعد نوعان نباو

                                                 

 

1  35 – 34 بن عمارة منصور ، الضريبة على الدخل ، اؼبرجع السابق ، ص .  
2   ، 420 – 419مرجع سابق ، ص اؼبالية العامة والنظم الضريبية ، عدرل البابلي.  

3 25، ص  2007 2، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية ، اعبزائر، الطبعة «  جباية اؼبؤسسات»  ،ضبيد بوزيدة.  
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 حيث تقسم اؼبادة اػباضعة للضريبة إذل طبقات أو فئات و ىبصص : التصاعد بالطبقات أو اإلجمالي /أ 
و الدخل الذي يقع يف فئة  ، و يرتفع ىذا السعر للطبقات العليا عنو يف الطبقات الدنيا ،  طبقةلكل سعر
 .   كلو لنسبة واحدة من الضريبةىبضع معينة

  حيث تقسم اؼبادة اػباضعة للضريبة إذل عدة شرائح و يطبق على كل شروبة سعر: التصاعد بالشرائح /ب 
ا ، خاص  .و يرتفع السعر للشرائح العليا عنو للشرائح السفلى ِبه

 .الضريبة العينية و الضريبة الشخصية /5

  بالضريبة العينية ىي تلك اليت تفرض على اؼبمول دون مراعاة لظروفو الشخصية االقتصادية أو االجتماعية أويقصد
 تفرض أما الضريبة الشخصية فهي تلك اليت ،  فبل ينظر إال إذل اؼبادة اػباضعة للضريبة و مثاؽبا الضرائب اعبمركيةالعائلية

 األدسل على األموال مع مراعاة ظروف اؼبكلف الشخصية و االقتصادية و االجتماعية و العائلية خاصة متطلبات اغبد
 على تقع وكلتا الضريبتُت ، و ديون اؼبكلف و تكاليف حصولو على دخلو أو األموال اػباضعة للضريبة ، البلزمة للمعيشة

. 1األموال لكن العينية ال تراعي ظروف اؼبمول و الشخصية تراعي ظروفو

 .قواعد تحصيل الضريبة :ثانيا

 . إذل ضباية اؼبكلف و صيانة حقوقو وكذلك ضباية حقوق الدولة هتدف  اؼبشرع قواعد و أحكام اؼبنظمة اليتحدد

 و عدم ، مواعيد ربصيل الضرائب ،  و الضمانات من أجل ضباية اؼبكلف تتمثل يف احًتام إدارة الضرائبفالقواعد
 و من ، و يبكن للمكلف الطعن يف قيمة الضريبة إذا كانت غَت واقعية ،  الضريبة ال يتوفر فيها الواقعية اؼبنشئة ؽباربصيل
 : أخرى فالقواعد و الضمانات من أجل ضباية حقوق الدولة ىيناحية

 .الضريبة ىي دين من ضمن الديون اؼبميزة للدولة يف حصول الدين قبل أي دين آخر /1

 إعطاء قانون إلدارة الضرائب و ضمانات و رتب ؽبا حقوق للوصول إذل اؼبادة اػباضعة للضريبة عن طريق /2
 .. على الوثائق و اؼبستندات و كذلك التقدير ؽبااالطبلع

 

 

 
                                                 

 

1  422 عدرل البابلي ، اؼبالية العامة والنظم الضريبية ، اؼبرجع السابق ، ص.  
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 :تطور النظام الضريبي وإصالحو في الجزائر : المبحث الثاني 

يعترب النظام الضرييب من أىم العناصر اليت أدرجت ضمن اإلصبلحات االقتصادية يف اعبزائر، وذلك ؼبا للضريبة من 
. أثر على اؼبشروعات اليت ترمي إذل ربقيق األىداف االقتصادية للدولة ، حيث يعترب النظام الضرييب جزء من النظام اؼبارل 
وىذا األخَت يعترب جزء من النظام االقتصادي ، لذا سنتطرق يف ىذا اؼببحث إذل النظام اعببائي وخصائصو وكذا النظام 

 .الضرييب قبل اإلصبلحات 

 النظام الضريبي: المطلب األول 

 :مفهوم النظام الضريبي 

ىو ؾبموعة الضرائب اليت يراد باختيارىا وتطبيقها يف ؾبتمع معُت وزمن ؿبدد ربقيق أىداف السياسة الضريبية اليت 
فالنظام الضرييب يعترب ترصبة عملية للسياسة الضريبية ، أو اؽبيكل اؼبتفرد دببلؿبو وطريقة عملو . اختارىا ذلك اجملتمع 

لتحقيق أىداف اجملتمع ، وىو اإلطار الذي تعمل بداخلو ؾبموعة من الضرائب اليت يراد باختيارىا وتطبيقها لتحقيق 
ؾبموعة القواعد القانونية والفنية اليت سبكن من االقتطاع الضرييب » أىداف السياسة اعببائية ، وىو من اؼبفهوم الواسع 

 « .وذلك يف مراحلو اؼبتتالية يف التشريع إذل الربط والتحصيل

والنظام الضرييب ىو اإلطار الذي ينظم ؾبموعة الضرائب اؼبتكاملة واؼبتناسقة ، ويتمه ربديدىا استنادا إذل أسس 
  .1اقتصادية ومالية وفنية يف ضوء اعتبارات سياسية اقتصادية اجتماعية وإدارية

والنظام الضرييب ما ىو إاله الواجهة والتطبيق العملي للسياسة الضريبية ، إاله أنو يبكن اإلشارة إذل أنه السياسة الضريبية 
الواحدة من اؼبمكن أن تًتجم بعدة نظم ضريبية ، ولذلك فاختبلف النظم الضريبية بُت الدول ال يعٍت اختبلف السياسة 

 .الضريبية 

حيث إنه النظام الضرييب الذي يصلح يف ؾبتمع ما ال يصلح يف ؾبتمع آخر ، رغم عدم وجود اختبلف يف السياسة 
  .2الضريبية

 .وعليو ، قبد أن النظام الضرييب هبب أن يكون انعكاسا للنظام االقتصادي واالجتماعي والسياسي السائد يف اجملتمع 

                                                 

 

1 ، 46 ، ص 2000 ، دار النهضة العربية ، الطبعة األوذل ، القاىرة ، مصر « اإلصبلح الضرييب » صبلح زين الدين.  
2 ، دراسة حالة النظام الضرييب اعبزائري ، مذكرة ماجستَت، كلية العلوم « فعالية النظام الضرييب يف ظله إفرازات العوؼبة االقتصادية » قاشي يوسف ، 

  .36 – 35 ، ص 2009 – 2008االقتصادية ، جامعة بومرداس ، اعبزائر 
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 1خصائص النظام الضريبي: المطلب الثاني 

لقد امتاز النظام اعببائي بعدة خصائص ، منها ما ال يواكب بصفة حقيقية وفعالة مسار التنمية االقتصادية للببلد 
نتيجة نقائصو مع اؼبعطيات االقتصادية اعبديدة ، وخاصة لفًتة سبيزت ببعض التقلبات ، واليت تعد مرحلة انتقالية تربط 

بُت نظامُت عاؼبيُت نبا نظام السوق اؼبوجو ونظام السوق اغبره ، فقد غلبت على ىذا النظام ضرائب غَت مباشرة ، 
 :ومن أىم ىذه اػبصائص ما يلي . واالعتماد على اعبباية البًتولية ، كذا نقص مداخيل الضرائب األخرى 

 :سيادة الضرائب المباشرة  /1

 من ؾبموع اإليرادات اعببائية ، %60اعتمد النظام اعببائي بصورة خاصة على الضرائب غَت اؼبباشرة وسبثل أكثر من 
 :حبيث كانت سبثل إيرادات أكثر بالنسبة ؼبيزانية الدولة ، ويعود ذلك إذل 

  طبيعة البنية االقتصادية للببلد فبا أدى إذل تفضيل الضرائب على االستهبلك والضرائب اعبمركية والرسم على
حجم اؼبعامبلت على الضرائب اؼبباشرة ، وىذا يرجع إذل اتساع ظاىرة االستهبلك وارتفاع التجارة اػبارجية ، 
ومن جهة البفاض نسبة الدخول اػباضعة للضرائب اؼبباشرة ، ومن جهة أخرى تستفيد من اإلعفاءات، كون 

الضرائب اؼبباشرة ضرائب عينية فثمنها يدرج ضمن أسعار السلع واػبدمات ، حيث تلجأ إليها الدولة 
فهذه الضرائب ال تأخذ . وسبويل خزينتها العمومية ، دون أن تنظر إذل اؼبمولُت .للحصول على موارد مالية 

 .يف اغبسبان القدرة التكليفية للمكلف

  إضافة إذل ذلك ، فالصعوبة اليت واجهت اإلدارة اعببائية اؼبتمثلة يف ضعف الكفاءة اإلدارية أدى بالدولة إذل
تفضيل ضرائب غَت مباشرة سبتاز بالسهولة يف التحصيل ، كم يقل فيها الغش والتهرب الضرييب  كما ىو 
اغبال يف الرسوم اعبمركية والطوابع اعببائية اليت يكاد ينعدم فيها ذلك خببلف الضرائب اؼبباشرة اليت سبتاز 

 .بكثرة التهرب وصعوبة ربصيلها 
 :االعتماد على الجباية البترولية  /2

باعتبار اعبزائر دولة يف طريقها إذل النمو اعتمدت على استغبلل اعبباية البًتولية ، ىدفا إذل الزيادة يف مواردىا اؼبالية ، 
 .خاصة وأن البًتول يعترب من أىمه الثروات ؽبا 

  1972لقد ازبذت اعبزائر البًتول موردا أساسيا لتموين خزينتها ، خاصة يف الفًتة اؼبمتدة ما بُت 

  .الصناعة والزراعة والتجارةونظرا لقلة مسانبة القطاعات األخرى .  1985و 

                                                 

 

1  ، 78 – 77 – 76 ، ص 2004 ، دار ىومة ، اعبزائر ، « فعالية النظام الضرييب بُت النظرية والتطبيق » ناصر مراد.  
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، حيث  1986ولكن الوضع دل يبق على حالو حيث قلت مسانبة اعبباية البًتولية ، ال سيما يف سنة 
تعترب ىذه السنة منعطفا ىاما يف اجملال اؼبارل نتيجة تدىور أسعار البًتول الذي أدى إذل البفاض عميق يف 
إيرادات اعبباية البًتولية ، وبالتارل ، تسجيل عجز على مستوى اؼبيزانية وسبويلها بواسطة اإلصدار النقدي 
الذي أدى إذل بروز ظواىر تضخمية من جهة وارتفاع كبَت يف اؼبديونية اػبارجية من جهة أخرى، كما أن 

 .عدم استقرار مداخيل اعبباية البًتولية أدى إذل التفكَت يف إهباد مواد أكثر استقرارا وضمانا 

 :نقص مداخيل الضرائب المباشرة  /3

لقد سبيز النظام اعببائي حبصيلة ضريبية منخفضة فيما ىبصه الضرائب اؼبباشرة خبلفا للدولة اؼبتقدمة اليت تشكل فيها 
ومن أسباب تأخر اعبزائر كغَتىا من . الضرائب اؼبباشرة مصدرا رئيسيا وأساسيا لتمويل ميزانيتها ، حبصيلة ضريبية مرتفعة 

ذا النوع من الضرائب ما يلي   :الدول النامية األخذ ِبه

  كثرة التخفيضات واإلعفاءات اعببائية اليت تعترب أكثر األساليب اؼبتبعة يف التنمية ، وحيث كلفت سياسة
 .التحفيز ىذه كل سنة خسائر كبَتة يف اإليرادات 

  من عدد السكان  %5إذل  %1نقص اػباضعُت للضرائب اؼبباشرة يف الدول النامية ، إذ يًتاوحون ما بُت
 .من عدد السكان يف الدول اؼبتقدمة  %25بينما يفوق اؼبعدل . فقط 

  فرص اؼبشروع اعببائي للقوانُت جاءت لرعاية بعض اؼبصاحل اػباصة إذ تفرض مثبل على الدخول الوطنية
معدالت ضريبية مرتفعة ، يتمه اقتباسها من تشريعات دول متقدمة ، بينما تقله إذل حده كبَت على شركات 

 .وعقارات مع العلم أن اؼبلكية العقارية تعترب من أىمه ؾباالت الشراء يف الدول النامية 

  كثرة الغش والتهرب الضرييب من طرف اؼبمولُت خاصة بالنسبة للضرائب اؼبباشرة بسبب نقص أو انعدام
 .الوعي الضرييب لدى اؼبكلفُت 

  ضعف اإلدارة اعببائية لنقص الوسائل و اإلمكانيات وضعف التأطَت ؼبوظفي اإلدارة اعببائية. 

 1991النظام الضريبي قبل اإلصالحات : المطلب الثالث 

دل يعرف التشريع اعببائي يف بداية مرحلة االستقبلل ربوال كبَتا أو كليا ، وإمبا اتبعت الدولة اعبزائرية سبديد فعالية 
القوانُت اعببائية الفرنسية يف كامل جوانبها ما عدا البنود اليت سبس بسيادة الدولة ، ىذا القرار ضروري يف وقتو ، وذلك 

ولكن خزينة الدولة كانت تعاشل . بعدم إمكانية وضع قوانُت ربل مباشرة ؿبل القوانُت الضريبية للتشريع الفرنسي القدصل 
من عجز يف السيولة النقدية ، وؽبذه األسباب عملت الدولة على ربسُت وسائل وأساليب التحصيل من جهة ، وإدماج 

. بعض القطاعات واألشخاص ، الذين دل يكونوا خاضعُت للضريبة من جهة أخرى ،  وتوسيع ؾبال تطبيق الضريبة 



 عموميات حول الضريبة والنظام الضريبي                                       األولالفصل 

19 

 

إذل سنة  1962ويبكن أن نلخص أىم التعديبلت من سنة . وىكذا كان سلم اإلصبلحات تصاعديا مع مرور السنوات 
 1:كما يلي  1989

 1963في سنة : أوال 

مته التخلي عن النظام اؼبوقف فيما ىبصه الرسم الوحيد اإلصبارل على اإلنتاج واستبدالو بنظام الدفع أو التسديد اجملزأ ، 
  1992مارس  31حيث يتمه دفع الرسم عند كله مرحلة يتمه فيها ربويل اؼبلكية ، ويبقى ىذا النظام ساري اؼبفعول إذل غاية 

 1965في سنة : ثانيا 

الضرائب على  1965مته إدخال مبدأ االقتطاع من اؼبصدر بالنسبة للضرائب على األجور مع العلم أنو قبل سنة 
 .األجور والضرائب على الدخل بصفة عامة خاضعة لنظام التصروبات يف آخر السنة 

 1970في سنة : ثالثا 

، الطريقة الوحيدة لبلىتبلك  1989إذل سنة  1970مته التخلي عن طريقة االىتبلك التنازرل مع العلم أنو من سنة 
ا ىي طريقة القسط الثابت   .اؼبعمول ِبه

 1976في سنة : رابعا 

 :سبت اؼبصادقة على األوامر التالية اؼبتضمنة قوانُت اعبباية ، ونذكر منها 

 .واؼبتضمن قانون الرسم على رقم األعمال  09/12/1976 اؼبؤرخ يف 76/102األمر  /1

 .واؼبتضمن قانون الطبع  09/12/1976 اؼبؤرخ يف 76/104األمر  /2

 .واؼبتضمن قانون الضرائب غَت اؼبباشرة  09/12/1976اؼبؤرخ يف  76/104األمر  /3

واؼبتضمن قانون التسجيل ويف نفس السنة إحداث ما يسمى  09/12/1976اؼبؤرخ يف  76/105األمر  /4
 .ببلمركزية الضريبة على األرباح الصناعية والتجارية 

 1979في سنة : خامسا 

 .واؼبتضمن قانون اعبمارك  12/07/1979اؼبؤرخ يف  79/07اؼبصادقة على قانون 

                                                 

 

1 58 بن عمارة منصورة ، الضريبة على الدخل اإلصبارل اؼبرجع السابق ، ص.  
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 1989في سنة : سادسا 

أحدث تغيَتات وتعديبلت ىامة يف ميدان اعبباية ، ويعد كمؤشر لبداية اإلصبلحات اعببائية ،  1989إنه قانون اؼبالية 
أين مته إلغاء الفرق بُت القطاع العام والقطاع اػباصه ، أيه أنه الصيغة القانونية للشركة دل يعد ؽبا أيه وزن ، بل طبيعة 

 .النشاط اؼبمارس ىو الذي وبدث الفرق 

وكذلك إعطاء إمكانية . ويف نفس السنة مته إنشاء الضريبة على األرباح الصناعية والتجارية ، أيه إلغاء البلمركزية 
 .اسًتجاع العجز على مدى طبس سنوات عوضا عن ثبلث سنوات يف السابق 
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  الفصل األولالصةخ
ىذا الفصل يتضح لنا أن الضريبة ىي أداة من أدوات السياسة االقتصادية اؼبهمة ، و آلية يف  ما تطرقنا إليومن خبلل 

ن أ كما .اجملتمع يف ربقيق التوازنات االقتصادية الكلية من خبلل التوجيو األمثل للموارد اؼبالية و ربقيق أىداف  مسانبة
 .  الضرييب ىبتلف من دولة اذل أخرى ويتأثر بعدة عوامل اقتصادية ، سياسية و اجتماعية النظام

ا اليت سبيالنقائصو  اعببائية يف   النظام الضرييب اعبزائري قبل اإلصبلحات الشاملة كانت عائقا أمام فعالية السياسةز ِبه
الضريبية و ارتفاع  ربقيق األىداف االقتصادية الكلية ، حبيث سبيز النظام الضرييب السابق بعدم االستقرار و ضعف العدالة

السلبيات وتعيد االستقرار  الضغط الضرييب و بعدم مبلئمة اإلدارة الضريبية ، فجاءت اإلصبلحات الضريبية لتتجاوز ىذه
لذلك سبت ىذه  مع ، اجملتن ىذا األخَت يعكس النظام االقتصادي ، السياسي السائد يفأاذل النظام الضرييب، كون 

و الرسم على   TVA يفاإلصبلحات من خبلل استحداث أنواع جديدة من الضرائب ، ىذه األخَتة سبثلت باألساس
  .يف الدخل اإلصبارل IRG و الضريبة على أرباح الشركات IBS القيمة اؼبضافة

ن ىذه اإلصبلحات كانت موجهة بشكل أساسي للجباية العادية من خبلل فصلها عن اعبباية البًتولية ، و أكما 
 . ىيكلة اإلدارة الضريبية و تفعيل دور السياسة الضريبية يف إطار العدالة الضريبية إعادة

 لكن رغم اإلصبلحات اؼبتتالية على مستوى النظام الضرييب اعبزائري إال انو ما يزال بو العديد من النقائص اليت ذبعلو
بعيدا عن ربقيق األىداف اؼبرجوة ، األمر الذي يستوجب إعادة النظر يف القواعد التشريعية و العمل على تبسيطها ، 
 والسهر على توفَت االستقرار السياسي واالقتصادي ، و العمل على تنمية اؼبوارد البشرية من خبلل وضع برامج تكوينية

. وظفي جهاز الضرائب عامةدل



 
 
 

 الثاشلالفصل 
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 تمهيد

عند مبلحظة ما وصل إليو النظام اعببائي اؼبعمول بو سابقا وما نتج عنو من سلبيات ، اضطر إذل 
إهباد ومعاعبة النظام اعببائي وذلك إلصبلحو ، لذا عملت السلطات على إهباد نظام جبائي جديد 

ونظرا . وتكون ىذه اإلصبلحات متماشية وأىداف الضريبة . يتبلءم والتحوالت االقتصادية الكربى 
دبعادل إصبلح  1991للتعديبلت اليت تزامنت مع اإلصبلحات االقتصادية ، جاء قانون اؼبالية من سنة 

وسنتطرق .  2016، ويف األخَت قانون اؼبالية  1992ضرييب جديد ، وتدعم أكثر بظهور قانون اؼبالية 
 :يف ىذا الفصل إذل اؼبباحث التالية 

 .واقع اإلصبلحات الضريبية يف اعبزائر : اؼببحث األول 

 .أىمه اإلصبلحات الضريبية يف اعبزائر : اؼببحث الثاشل 

 .أثر اإلصبلحات الضريبية على االقتصاد الوطٍت اعبزائري : اؼببحث الثالث 
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 واقع اإلصالحات الضريبية في الجزائر: المبحث األول 

ا قانون اؼبالية لسنة  تعترب امتدادا إلصبلحات االقتصادية اليت قامت  1992إنه اإلصبلحات الضريبية اليت جاء ِبه
ا اغبكومة لتحقيق ىدف التنمية االقتصادية الشاملة ، حيث أصبح النظام الضرييب اعبزائري ال يستجيب  ِبه
ؼبتطلبات التنمية االقتصادية بسبب عدم مبلءمتو للمعطيات االقتصادية اعبديدة خاصة بعد توجيو االقتصاد 

  .1الوطٍت من اقتصاد موجو إذل السوق اغبرة

 .الضريبي النظام على السياسي و االجتماعي ، االقتصادي الواقع تأثير : األول المطلب

 الواقع من كل تأثَت اذل تطرقنا خبلل من أخرى اذل دولة من الضرييب النظام تغَت اؼبطلب ىذا يف سنتناول
 .عليو االجتماعي و السياسي و االقتصادي

 الضريبي النظام مفهوم : أوال

 سأس اذل استنادا ربديدىا يتم و اؼبتناسقة، و اؼبتكاملة الضرائب ؾبموعة ينظم الذي اإلطار ىو الضرييب النظام
 إال ىو ما الضرييب النظام  و. 2وإدارية اجتماعية اقتصادية سياسية اعتبارات ضوء يف فنية و مالية و اقتصادية

 اؼبمكن من الواحدة الضريبية السياسة أن اذل اإلشارة يبكن أنو إال الضريبية، للسياسة العملي التطبيق و الواجهة

 الضريبية، السياسات اختبلف يعٍت ال الدول بُت الضريبية النظم فاختبلف ولذلك ضريبية، نظم بعدة تًتجم ان

 يف اختبلف وجود عدم رغم آخر ؾبتمع يف يصلح ال قد ما ؾبتمع يف يصلح الذي الضرييب النظام ان حيث
و عليو قبد ان النظام الضرييب هبب أن يكون انعكاسا للنظام االقتصادي و  .3الضريبية السياسة

.  اجملتمع االجتماعي و السياسي السائد يف

 .الضريبي النظام على االقتصادي الواقع تأثير: ثانيا

سبع يؤثر يف شكل نظامو الضرييب و يف األنبية النسبية اؼبجان الواقع االقتصادي السائد يف  
اؼبتقدمة اقتصاديا يتمتع فيها أفرادىا دبستويات عالية من الدخول الفردية  فالدول.  ؼبختلف مكوناتو

                                                 

 

1 24 عتيقة بن طاطة ، النظام الضرييب يف كل من سوريا واعبزائر ، اؼبرجع السابق ، ص.  
2  46 ، ص 2000 مصر ، –صبلح زين الدين ، اإلصبلح الضرييب ، دار النهضة العربية ، الطبعة األوذل ، القاىرة.  
3 36 – 35 قاسي يوسف ، اؼبرجع السابق ، ص.  
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كما ان اؽبيكل االقتصادي ..كما ىو اغبال يف دول غرب أوروبا والواليات اؼبتحدة و اليابان 
الزراعية اؼبتخلفة و اليت تستخدم أساليب  للمجتمع يؤثر بدوره على شكل النظام الضرييب ، فالدول

 ه، يف ىذ األمية بُت اؼبزارعُت بدائية يف الزراعة، حيث تنخفض مساحات اغبيازات الزراعية و تتفشى
أخرى من  اغبال ال يبكن فرض ضريبة على االستغبلل الزراعي، و ىنا تعتمد الدول على أشكال

، و من ناحية أخرى اذا كانت الزراعة متطورة تأخذ  الضرائب كالضرائب على ملكية األرض الزراعية
، فانو يبكن ان تفرض  ا عمليات االستهبلك الذايت و اؼببادالت العينية بهوالصناعة و تنخفض شكل

. االستغبلل الزراعي و وبقق ىذا بدوره ما يسمى بالعدالة األفقية للنظام الضرييب الضريبة على ارباح
 . معاملة ضريبية متماثلة حيث تعامل ـبتلف مصادر الدخول

كما يؤثر مستوى التقدم االقتصادي على االستقطاع الضرييب حيث تزداد نسبة االستقطاع بصفة 
مع تعتمد على اجملت، و ذلك الن الطاقة الضريبية يف  اؼبتقدمة عن الدول اؼبتخلفة عامة يف الدول

بدورىا دبستوى الدخل الفردي و حجم اؼبدخرات اليت يبكن  ، و ىذه ترتبط أفراده على الدفع مقدرة
 .1للفرد ان وبققها

الضريبي  النظام على السياسي واالجتماعي الواقع تأثير: ثالثا 

يؤثر الواقع السياسي على النظم الضريبية حيث ىبتلف العبء الضرييب يف دولة ديبقراطية متعددة األحزاب عن 
الضرييب يف دولة ال يوجد فيها سوى حزب واحد ىو اغبزب اغباكم او ال يسمح فيها بالتداول على  العبء

يف حال الدولة األوذل فرض عبء كبَت على أفرادىا و ذلك خوفا من تناقص فرصة اغبزب يف  السلطة، فيصعب
ا ؾبالس  بهوبينما يسهل فرض عبء ضرييب كبَت يف الدول الدكتاتورية أو الدول اليت توجد الوصول اذل السلطة ،

عات تقدصل اجملتم، حيث تستطيع اغبكومة يف تلك  معاجملتانتخابا حرا بواسطة أفراد  تشريعية شكلية دل تنتخب
 التشريعية لتحصل خبلل فًتة اجملالساؼبعدالت الضريبية أو فرض ضرائب جديدة اذل  مشروعات بقوانُت لزيادة
اجتماعية دون دراسة كافية او واعية لآلثار االقتصادية و االجتماعية بعيدة اؼبدى لزيادة  وجيزة على موافقة شبو

 و اليت قد تكون إحداىا نقص الطاقة الضريبية للمجتمع يف الفًتة الطويلة من  اجملتمعالعبء الضرييب على أفراد
كما تتأثر النظم الضريبية بكل الفلسفات و األحوال االجتماعية السائدة يف  . االقتصادي خبلل عرقلة النشاط

التصاعد الضرييب يف ضرائب الدخل و ؿباولة زيادة معدالت الضرائب على  مع ،حيث يبكن تفسَت نشأةاجملت
                                                 

 

1 ، مذكرة ماسًت ، كلية العلوم "فعالية النظام الضرييب يف اعبزائر دراسة حالة قباضة والية الوادي"واكواك عبد السبلم ،
 7-6ص   ،2011-2012. (بالتصرف) ، التجارية ،جامعة ورقلة ، اعبزائر
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 و اجملتمعاألفكار اليت تعارض زيادة معدالت التفاوت بُت الدخول والثروات يف  السلع الًتفيهية على أساس انتشار
مع الواحد مسألة يف غاية األنبية بالنسبة لؤلمن القومي ، كما يستخدم اجملتأفراد  اليت تعترب التقارب بُت مستويات
مع حيث تفرض الضرائب اؼبانعة يف بعض جملتالسلع اليت تتناىف و أخبلقيات ا النظام الضرييب للحد من استهبلك

على ذلك ال ربقق ىذه السلع حصيلة ضريبية اذا قبحت أسعارىا  الدول اإلسبلمية ؼبنع استَتاد اػبمور ، و
 . 1الضريبية العالية يف منع دخوؽبا

 أسباب وأىداف اإلصالح الضريبي في الجزائر: المطلب الثاني 

من خبلل ىذا اؼبطلب سنتعرف على األسباب اليت دفعت للقيام باإلصبلحات الضريبية يف اعبزائر و أىداف 
  . االصبلحات، و قبل ذلك سنتطرق اذل مفهوم اإلصبلح الضرييب بشكل عام ىذه

 .مفهوم االصالح الضريبي: أوال

يعرف اإلصبلح الضرييب على انو التغَتات اليت تطرأ على النظام الضرييب يف الدولة ؼبواكبة التطورات االقتصادية 
و دبكن ان يكون اإلصبلح الضرييب . أو ربقيق خطط التنمية يف مرحلة معينة من مراحل النمو االجتماعية ، و

، أو يكون اإلصبلح جزئيا لنوع معُت من الضرائب او لبعض أحكام الضريبة  اؽبيكل الضرييب للدولة شامبل لكل
 .2تتطلب دراسة متكاملة للنظام الضرييب السائد بعينها و ىي عملية

فيعترب اإلصبلح الضرييب جزء من اإلصبلح االقتصادي كونو يعمل على التنسيق بُت ـبتلف األىداف 
. و ربقيق التنمية االقتصادية للدولة

 .الجزائر في الضريبي اإلصالح أسباب  :ثانيا
 اليت العيوب وتتمثل ، القدصل اعببائي النظام عيوب و نقائص يف تكمن الضرييب اإلصبلح دوافع و اسباب ان
 :يلي ما يف الضريبية باإلصبلحات للقيام سببا شكلت

                                                 

 

1  ، مرجع فعالية النظام الضرييب يف اعبزائر ، دراسة حالة قباضة لوالية الوادي ، مذكرة ماسًت ، واكواك عبد السبلم
  .8 – 7ص  ، بتصرفسابق 
2 ، حنان شلغوم ، أثر اإلصبلحات الضريبية يف اعبزائر ، انعكاساتو على اؼبؤسسة االقتصادية ، مذكرة ماجستَت 

  .13 ، اؼبرجع السابق ، ص 2002 – 2001 اعبزائر –معهد العلوم االقتصادية والتسيَت ، جامعة قسنطينة 
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 ضعف األوذل بالدرجة تعكس اؼبالية البيانات و اؼبعلومات يف النقص ان  :اإلداري الجهاز ضعف /1
 على عبلوة الضرييب التهرب زيادة اذل يؤدي فبا ربصيلها، و الضرائب تنظيم على القائم اإلداري اعبهاز
 1.اإلداري الفساد

 نتيجة وذلك معقدا، ضريبيا نظاما اؼبؤسسة واجهت لقد : الضريبي النظام استقرار عدم و تعقد /2
 النظام جعلت العوامل ىذه ان ربصيلها، مواعيد اختبلف اذل باإلضافة اتومعدال تعدد و الضرائب لتنوع

 . معا واؼبؤسسة الضرائب إدارة مهمة صعب فبا ، فيو والتحكم التطبيق صعب الضرييب
لقد اصبح  : نظام ضريبي غير مالئم لمعطيات المرحلة الراىنة وارتفاع الضغط الضريبي /3

، خاصة بعد اإلصبلحات االقتصادية اليت  غَت مبلئم و ال يتكيف مع اؼبؤسسة النظام الضرييب القدصل
 .2للسوق اعبديدة شهدىا الوطن وأمام اؼبعطيات

باإلضافة اذل عدم مرونة النظام اعببائي القدصل ، حيث الزيادة يف اغبصيلة اقل من الزيادة يف الناتج 
 .3احمللي

إن اؼبؤسسات اعبزائرية كانت تعاشل من ارتفاع وطأة الضرائب على أرباح  : ثقل العبء الضريبي /4
 .4الشركات

، حيث يشكل  اتوو يعترب العبء الضرييب جد ثقيل على اؼبؤسسة بسبب تعدد الضرائب و ارتفاع معدال
 . ، كما انو يبثل أحد العوامل الرئيسية اليت سانبت يف عدم التوازن اؼبارل للمؤسسة خزينة اؼبؤسسةى ضغطا عل

بالرغم من صدور العديد من  :عدم فعالية الحوافز الضريبية في توجيو االستثمار الخاص  /5
، واليت كانت موجهة أساسا لتشجيع  1992اػباص خبلل الفًتة اليت سبقت إصبلحات  قوانُت االستثمار

امن خبلل سياسة التحفيز اعببائي إال  االستثمار يف القطاع اػباص  فشلت يف ربقيق األىداف اؼبرجوة أّنه
ا بو أنبها اإلجراءات التعجيزية للقطاع اػباص اليت جاءت ، ، و يعود ىذا الفشل اذل أسباب عدة منها

                                                 

 

1  ، 31مرجع سابق ، ص النظام الضرييب يف كل من سوريا واعبزائر ، عتيقة بن طاطة.  
2 1985 عبد اجمليد قدي ، فعالية التمويل بالضريبة يف ظله التغَتات الدولية ، دراسة حالة النظام اعبزائري لفًتة – 

  .1995 ، أطروحة دكتورة كلية العلوم االقتصادية ، جامعة اعبزائر 1988
3 معهد العلوم  ، مذكرة ماجستَت « السياسة اعببائية و دورىا يف ربقيق التوازن االقتصادي » ، شريف ؿبمد

  .158 ، ص 2010،  اعبزائر ، االقتصادية ، جامعة تلمسان
4  فعالية النظام الضرييب يف ظله إفرازات العوؼبة االقتصادية ، دراسة حالة النظام الضرييب اعبزائري ، ،  قاشي يوسف

  .144مرجع سابق ، ص مذكرة ماجستَت ، 
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الئمة ادلإضافة اذل الظروف السياسة واالقتصادية غَت ،  1991 – 1963القوانُت اؼبتتالية يف الفًتة اؼبمتدة 
 .1آنذاك

يتميز النظام الضرييب اعبزائري بابتعاده عن العدالة الضريبية و يتضح ذلك  : ضعف العدالة الضريبية /6
 : يلي فيما

 ويًتتب على ذلك  ان طريقة االقتطاع من اؼبصدر مقتصرة فقط على بعض اؼبداخيل دون األخرى ،
 الضرييب حبيث اؼبداخيل اػباضعة لطريقة االقتطاع من اؼبصدر تنعدم فيها فرص التهرب اختبلف إمكانية

 .  اليت تبقى ؽبا إمكانية التهرب الضرييب قائمةاألخرى التهرب الضرييب بعكس اؼبداخيل
 ان اختبلف مواعيد ربصيل الضريبة للمكلفُت قد تشكل إجحافا يف حق بعض اؼبكلفُت. 
  ان الضرائب اؼبباشرة يغلب عليها طابع اؼبعدل النسيب و ليس التصاعدي، علما ان اؼبعدل النسيب ال

 فهو يفرض بنفس النسبة على صبيع مستويات الدخل و ي ترتب على ذلك الدخل يراعي حجم
 . إجحافا يف حق الدخول الضعيفة

  اختبلف اؼبعاملة الضريبية حبيث قبد اؼبؤسسات العمومية و االشًتاكية تستفيد من مزايا ىامة على عكس
 .2اػباصة اؼبؤسسات

ىي  ، فمن السمات السلبية اليت كانت سببا يف اللجوء لئلصبلحات الضريبية يف اعبزائر  ؼبا سبقوإضافة
فاعبباية البًتولية تتحكم فيها عوامل خارجية فبا .   البًتولية وازدياد حجم اعبباية اػبارجيةاعبباية االعتماد على

 .  النظام اعببائي اذا ما كانت ىناك مؤثرات سلبيةمردودية يعكس سلبا على
 .اإلصالح الضريبي في الجزائر أىداف :ثالثا

دف توان اإلصبلحات الضريبية ال:  خبلل ما سجلتو اللجنة الوطنية لئلصبلح اعببائي يف تقريرىا النهائي من
، و مقبولة اجتماعيا و اليت يبكن   ىو إرساء نظام جبائي فعال و مبٍت على ضرائب سهلة النسبواحد لشيء إال

وكذا توسيع الوعاء الضرييب و زبفيض أسعار  .3 من اؼبداخيل و تكرس مبدأ العدالة الضريبيةكافيا ان ذبلب قدرا
  .الضرائب

 

                                                 

 

1  ، دراسة حالة اعبزائر – اإلصبلحات اعببائية و أنبيتها يف جذب االستثمار األجنيب اؼبباشر  »قدوري نور الدين
 93 ، ص 2008كلية العلوم االقتصادية ، اعبزائر ،  ،  مذكرة ماجستَت  ، « 2008 – 1992للفًتة 

2  Athman kandilK , théorie fiscal et dévloppement, alger, SNED, 1970 , p 200 
3 Rapport final de la commission national de l’évaluation du système 

fiscal algérien « CNESFA »,1989. 
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 : 1من اجل ذلك سطرت بعض األىداف على مستوى النظام الضرييب واليت نعرضها فيما يلي
ربقيق نظام جبائي مستقر يف تشريعاتو يهدف اذل نزع  حيث ان : ارساء نظام جبائي بسيط و مستقر /1

 الذي ميزه من خبلل الفًتة السابقة واعادة اؼببادئ األساسية ؽبيكل النظام اعببائي دبا الغموضالتعقيد و
وضوح تنعكس اهبابا على اؼبكلفُت بالضريبة و على اإلدارة اعببائية حبد بيًتتب عليو من شفافية و

  .2اهتاذا
، كما انو  ان زبفيف العبء الضرييب وبفز اؼبؤسسة دبزاولة و توسيع نشاطها : تخفيف العبء الضريبي /2

، من اجل ذلك ازبذت أول إجراءات تسمح بتخفيف و مرونة العبء   مؤسسات جديدةتكوين يشجع
 . الضرييب لصاحل اؼبؤسسة

 ان من شروط قباح أي نظام ضرييب وجود إدارة ضريبية فعالة تسهر على تطبيقو و :ادارة ضريبة فعالة /3
 فمن األىداف اؽبامة لئلصبلح الضرييب ربقيق إدارة فعالة من خبلل رفع عدد اؼبوظفُت لذلك ، متابعتو

اآلرل و إزالة البَتوقراطية و  ، تعميم استعمال اإلعبلم  وطنية للضرائبمدرسة إنشاء و  باعبهاز الضرييب 
 الضرائب باإلضافة اذل بإدارةرة الضرائب فبا يؤدي اذل كسب ثقة اؼبكلف إدا كل العراقيل اؼبوجودة داخل

 .  من اؼبواطنللتقرب تنظيم أبواب مفتوحة على الضرائب كل سنة
 يسعى النظام الضرييب اعبديد اذل ربقيق العدالة الضريبية بُت اؼبكلفُت من :تحقيق العدالة الضريبية  /4

 : العادل للعبء الضرييب و ذلك من خبلل ما يلي خبلل التوزيع
  و إخضاع كل طرف منها ؼبعاملة ضريبية خاصةين و األشخاص اؼبعنويينالتمييز بُت األشخاص الطبيعي /أ 

. 
إ عادة توزيع اؼبداخل بشكل عادل و العمل على ضباية القوة الشرائية بدفع الضريبة لتكون عامل من  /ب 

،  ، و التوسع باستعمال الضريبة التصاعدية على حساب الضريبة النسبية 3التحكم يف التضخم عوامل
ا، حيث  التصاعدية أكثر عدالة من الضريبة النسبية علما أن الضريبة  .  تراعي مستويات الدخلإّنه

مراعاة اؼبقدرة التكليفية للمكلف عن طريق األخذ بعُت االعتبار لظروفو الشخصية وكذا إعفاء اغبد  /ج 
 . للمعيشة األدسل

                                                 

 

1  اإلصبلح الضرييب يف اعبزائر»، ناصر مراد  »  ،بالتصرف  41 – 40مرجع سابق ، ص.  
2 ، مرجع سابق ، ص  ترشيد النظام اعببائي اعبزائري يف ؾبال الوعاء والتحصيل ، مذكرة ماجستَت ، العياشي عجبلن
96. 
3 مرجع سابق ، ص فعالية النظام الضرييب يف ظله إفرازات العوؼبة االقتصادية ، مذكرة ماجستَت ، ،  قاشي يوسف

151.  
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 وذلك من خبلل التحكم يف النشاط االقتصادي وتشجيع األعوان :توجيو النشاط االقتصادي  /5
 اؼبؤسسات على زيادة االستثمار عن طريق منح االمتيازات الضريبية كازباذ سياسة فيهم االقتصادية دبا

و ذلك من خبلل   احملفزة على عملية االستثمار و توسيع اؼبشاريع ،التقنيات اإلعفاء و استعمال بعض
 : التالية اإلجراءات

 ضباية اإلنتاج الوطٍت عن طريق الرسوم اعبمركية . 
 توجيو االستثمار كبو النشاطات اؼبراد ترقيتها و ذلك وفق السياسة االقتصادية اؼبنتهجة. 
  تشجيع األعوان االقتصادية دبا فيهم اؼبؤسسات على مبادرة االستثمار و ذلك بفضل التسهيبلت و

 . اعببائية التحفيزات
 مع زبفيف الضغط  اإلنتاجي ربقيق مبو اقتصادي عن طريق ترقية االدخار و توجيهو كبو االستثمار ،

 .1اعلى اؼبؤسسات الناجم عن تعدد الضرائب و ارتفاع معدال اعببائي اؼبفروض
 و جعلها تغطي نفقات التسيَت ،زيادة نسبة اعبباية العادية يف سبويل اؼبيزانية العامة  . 

 ـبتلف األىداف اليت تسعى اإلصبلحات الضريبية لتحقيقها تندرج ضمن عصرنة النظام الضرييب و فعاليتو ان
، و ذلك من خبلل ربرير اؼبؤسسة   موضوعي و متكيف أكثر مع معطيات اقتصاد السوقيصبح حبيث

  .إلفرازات بإخضاعها

 .الجزائر في الضريبية اإلصالحات فعالية ترقية :الثالث المطلب

  :  2التالية االقًتاحات نضع الضريبية اإلصبلحات فعالية ربسُت قصد

 غَت ذلك أن إال الضريبية اؼبعدالت معظم زبفيض خبلل من اؼبكلف على الضرييب العبء زبفيف رغم 
 سبعا واقع تعكس حىت ميدانية دراسات على الضريبة اؼبعدالت ربديد طريقة تستند ان هبب حبيث كايف

  .اعبزائري
 مث ربديد قصد الضرييب التشريع مراجعة مهمة ؽبا توكل للضرائب العامة اؼبديرية لدى عبنة إنشاء ضرورة 

 . اعبزائري الضرييب النظام يتضمنها اليت الثغرات ـبتلف معاعبة
 الضرييب األداء يف الدولية اؼبعايَت وفق الضريبية لئلدارة شامل إصبلح . 

                                                 

 

1عبد ا  ،اؼبلتقى الوطٍت األول حول االقتصاد   ،« النظام اعببائي اعبزائري و ربديات األلفية الثالثة »يد قدي
  .3 ، ص 2002،  ، اعبزائر جامعة البليدة ، اعبزائري

234 ص ، سابق مرجعفعالية النظام الضرييب يف اعبزائر ، دراسة حالة قباضة الوادي ، مذكرة ماسًت ،  ، السبلم عبد  واكواك. 
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 و تعديل اذل ربتاج اليت اعبوانب بعض وجود نعتقد أننا إال اعبزائري الضرييب النظام عرفها اليت التعديبلت رغم
 : يلي فيما تتمثل اليت

 الضريبية العدالة من يقًتب بشكل اإلصبارل الدخل على بالضريبة اػباص اؼبتصاعد السلم صياغة إعادة  
. 

 اػبدمات و البضائع مشًتيات على احململ اؼبضافة القيمة على الرسم السًتجاع الشهري التأخَت إلغاء . 
 ؿباربة يف أنبيتو رغم حيث تطبيقو، ؾبال توسيع و اؼبصدر من االقتطاع نظام تنظيم يف النظر إعادة 

 يشكل انو كما ، عدالتو مدى حول إشكاال يطرح اؼبداخيل بعض على اقتصاره أن إال الضرييب التهرب
 استحقاقو مواعيد ان كما ، اؼبعٍت للمكلف اؼبالية الوضعية يراعي أنو حيث ، اؼبكلف  سيولة على ضغطا
 . السنة اية اذل ينتظر ال و جدا متقدمة

 نشر و التهرب ؼبكافحة قوية سياسية إدارة توفر خبلل من الضرييب التهرب مكافحة فعالية زيادة ضرورة 
 . الضرييب الوعي

 و والبَتوقراطية العراقيل من اإلدارة تطهَت جانب اذل االقتصادي و السياسي االستقرار توفَت ضرورة 
 القاعدية اؽبياكل صبيع توفَت خبلل من لبلستثمار مبلئمة بيئة توفَت هبب ذلك اذل باإلضافة ، احملسوبية
 . اؼبؤىلة العاملة اليد توفر و األولية باؼبواد للتموين مصادر وجود ضرورة مع ، االستثمار إلقامة الضرورية

 الضريبة ربصيل و بربط اؼبتعلقة اإلدارية اإلجراءات تبسيط على العمل. 
 االنتظام من الشرعية غَت األنشطة أصحاب و اؼبتهربُت يسمح شامل ضرييب عفو عن اإلعبلن ضرورة 

 إدارة لدى
 الضرييب النظام لصاحل عليهم اؼبًتتبة الضرائب جدولة اعادة و الضرائب.  
 يسهل حىت تنفيذه إجراءات و الضرائب قانون تبسيط و الضرائب، إلدارة التقنية و البشرية اؼبوارد ربسُت 

 .احًتامو مث من و فهمو اؼبكلف على
 رفع على يعمل والذي الضرائب يف متخصص تكوين خبلل من ، الضرائب جهاز موظفي مستوى رفع 

 كلما العناصر لتلك اؼبدى قصَت دوري تكوين برنامج وضع مع ، العناصر تلك تدريب و تأىيل مستوى
 . الضرييب اؼبيدان يف جديد كان
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 .الجزائر في الضريبية اإلصالحات أىم :الثاني مبحثال
 

 تغيَت بعملية القيام يف ،سبثلت 1992 بعد خاصة االستقبلل منذ تعديبلت عدة الضرييب النظام شهد لقد
 جذرية
 من ذلك و ، اعبزائرية السلطات تعتمدىا كانت اليت بيةيالضر السياسة و للنظام القاعدية اؽبياكل صبيع على
 خبلل

 اؼبشروع ربقيق لضمان اعببائية اإلدارة تنظيم كذا و ، حديثة جبائية بتشريعات القديبة اعببائية التشريعات استبدال
 .البًتولية اعبباية و الضرييب التشريع الضريبية، اإلدارة إصبلح يف أساسا اإلصبلحات ىذه فشملت اإلصبلحي،

 .الضريبية اإلدارة إصالح:أوال
 من فكم ، الضريبية إدارتو كفاءة مستوى يف تكمن ؾبتمع ألي اؼبثلى الضريبية السياسة إن ، فيو شك ال فبا
 النظام لتعديل اؼبناقشات أدارت و اؼبؤسبرات فعقدت الضرييب نظامها على اللوم ألقت النامية الدول من دولة

 النظام إدارة يف يكمن ما بقدر الضرييب النظام يف يكمن ال األساسي العيب ان ذلك بعد اكتشفت مث ، الضرييب
 .الضرييب
  :1ىي اإلدارة تطوير اجل من اعبزائر  ِباقامت اليت اإلصبلحات أىم ان
 :الضريبية اإلدارة تنظيم /1
 ؼبصاغبو بالنسبة اإلدارة ىيكلة و اإلداري التنظيم إعادة اذل 1992 إصبلحات خبلل من اعبزائري اؼبشرع عمد
 والئية مديرية لكل أصبح و ؽبا، تابعة مستقلة ضرائب مديرية من والية كل استفادت حيث ، واػبارجية الداخلية
 البلزمة اغبديثة االلكًتونية باألجهزة الضريبية اؼبراكز تزويد مت قد و كما.اؼبواطنُت خدمة على تسهر فرعية مديريات
 . اتوخدما مستوى رفع من لتمكينها

 ملفات بتسيَت زبتص حبيث ، 2001 سبتمرب 19 بتاريخ جديد كمشروع أعلنت فقد  :الضرائب مراكز /أ 
  .دج 3000.000 عن أعماؽبم رقم يقل ال الذين اغبقيقي، النظام حسب للضريبة اػباضعُت اؼبكلفُت

 ، الواحد اؼبسَت خبلل من اؼبكلف لنفس الضرييب التعامل ذبميع و توحيد اذل الضرائب مراكز دفتو حيث
 استقبال إعبلم مصلحة بإنشاء اؼبكلفُت استقبال ربسُت على العمل و ، العمليات ربديث و اإلجراءات تنسيق
 . اؼبكلفُت

                                                 

 

121  ص ، سابق مرجعأثر اإلصبلح الضرييب يف اعبزائر ، انعكاسو على اؼبؤسسة االقتصادية ،  ، شلغوم  حنان – 
22.  
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 حسب مقسمة الوطٍت اؼبستوى على اؼبفتشيات كانت 1994 سنة قبل  :الضرائب مفتشية /ب 
 اذل اختصاصها

 علىت أثر مشاكل عدة خلق التقسيم ىذا ان غَت ، اؼبباشرة غَت الضرائب مفتشية و اؼبباشرة الضرائب مفتشية
 بتوحيد ، اؼبالية وزارة ازبذتو قرار اذل أدت أخرى و الصعوبات ىذه ، تصروباتو تقدصل اذل طرضم ألنو اؼبكلف

 . م 1994 سنة اؼبختلطة الضرائب مفتشية فنشأت اؼبفتشيات
 ، موحدة اإلقليمي تنظيمها حيث من الضريبية اإلدارة تعترب : لها التابعة المديريات و العامة المديرية /ج 

 جهوية مديرية كل تتبع و جهوية مديريات ستة تتبعها اؼبالية وزارة غطاء ربت العامة اؼبديرية توجد حبيث
 . والئية مديرية

 اليت و ، واألجنبية البًتولية للمؤسسات الوحيد الشباك اؼبديرية ىذه سبثل :الكبرى المؤسسات مديرية /د 
 الضرائب دفع و التصريح فيو يتم الذي اؼبكان تشكل و . جزائري دينار مليون 100 عن أعماؽبا رقم يزيد

 .الرقابة و ،التحصيل، الوعاء اإلعبلم، حيث من الضريبية اؼبلفات تسيَت و ، الرئيسية
 القانونية اإلجراءات تبسيط احملروقات، جباية و البًتولية اعبباية تفعيل ضبط إذل اؼبديرية ىذه ف هتدحيث
 عمليات زبصيص ، البًتولية شبو و البًتولية للشركات اؼبلفات على الرقابة و التسيَت يف والتخصص الضريبية
 . اإلجراءات وتسهيل تبسيط و التحصيل

 .الضريبي التشريع إصالح: ثانيا
 ان حيث ، االستقبلل منذ الضرييب النظام عرفها اليت اإلصبلحات من مشوال األكثر 1991 إصبلحات تعترب

  :1التالية العناصر تضمنت و . البًتولية اعبباية على ارتكزت 1991 إصبلحات
 اؼبضافة القيمة على ضريبة شكل يف اإلنفاق على الوحيدة الضريبة تعميم . 
 ىي و الدخل على واحدة ضريبة باختيار األشخاص مداخيل على النوعية الضرائب نظام مع القطيعة 

 . اإلصبارل الدخل على الضريبة
 اإلصالحات التي مست الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها: المطلب األول 

 IRG . اإلجمالي الدخل على الضريبة /1
 على الضريبة ىذه تفرض و الدخل، ضريبة تسمى الطبيعيون األشخاص دخل على وحيدة ضريبة تؤسس »
 الدخل
«  بالضريبة للمكلف اإلصبارل الصايف

2
. 

                                                 

 

1 ، 28 ، مرجع سابق ، ص أثر اإلصبلح الضرييب يف اعبزائر ، انعكاسو على اؼبؤسسة االقتصادية حنان شلغوم.  
2 1  رقم اؼبادة ، 2011 اؼبماثلة الرسوم و اؼبباشرة الضرائب قانون. 
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 الطبيعيُت األشخاص دخل على  1991 لسنة اؼبالية قانون خبلل من اإلصبارل الدخل على الضريبة أسست لقد

 أن حيث ، بالضريبة للمكلف اإلصبارل الصايف الدخل على الضريبة ىذه تفرض و ، الدخل ضريبة تسمى و ،
 .1ىي خصائص بعدة تتميز اإلصبارل الدخل على الضريبة
 أ أي : سنوية ضريبةالسنة تلك يف احملققة اؼبداخيل على السنة يف واحدة مرة تفرض ا. 
 الثانية اؼبادة يف احملددة الدخل ألصناف الصافية اؼبداخيل ؾبموع على واحدة مرة تفرض : وحيدة ضريبة 

 . اؼبماثلة الرسوم و اؼبباشرة الضرائب قانون من
 .الشركات أرباح على للضريبة فيخضعون اؼبعنويُت األشخاص أما فقط، الطبيعيُت األشخاص على تفرض
 اإلصبارل الدخل من قانونا احملددة األعباء طرح بعد عليو اغبصول يتم الذي و الصايف، الدخل على تفرض

 .اػبام
 للمكلف الشخصية الوضعية تراعي انوأ حيث  :شخصية ضريبة. 
 الدخل بشرائح متصاعد جدول أساس على ربسب حيث :تصاعدية ضريبة. 
 مداخليو عبميع سنوي تصريح تقدصل اؼبكلف على يتعُت حبيث  :تصريحيو ضريبة. 
 قانون من  03 رقم اؼبادة حددت فقد اإلصبارل، الدخل على للضريبة يناػباضع األشخاص ىبص وفيما
 :يلي كما اإلصبارل الدخل على للضريبة عُتاػباض األشخاص اؼبباشرة الضرائب

 « يلي ما على عبارة ىم و اعبزائر يف جبائية إقامة على يتوفرون الذين األشخاص »
 لو مستأجرين أو بو منتفعُت أو ، لو مالكُت بصفتهم مسكن لديهم يتوفر الذين األشخاص . 
 الرئيسية إقامتهم مكان اعبزائر يف ؽبم الذين األشخاص . 
 ال أم أجراء كانوا سواء مهنيا نشاطا يبارسون الذين األشخاص. 
 ىذا يف ىبضعون ال الذين و أجنيب بلد يف دبهام يكلفون أو وظائفهم يبارسون الذين الدولة أعوان 

 .دخلهم ؾبموع على شخصية لضريبة البلد
 جزائري مصدر من عائدات ؽبم و اعبزائر يف جبائية إقامة على يتوفرون ال الذين األشخاص . 

 .  التدرهبي السلم وفق اإلصبارل الدخل على الضريبة فرض معدالت يوضح التارل واعبدول
 
 

                                                 

 

1 العلوم كلية ، دكتوراه اطروحة  ،2004 – 1992 الفًتة يف االقتصادي اإلصبلح ربديات و اعبزائري الضرييب النظام  « ، بوزيدة ضبيد 
 .73  ص ،2005 ، اعبزائر، التسيَت  و االقتصادية
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 .اإلصبارل الدخل على الضريبة غبساب التصاعدية اؼبعدالت 01  رقم اعبدول
 %الضريبة معدل دج ب للضريبة اػباضع الدخل قسط
 0% 120.000 يتجاوز ال

 20% 360.000 إذل 120.000 من

 30% 1.440.000 إذل 360.000 من

 35% 1.440.000  من أكثر

 50 ،ص 2011 اؼبماثلة الرسوم و اؼبباشرة الضرائب قانون من الرابع القسم يف 104 اؼبادة  :المصدر

 .1اؼبباشرة الضرائب قانون من اػبامسة اؼبادة حسب اإلصبارل الدخل على الضريبة من يعفى كما
 دج 120.000 السنوي اإلصبارل الصايف دخلهم يزيد ال الذين األشخاص . 
 يبثلو الذين البلدان سبنح أجنبية جنسية من القناصلة و الدبلوماسيُت األعوان و السفراءنفس ا 

 .جزائريُت قناصل و دبلوماسيُت و ألعوان، االمتيازات
 IBS. الشركات أرباح على الضريبة /2

 اؼبعنويون األشخاص من غَتىا و الشركات ربققها اليت اؼبداخيل أو األرباح ؾبمل سنويةعلى ضريبة تؤسس  «
 اؼبشار

« الشركات أرباح على بالضريبة الضريبة ىذه وتسمى ، 136 اؼبادة يف إليهم 
2

. 
 تنص حيث ،  1991 لسنة اؼبالية قانون من  38  رقم اؼبادة دبوجب الشركات أرباح على الضريبة تأسيس مت
 ؾبمل على سنوية ضريبة تؤسس » : يلي ما على اؼبماثلة الرسوم و اؼبباشرة الضرائب قانون من  135 رقم اؼبادة

 تسمى و ، 136 ةاؼباد يف إليهم اؼبشار اؼبعنويُت األشخاص من وغَتىا الشركات ربققها اليت اؼبداخيل أو األرباح
  .» « الشركات أرباح على الضريبة » الضريبة ىذه

 على تفرض ، سنوية مباشرة ضريبة ىي الشركات أرباح على الضريبة أن لنا يتضح التعريف ىذا خبلل من
 ضرييب نظام وضع إطار يف الشركات أرباح على الضريبة تأسيس يندرج و ، اؼبعنوية األشخاص ربققها اليت األرباح
 أرباح على الضريبة أن حيث ، الطبيعية األشخاص على اؼبطبق النظام عن ىبتلف الذي بالشركات خاص

 .3 يلي فيما قبملها خصائص بعدة تتميز الشركات

                                                 

 

1 57 بن عمارة منصور ، الضريبة على الدخل اإلصبارل ، مرجع سابق ، ص.  
2  ، 69 ، ص 135 ، اؼبادة 2011قانون الضرائب اؼبباشرة و الرسوم اؼبماثلة.  
3 سوريا االقتصادية العلوم كلية ، القانونية و االقتصادية للعلوم دمشق جامعة ؾبلة ، « اعبزائر يف الضريبية االصبلحات تقييم »،  مراد ناصر، ، 
 .185 ص ، 2009 ، الثاشل العدد
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 اؼبعنويُت األشخاص على تفرض واحدة بضريبة تتعلق انوأ حيث  :وحيدة ضريبة . 
 لطبيعتها التمييز دون األرباح ؾبمل على تفرض انوكو  :عامة ضريبة. 
 السنة خبلل احملققة األرباح على السنة يف واحدة مرة تفرض حبيث  :سنوية ضريبة. 
 تصاعدي عبدول ليس و ثابت ؼبعدل الضرييب الربح ىبضع حيث  :نسبية ضريبة. 
 أرباحو عبميع سنوي تصريح تقدصل اؼبكلف على يتعُت حبيث  :تصريحية ضريبة . 

 اؼبباشرة الضرائب قانون من 140 رقم اؼبادة تنص ، الشركات أرباح على للضريبة اػباضع الربح ولتحديد
 العمليات ـبتلف نتيجة حسب احملدد الصايف الربح ىو للضريبة اػباضع الربح »  :يلي ما على اؼبماثلة والرسوم

 على ذلك يف دبا واحدة ؼبؤسسة تابعة مستثمرة أو وحدة أو مؤسسة كل تنجزىا اليت كانت طبيعة  أية من
«ّنايتو  يف أو االستغبلل أثناء األصول عناصر من عنصر أي عن التنازالت اػبصوص

1
. 

 و الشركات جباية عصرنة على تعمل ىي و األموال شركات أكثر تبلئم الشركات أرباح على الضريبة فان
 .  االقتصادي لبلنتعاش أداة جعلها

 TVA  المضافة القيمة على الرسم /3
 السابق النظام ألغي باؼبقابل ، 1991 لسنة اؼبالية قانون دبوجب اعبزائر يف اؼبضافة القيمة على الرسم أسس
 تأدية اػبدمات على اإلصبارل الوحيد والرسمTUGP  اإلنتاج ، على اإلصبارل الوحيد الرسم من اؼبتشكل

TUGPS ، اإلصبلحات  مع مبلءمتو وعدم تعقده حيث من النظام ىذا شهدىا اليت اؼبشاكل نتيجة ذلك و 
 2 . الوطٍت االقتصاد شهدىا اليت
 

 العمليات مراحل من مرحلة كل خبلل اؼبنشأة اؼبضافة بالقيمة يتعلق تسميتو حسب و الرسم ىذا إن
 على تفرض ضريبة عن عبارة3ىي الضرائب فقهاء نظر وجهة من اؼبضافة القيمة و ، التجارية و االقتصادية

 . اإلنتاج مراحل من مرحلة كل يف اإلنتاج قيمة يف الزيادة يف تتمثل و مراحلو كافة يف اإلنتاج

                                                 

 

1  74- 73 ص ، سابق مرجع ،»  اعبزائر يف الضرييب االصبلح » ، مراد ناصر.  

2  187 ص ، سابق مرجع ،»  اعبزائر يف الضريبية اإلصبلحات تقييم«  ، مراد ناصر. 
3  الطبعة التوزيع، و النشر و للطباعة ايًتايك ،»  العاؼبية الضريبية للنظم مقارنة دراسة اؼبضافة القيمة على الضريبة »،  عون السيد العليم عبد خالد 
 .13 ص ، سنة بدون مصر، ، االوذل
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 حيث ، واػبدمات للسلع الوسيطة االستهبلكات و ، اإلصبارل اإلنتاج بُت بالفرق اؼبضافة القيمة ىذه ربدد
 اؼبستهلك ليتحملها العمومية اػبزينة فائدة إذل اؼبؤسسة طرف من ذبمع االستهبلك على مباشرة غَت ضريبة اأ

 .  النهائي
 : التالية باػبصائص سبيزت ضريبية أداة اؼبضافة القيمة على الرسم يعترب

 العمليات يتضمن أنو حبيث واسع جد TVAتطبيق  ؾبال يعترب  :التطبيق مجال توسيع /أ 
 .  اغبرة واؼبهن باعبملة التجارة مثل أخرى عمليات و، TUGPS و  TUGPاػباضعة

 خصم إمكانية الضريبة ؽبذه للخاضعُت اؼبضافة القيمة على الرسم نظام يبنح  :الخصم مجال توسيع /ب 
 .هتممبيعا على اؼبستحق الرسم مبلغ من هتممشًتيا على احململ الرسم مبلغ

 اؼبضافة القيمة على الرسم نظام وبتوي ، 2001 لسنة اؼبالية قانون حسب  :المعدالت عدد تقليص /ج 
 رقم أساس على اؼبعدلُت ويطبق السابق النظام يف سائد كان كما معدل 18 عوض فقط معدلُت على

 HT.1  للرسم متضمن غَت األعمال
 الضرائب إلدارة بالنسبة سواء اؼبضافة القيمة على الرسم تطبيق سهولة و بساطة إذل اػبصائص ىذه أدت لقد

 أو
 . الضرييب النظام فعالية يف ساىم قد و ، اؼبؤسسة
 إذل تصنيفها يبكن اليت و اؼبضافة القيمة على الرسم تأسيس خبلل من أىداف عدة ربقيق إذل اؼبشرع يسعى و

 2 : يلي كما قسمُت
 بتعويض ذلك و ، اؼبباشرة الضرائب تبسيط خبلل من ذلك و  :الداخلي المستوى على TUGPS 

 اإلنعاش ، 02 إذل18 من اؼبعدالت عدد تقليص مع TVAىي واحدة  بضريبةTUGPو 
 حيادية خبلل من اؼبنافسة و االستثمارات تشجيع ، االستثمارات تكلفة زبفيض خبلل من االقتصادي

 .الضريبة شفافية و
 عن اػبارجية األسواق يف اعبزائرية اؼبؤسسات منافسة حفز خبلل من ذلك و  :الخارجي المستوى على 

 انسجام إحداث ، اػبارج إذل تصديرىا عند الوطنية اؼبنتجات تتحملو الذي الضرييب العبء إلغاء طريق
 .اؼبغريب اؼبستوى على اؼبباشرة غَت الضرائب بُت

 VF  الجزافي الدفع /4

                                                 

 

1  85 – 84  ص ، سابق مرجع، »  اعبزائر يف الضرييب اإلصبلح  « ، مراد ناصر.  

2  189- 188  ص ، سابق مرجع، »  اعبزائر يف الضريبية اإلصبلحات تقييم»   ، مراد ناصر.  
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 باعبزائر اؼبقيمة واؽبيآت اؼبعنويُت و الطبيعيُت األشخاص على تفرض مباشرة ضريبة على عبارة اعبزايف الدفع
 . ؼبستخدميها أجور و مرتبات تدفع واليت

 الريوع و اؼبعاشات وكذا العبلوات و التعويضات و اؼبرتبات و األجور ؾبموع أساس على اعبزايف الدفع يفرض
 : التالية العناصر باستثناء للعمال اؼبقدمة العمرية

 باؼبناطق العاملون األجراء منها يستفيد اليت و سوانبا دون السكن و التغذية يف اؼبتمثلة العينية االمتيازات /أ 
  . ترقيتها الواجب

 اليت الشروط ضمن الشباب لتشغيل اؼبخصصة الربامج إطار يف اؼبمنوحة اؼبرتبات من غَتىا و ألجورا /ب 
 من اإلعفاء من اؼبستفيدين للمعوقُت اؼبدفوعة اؼبرتبات من غَتىا و األجور التنظيم طريق عن ربدد

 .واألجور اؼبرتبات صنف ضمن اإلصبارل الدخل على الضريبة
 . المهني النشاط على الرسم /5

 الصناعية النشاطات من اؼبطبق األعمال رقم على فصليا أو شهريا تفرض ضريبة ىي اؼبهٍت النشاط على الرسم
 .اؼبضافة القيمة على الرسم خارج اػبدمية و والتجارية ،

 :  يلي فيما اؼبهٍت النشاط على الرسم تطبيق ؾبال يتمثل و
 يبارسون و دائم مهٍت ؿبل اعبزائر يف لديهم الذين بالضريبة اؼبكلفون وبققها اليت اإلصبالية اإليرادات /أ 

 مداخيل ماعدا ، التجارية غَت األرباح صنف يف ، اإلصبارل الدخل على للضريبة أرباحو زبضع نشاطا
 للرسم كذلك زبضع اليت الشركات أو اؼبعنويون األشخاص استغبلل عن الناذبة الطبيعيُت األشخاص
 . اؼبادة ىذه دبوجب

 اإلصبارل الدخل على للضريبة أرباحو زبضع نشاطا يبارسون الذين بالضريبة اؼبكلفون وبققو األعمال رقم /ب 
 .الشركات أرباح على الضريبة ، التجارية و الصناعية األرباح صنف

 يف تدخل اليت غَتىا أو اػبدمات أو البيع عمليات صبيع على احملققة اإليرادات مبلغ ، األعمال برقم يقصد و
 من ، بينها فيما اؼبؤسسة نفس من وحدات تنجزىا اليت العمليات تستثٌت انو غَت أعبله، اؼبذكور النشاط إطار
 رقم يتكون البناء و العمومية األشغال مؤسسات لوحدات بالنسبة.اؼبادة ىذه يف اؼبذكور الرسم تطبيق ؾبال

 عند األكثر على ، األشغال ؾبموع على اؼبستحقة اغبقوق تسوية هبب  .اؼبالية السنة مقبوضات مبلغ من األعمال
 .1ةاحمللي اعبماعات و العمومية اإلدارات لدى الديون باستثناء اؼبؤقت االستبلم تاريخ

                                                 

 

1 الشركة حالة دراسة -االقتصادية اؼبؤسسة على انعكاساتو و اعبزائر يف الضرييب االصبلح أثر«  ، شلغوم حنان 
  ، اعبزائر ، قسنطينة جامعة التسيَت، و االقتصادية العلوم .معهد ، ماجستَت مذكرة ، » قسنطينة للمياه اعبزائرية
 . - 139 ص ،2001 - 2002
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.  التي مست الضرائب غير المباشرة و الرسوم المماثلة لهااإلصالحات: الثانيالمطلب 

: TVA1الرسم على القيمة اؼبضافة 

 و نتيجة لبساطتو  وفعاليتو أصبح رظبا عاؼبيا 1954الرسم على القيمة اؼبضافة ىو إقباز التشريع الفرنسي سنة
و  13/12/1990 اؼبؤرخ يف 39-90 و دبقتضى القانون  ،2006 دولة  حسب إحصاء لسنة 120يطبق يف أكثر من 

 أنشئ قانون الرسم على القيمة اؼبضافة و الرسم على العمليات البنكية و 1991اؼبتعلق بقانون اؼبالية لسنة 
 و اؼبتعلق بقانون اؼبالية 18/12/1991 اؼبؤرخ يف  25-91ألول مرة يف اعبزائر، ودبوجب القانون  TOBAالتأمينات
اخل، إال أن ...و دخبل حيز التنفيذ بعد استكمال فصوؽبما اؼبرتبطة بتحديد النسب و اإلعفاءات  1992لسنة 

 لتصبح 1995الرسم على العمليات البنكية  و التأمينات  دل يدم طويبل حيث مت حذفو بنص قانون اؼبالية لسنة 
.  العمليات اػباضعة ؽبذا الرسم خاضعة للرسم على القيمة اؼبضافة

و ىكذا مت تعويض النظام السائد من قبل و اؼبتضمن للرسم الوحيد اإلصبارل على اإلنتاج والرسم الوحيد 
 نظرا لعدم سباشيو مع اؼبستجدات االقتصادية اغبالية و 01/04/1992اإلصبارل على تأدية اػبدمات ابتداء من 

. تعقده و تعدد معدالتو

تعرف القيمة اؼبضافة على أّنا الفرق بُت اإلنتاج اإلصبارل  واإلستهبلكات  : مفهوم القيمة المضافة /1
الوسيطة من مواد  و لوازم و خدمات، حيث اإلستهبلكات الوسيطة ىي العوامل اليت تدخل يف إنتاج 

 ...ىذه السلع من أجور و ضرائب و رسوم و مصاريف مالية و استهبلكات
ىو ضريبة غَت مباشرة تفرض على اإلنفاق اإلصبارل و يطبق على  : مفهوم الرسم على القيمة المضافة /2

 .العمليات اليت تكتسي طابعا صناعيا أو ذباريا أو حرفيا
 : باػبصائص التاليةTVA تتميز :خصائص الرسم على القيمة المضافة /3

  ضريبة حقيقية ألّنا سبس استعمال الدخل أي عملية اإلنفاق أو االستهبلك النهائي للسلع  واػبدمات. 

                                                 

 

1 ،ماي 12-11حدو رضا، مداخلة يف اؼبلتقى األول حول السياسة اعببائية اعبزائرية يف األلفية الثالثة، جامعة البليدة 
 .21، ص 2003
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  ضريبة غَت مباشرة ألّنا ال تدفع مباشرة إذل اػبزينة عن طريق اؼبستهلك النهائي الذي يعترب اؼبكلف
 .اغبقيقي ِبا و إمبا تدفع عن طريق اؼبؤسسة اليت تضمن اإلنتاج و توزيع السلع و اليت تعترب اؼبكلف القانوشل

 ضريبة متعلقة بالقيمة فهي ربسب على أساس قيمة اؼبنتج بغض النظر عن طبيعتو ونوعيتو و كميتو. 
  ضريبة مؤسسة عن طريق آلية الدفع باألقساط، ففي كل طور من أطوار التوزيع ال يبسTVA إال القيمة 

اؼبضافة اؼبتعلقة باؼبنتج حبيث يف ّناية الدورة ؽبذا األخَت يكون العبء الضرييب اإلصبارل مساويا للرسم على 
 .سعر البيع للمستهلك

 ـضريبة تركيز على آلية اػبصم حبيث على اؼبكلف يف ـبتلف أطوار الدورة االقتصادية أن يقوم ب: 
 حساب الرسم اؼبستحق على اؼببيعات أو اػبدمات اؼبقدمة. 
 خصم من ىذه الضريبة الرسم الذي مس العناصر اؼبكونة لسعر التكلفة. 
 دفع للخزينة الفر ق بُت الرسم احملصل  و الرسم القابل للخصم. 
  اؼبكلف )بل اؼبستهلك النهائي (اؼبؤسسة)ضريبة حيادية ألّنا ال تؤثر على نتيجة اؼبكلف القانوشل

 .ىو الذي يتحملها فعليا (اغبقيقي
 

 1:مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة -1

زبضع ؽبذا الرسم عمليات البيع، األعمال العقارية من غَت تلك اػباضعة للرسوم اػباصة اليت تكتسي طابعا 
صناعيا أو ذباريا أو حرفيا، و اليت يتم إقبازىا يف اعبزائر و بصفة االعتيادية أو عريضة و يطبق ىذا الرسم مهما 

كانت الوضعية القانونية لؤلشخاص الذين يدخلون يف إقباز األعمال اػباضعة للضريبة ، أو وضعيتهم إزاء 
. الضرائب األخرى أو شكل أو طبيعة تدخل ىؤالء األشخاص باإلضافة إذل عمليات االستَتاد

فمن أجل ربديد ؾبال تطبيق الرسم على القيمة اؼبضافة ينبغي علينا ربديد العمليات واألشخاص  اليت  قد تكون 
. خاضعة ؽبذا الرسم

 األشخاص الخاضعين للرسم على القيمة المضافة: 

                                                 

 

1  2004 من قانون الرسم على اإلعمال اعبزائري لسنة 01 اؼبادة. 
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يطبق ىذا الرسم مهما كانت اغبالة القانونية لؤلشخاص الذين حققوا عمليات خاضعة للرسم ، سواء كان 
ذلك بصفة اعتيادية أو عرضية أو وضعيتهم إزاء الضرائب األخرى، ومهما كانت طبيعة ىؤالء األشخاص، و 

الشخص الذي وبقق عمليات تقع يف  (اؼبكلف القانوشل )نقصد بالشخص اػباضع للرسم على القيمة اؼبضافة 
ؾبال تطبيق ىذا الرسم، إذ يعترب وسيط اقتصادي من جهة، و من جهة أخرى وسيط يف صبع الرسم من طرف 

لكن اؼبكلف القانوشل لو اغبق يف اسًتجاع الرسم اؼبدفوع خبلل اإلنتاج أو  (اؼبكلف اغبقيقي)اؼبستهلك النهائي 
:  التوزيع و بالتارل فهو يضمن ربميل ىذه الضريبة ،  واػباضعون ىم

 يقصد ِبمو : ؼبنتجونا: 

  الشركات أو األشخاص الذين يقومون بصفة رئيسية أو ثانوية باستخراج، صناعة أو ربويل اؼبنتجات
 .بصفتهم صناعا أو مقاولُت قصد إعطائها شكلها النهائي أو العرض التجاري الذي تقدم فيو للمستهلك

  الشركات أو األشخاص الذين وبملون صفة الصانع للقيام بكل األعمال اؼبتعلقة بصنع اؼبنتجات أو
 .. التجاري النهائي مثل التعليبتوضيبها

 األشخاص أو الشركات الذين يسندون للغَت القيام بالعمليات اؼبذكورة سابقا. 
 و ىم التجار الذين يبيعون لتجار آخرين بنفس شروط السعر أو الكمية اليت تبيعها ؽبم : ذبار اعبملة

 .اؼبؤسسات العمومية أو اػباصة بغية إعادة البيع
 تعد شركة فرعية كل شركة تكون تابعة لشركة أخرى او ربت إدارهتا: الشركات الفرعية. 

 العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة :
: العمليات إجباريا للرسم على القيمة اؼبضافة  و تتمثل يف: العمليات الخاضعة و جوبا /أ 

 األشغال العقارية ، تقدصل اػبدمات ذات الطابع التجاري أو الصناعي أو اغبريف  ، عمليات البيع
 .و احملققة يف اعبزائر بصفة اعتيادية أو عرضية

 عمليات االستَتاد. 
 العمليات اػباضعة بالنسبة لؤلمبلك اؼبنقولة: 
 اؼببيعات و التسليمات اؼبنجزة من قبل اؼبنتجُت. 
 العمليات اؼبنجزة وفق شروط البيع باعبملة عن  طريق التجار اؼبستوردين. 
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 البيع باعبملة. 
 ذبارة اجملوىرات و األحجار الكريبة. 
 مبيعات اؼبساحات الكربى. 
  نشاطات التجارة اؼبتعددة، وىي عمليات الشراء من أجل إعادة البيع اليت تتم وفقا لشروط

 .التجزئة
 العمليات اػباضعة بالنسبة لؤلمبلك العقارية: 
  (األشغال العقارية)األعمال العقارية 
 عمليات بيع و ذبزئة القطع األرضية من طرف اؼبالك. 
 بيع العقارات و اؼبتمثلة يف اؼبباشل. 
 العمليات الوسيطة يف شراء أو بيع األمبلك العقارية أو ىرة احملل. 
  عمليات البناء و بيع اؼبباشل اؼبنجزة يف إطار نشاط الًتقية العقارية، و كذا عمليات بيع اؼبساكن

 .االجتماعية
 عمليات التسليم للذات. 
  القيم اؼبنقولةالقيم الثابتة. 
  األمبلك األخرى غَت اؼبنقولة و ىذا عند مسانبتها يف إقباز العمليات اػباضعة للرسم على

 .القيمة اؼبضافة أو اؼبعفاة منها
 اػبدمات اؼبقدمة ، و زبص العمليات التالية: 
 عمليات النقل سواء نقل األشخاص أو السلع. 
 اخل...بيع منتجات االستهبلك الفوري، و ىي السلع الغذائية  واؼبشروبات. 
  عمليات اإلهبار، أشغال الدراسات و البحث و كذا جل العمليات اليت ال تتعلق بالبيع. 
 األشغال العقارية. 
  العروض اؼبسرحية و السينمائية. 
 العمليات اليت زبص خدمات االتصال كاؽباتف  والفاكس. 
 العمليات اليت تتم بُت الوحدات أو اؼبنشات لنفس اؼبؤسسة. 
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 عمليات اؼبهن اغبرة باستثناء العمليات ذات الطابع الطيب ،شبو الطيب و البيطري. 

يتعلق االختيار باألشخاص الطبيعيُت و اؼبعنويُت الذين يقع نشاطهم : العمليات الخاضعة اختياريا /ب 
اؼبؤسسات  ، خارج تطبيقها  و حسب األطراف اؼبعنية بالتسليم يف حالة التصدير، الشركات البًتولية

. اؼبستفيدة من نظام الشراء باإلعفاء ، اؼبكلفُت الرسم اآلخرين

ينص  قانون الرسم على القيمة اؼبضافة  :1اإلعفاءات المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة -2
اخل، ...على صبلة من اإلعفاءات يف النظام الداخلي  و ذلك لغرض اقتصادي، اجتماعي ، ثقايف أو تقٍت

. و يتم اإلعفاء من ىذا الرسم دبوجب قرار يصدره اؼبدير العام للضرائب

توجد إعفاءات تتعلق باألشخاص  و اؼبؤسسات اؼبعتمدة من طرف الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب و الوكالة 
: ، و بعض نشاطات اؼببلحة البحرية ويبكن تفصيلها كما يليANDIالوطنية لتطوير االستثمار 

: اإلعفاءات التي تتم في الداخل /أ 

 دج بالنسبة ؼبؤدي 50.000العمليات اليت يقوم ِبا األشخاص الذين يقل رقم أعماؽبم اإلصبارل عن 
 .دج بالنسبة لبقية اػباضعُت للضريبة 80.000اػبدمات  و عن 

  و اليت 20/08/2001اؼبؤرخ يف  1/3مواد التجهيز و اػبدمات اليت تدخل مباشرة يف إطار األمر رقم 
 .تتعلق باؼبؤسسات اؼبعتمدة من طرف الوكالة الوطنية لًتقية االستثمار

  العمليات اؼبتعلقة بالعقود و االتفاقيات اػباصة بإقباز االستثمارات ذات أنبية  وطنية إذل غاية
 .االنتهاء من ىذه االستثمارات

 العمليات اؼبتعلقة باؼبنتجات اليت زبضع للرسم على الذبح. 
  عمليات البيع اؼبتعلقة باػببز  والدقيق و السميد و مشتقات طحن اغببوب  وكذا العمليات اػباصة

 . من قانون الرسم على رقم األعمال(09 )باغبليب  والزبدة و مشتقات اغبليب األخرى احملددة يف اؼبادة
 العمليات اليت هتدف إذل تشييد النصب التذكارية لتخليد شهداء حرب التحرير الوطٍت . 

                                                 

 

1  2001 الصادر عن اؼبديرية العامة للضرائب، مديرية التشريع اعببائي، سنة 02اؼبنشور رقم. 
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: االستيراد عنداإلعفاءات التي تتم  /ب 

 ـاؼبنتجات اؼبعفى بيعها يف الداخل من الTVA . 
 اليت تستفيد من قبول استثنائي مع اإلعفاء يف اغبقوق اعبمركية البضائع. 
 سفن اؼببلحة اؼبعفية من التعريفة اعبمركية و السفن اغبربية و شباك الصيد البحري. 
 الطائرات اؼبخصصة للمؤسسة الوطنية للخطوط اعبوية. 
 البضائع اؼبستوردة يف إطار اؼبقايضة.  
 الذىب و النقود الذىبية. 

باستثناء عمليات التصدير للتحف الفنية  واألحجار الكريبة  : اإلعفاءات التي تتم عند التصدير /ج 
:  و يبنح ىذا اإلعفاء بتوفَت الشروط التاليةTVAواؼبعادن النفيسة فإن باقي البضائع اؼبصدرة معفية من

  تقيد البضائع أو الصانع باحملاسبة حسب ترتيبها الزمٍت مع بيان تاريخ تسجيل الطرود و عددىا و
 .عبلمتها  و أرقامها و نوع األشياء أو البضائع و قيمتها و اذباىها

 هبب أن ال يكون التصدير ـبالفا للقوانُت و التنظيمات اؼبعمول ِبا. 

: و يطبق على اؼبشًتيات التالية :TVAنظام الشراء باإلعفاء من  /د 

 السلع اؼبوجهة للتصدير و كذا اؼبواد األولية  اليت تدخل يف إطار صناعة  اؼبنتجات اؼبوجهة للتصدير. 
  السلع و اػبدمات اليت تستفيد منها الشركات العمومية من أجل التنقيب عن احملروقات و استغبلؽبا و

 .نقلها باألنابيب
  اؼبواد األولية اليت تستعمل يف إنتاج أو تسويق اؼبواد اؼبعفاة صراحة من الTVA واؼبنجزة من طرف 

 .اؼبنتجُت

 شروط االستفادة من نظام الشراء باإلعفاء: 
  يشًتط أوال االعتماد و اؼبتمثل يف رخصة الشراء باإلعفاء  و اليت يبنحها اؼبدير اعبهوي للضرائب

 .اؼبختص
 مسك اؼبؤسسة للدفاتر اغبسابية القانونية. 
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 تقدصل اؼبؤسسة نسخ سجبلت الضرائب اؼبثبتة للوفاء لكل اؼبستحقات على األقل الدفع باآلجال. 
  تبلغ صبلحية الًتخيص سنة مدنية على أن تتعدى اغبصة السنوية قيمة البيع من غَت الرسم اػباضعة

عادة للرسم على القيمة اؼبضافة للسنة اؼبنصرمة أو قيمة اؼبشًتيات من دون الرسم من نفس النوع 
 . %15خبلل السنة اؼباضية ضف إليها نسبة 

 يتم الشراء باإلعفاء من : كيفيات الشراء باإلعفاء TVA  بناء على تقدم اؼبستفيد إذل اؼبمول أو
 .مصلحة اعبمارك لدى االستَتاد شهادة الشراء باإلعفاء اؼبقدمة من طرف مصاحل الضرائب

 يلتزم اؼبستفيدون من نظام الشراء باإلعفاء بإيداع كشف يتضمن قيمة : االلتزامات الجبائية
 . جانفي من بداية كل سنة15اؼبخزونات اؼبشًتاة يف إطار الشراء باإلعفاء قبل 

: 1الحدث المنشئ للرسم على القيمة المضافة -3

ىو اغبدث الذي يولد الدين اعببائي اذباه اػبزينة فكلما ربقق ىذا اغبدث أصبح اؼبكلف ملزم بالرسم و 
: ىبتلف باختبلف العمليات احملققة

 :بالنسبة للعمليات التي تتم بالداخل /أ 

  يف ؾبال البيع يتحقق اغبدث اؼبنشئ بالتسليم اؼبادي أو القانوشل للسلع باستثناء اؼباء الصاحل للشرب من
 .طرف اؼبؤسسات اؼبوزعة

  يف ؾبال األشغال العقارية بالنسبة للمؤسسات العمومية يتحقق اغبدث اؼبنشئ بالقبض الكلي أو اعبزئي
 .للسعر أما بالنسبة للمؤسسات األجنبية يتحقق اغبدث اؼبنشئ باالستبلم النهائي للعمل اؼبنجز

  يف حالة الدفع أو التعامل باألوراق التجارية يتحقق اغبدث اؼبنشئ عند تاريخ االستحقاق حىت وإن مت
 .خصمها

  يف ؾبال التسليم للذات يتحقق اغبدث اؼبنشئ بالتسليم اؼبتمثل يف أول استعمال بالنسبة للسلع اؼبنقولة( 
 .(عقار مبٍت)لسلع غَت اؼبنقولة  أو ا (أموال منقولة

                                                 

 

 1  Guide pratique de la TVA, Direction de la législation fiscale, Les 

éditions SAHEL, année 2006, p 17   
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 يف ؾبال تقدصل اػبدمات يتحقق اغبدث اؼبنشئ بالقبض الكلي أو اعبزئي للسعر. 

: بالنسبة للعمليات التي تتم عند االستيراد /ب 

 يتحقق اغبدث اؼبنشئ دبجرد صبركة السلع .

 :بالنسبة للعمليات التي تتم عند التصدير /ج 

  فيما ىبص بعض اؼبنتجات من اؼبفروض أن يكون ىناك إعفاء يف حالة التصدير لكن ىناك استثناء
 .كالتحف الفنية و االثار و يتحقق اغبدث اؼبنشئ عند سبثيل اؼبنتجات لدى اعبمارك

تعرف القاعدة الضريبية على أّنا اؼببلغ الذي يطبق عليو  :أساس فرضها أو القاعدة الضريبية  -4
معدل الرسم، و يتمثل اؼببلغ اػباضع للضريبة يف شبن البضائع، األشغال أو اػبدمات دبا فيو كل مصاريف 

 . اغبقوق و الرسم، باستثناء الرسم على القيمة اؼبضافة

 :القاعدة الضريبية للعمليات المنجزة بالداخل /أ 
و تشمل اؼببيعات اؼبنجزة من طرف اؼبؤسسات التابعة ، تبادل السلع، األشغال : عمليات البيع بصفة عامة -1

العقارية، تقدصل اػبدمات ، فإن أساس الفرض الضرييب يتشكل من مبلغ اؼببيعات  وتضاف إليو بعض العناصر و 
 :زبصم أخرى منو حيث

 العناصر اليت تدمج يف األساس الضرييب ىي: 
 مصاريف النقل إذا كانت على عبئ البائع. 
 مصاريف التغليف إذا كانت الغبلفات غَت مسًتجعة. 
  اغبقوق  و الرسوم اؼبطبقة على السلع عند تاريخ بداية االستهبلك أو عند تاريخ زبليصها من اعبمارك و

 .حساب تكلفة شحن السلع اؼبستوردة
  منح التأمُت  و ، اؼبصاريف اليت تشكل عبئ لبلستغبلل مثل مكافأة الوسطاء، العموالت ، السمسرات

 .كل اؼبصاريف اؼبسددة من طرف البائع
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  اإليرادات اؼبلحقة يف حالة بيع الفضبلت الصناعية اعبديدة أو الغبلفات اؼبسلمة غَت اؼبسًتجعة و كل
 .اػبدمات اؼبختلفة اليت صارت ملحقة

 العناصر اليت ربذف من األساس الضرييب ىي: 
 التخفيضات  واػبصومات لسعر البيع. 
 حقوق الطوابع اعببائية. 
 اؼببلغ اؼبودع باألمانة على الغبلفات اليت هبب إعادهتا إذل البائع مقابل تسديد ىذا اؼببلغ . 
 اؼبدفوعات اؼبًتتبة على النقل الذي قام بو اؼبدين نفسو لتسليم البضائع. 

: أساس الفرض الضريبي يختلف باختالف طبيعتها التسليمات للذات فإن -2

 األساس ىو شبن البيع اؼبشاِبة ؽبا أو تكلفة ىذه األشياء مضافا إليها الربح  : بالنسبة لألموال المنقولة
 .يف حالة عدم  وجود سعر بيع باعبملة

 األساس ىو سعر تكلفة إقباز ىذا العقار حبيث يتضمن سعر تكلفة   : بالنسبة لألمالك العقارية
 .أتعاب اؼبهندسُت اؼبعماريُت و شبن شراء اؼبعدات  واؼبصاريف اؼبالية اؼبخصصة للبناء

البيع، األشغال أي العمليات اليت ؽبا أكثر من طابع  : األعمال الخاصة بالعمليات المختلفة -3
. فرقم األعمال لكل عملية وبدد بتطبيق القواعد اػباصة بكل منهاالعقارية، التسليم للذات

تتكون القاعدة اػباضعة للرسم على القيمة  : القاعدة الضريبية للعمليات التي تتم عند التصدير /أ 
 .اؼبضافة من قيمة البضائع لدى اعبمارك مضاف إليها كل اغبقوق والرسوم اعبمركية

سبثل قيمة البضائع لدى اعبمارك قاعدة  : القاعدة الضريبية للعمليات التي تتم عند االستيراد /ب 
. غبساب الرسم على القيمة اؼبضافة

 خطط  1962على إثر اإلصبلحات اليت جرت يف سنة  :1معدالت الرسم على القيمة المضافة  -4
 3 إذل 1996 معدال وفقا لقانون اؼبالية  و البفض عدد اؼبعدالت حسب قانون اؼبالية لسنة 18لوضع 

                                                 

 

  1   Guide pratique de la TVA, OPCIT, p 23 
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  و 2001 و دام العمل ِبذه اؼبعدالت إذل غاية صدور قانون اؼبالية لسنة 21  و14و  7معدالت و ىي 
 . %7و اؼبنخفض  17قد حددت دبعدلُت العادي 

يطبق على اؼبنتوجات  والبضائع  واػبدمات  والعمليات اليت ال زبضع بصراحة :  %17المعدل العادي /أ 
 .إذل اؼبعدل اؼبنخفض

يطبق على السلع  واػبدمات اليت سبثل منفعة خاصة  على الصعيد :%7 المنخفضالمعدل  /ب 
إذ يطبق على اؼبنتجات، األموال، األدوات و البضائع اؼبشار إليها  ، االقتصادي، االجتماعي أو الثقايف

 . من قانون الرسم على القيمة اؼبضافة  واليت سبنح اغبق يف اػبصم22يف اؼبادة 
 :م و االسترجاعخصعمليات ال -5

يكون الرسم على القيمة اؼبضافة اؼبذكور يف الفواتَت أو البيانات أو وثائق االستَتاد   : مخصعمليات ال /أ 
واؼبثقل للعناصر اؼبكونة لسعر عملية خاضعة للضريبة قاببل للخصم من الرسم الواجب تطبيقو على ىذه 

 .العملية

بإمكان الشخص اػباضع للرسم حسم الرسم على القيمة اؼبضافة اؼبذكور يف الفاتورة اؼبقدمة من طرف اؼبوردين 
. أو الذي مت دفعو لعمليات بشرط استعمال ىذه السلع أو اػبدمات يف عمليات خاضعة للرسم

مبدأ الرسم على  القيمة اؼبضافة يقوم على مبط اؼبدفوعات اؼبقسطة حيث وبسب كل خاضع للرسم الواجب 
على مبيعاتو و ال يدفع إذل اػبزينة إال الفرق بُت الرسم اجملمع عند البيع  والرسم الذي مس سعر تكلفة  اؼبنتج أو 

. اػبدمة 
 

 مخصشروط االستفادة من ال  :

يتعلق كذلك على  ، يتحدد اػبصم عند اؼبكلفُت اؼبنجزين للعمليات اػباضعة للتسليمات أو اػبدمات اؼبقدمة
السواء بالضريبة احململة على البضائع، اؼبواد األولية، اؼبصاريف العامة  واالستثمارات اؼبنقولة أو العقارية، أما 

:  بالنسبة للسلع القابلة لبلستهبلك ، ال زبصم الضريبة اؼبفروضة عليها إال إذا ربققت الشروط التالية
 هبب أن تكتسب السلع من اػباضعُت يتبعون النظام اغبقيقي. 



الثاني  إصالحات النظام الضريبي وإثرىا على االقتصاد الفصل 
 الوطني

48 

 

 هبب أن ربمل على السلع اعبديدة أو السلع اليت مت ذبديدىا بضمان. 
  سنوات ابتداء من تاريخ اغبصول أو االبتكار 5هبب أن يتم حفظها يف ذمة اؼبؤسسة ؼبدة. 
 الرسم على القيمة اؼبضافة اؼبخصوم هبب أن يتعلق بعمليات زبص النشاط اؼبهٍت للخاضع. 
 هبب أن يقيد الرسم على القيمة اؼبضافة على فواتَت اليت يبنحها اؼبورد بالنسبة للسلع أو اػبدمات. 
  ال يبكن أن وبدث اػبصم إال إذا كان حبوزة اؼبدين الفاتورة اؼبوافقة لزمن اػبصم إذا سبت الضريبة خبلل

 .االستَتاد، يبكن أن يكون ىناك خصم إذا كان حبوزة اؼبدين الوثائق سبت بو الضريبة

: عمليات االسترجاع /ب 
 إن اػباضع للرسم على القيمة اؼبضافة يتمتع حبق خصم ىذا الرسم الذي مس :  حاالت االسترجاع

مبلغ اؼبشًتيات أو ذلك الناتج عن العمليات القابلة ػبصمو إال أن ىناك حاالت تسمح للخاضع للرسم 
 :باسًتجاع ىذه الرسوم  و ىي

  يف حالة التوقف عن النشاط اػباضع للرسم على القيمة اؼبضافة و ىذا مع مراعاة قاعدة التفاوت
 .الشهري

  يف حالة ما إذا تعذر على اؼبصدر اغبسم الكلي للرسم على القيمة اؼبضافة نتيجة البفاض األعمال
 .اػباضعة للرسم أو أنو دل يستفيد من نظام الشراء باإلعفاء

  يف حالة قيام اػباضع بإقباز عمليات تستفيد من نظام اإلعفاء من الضريبة و اليت ال تسمح لو اغبصول
 .على الرسم  الذي قام بدفعو يف حُت أن ىذا اؼبسموح

 شروط االسترجاع :

 أن يكون الشخص اػباضع ؽبذا الرسم متوقف عن نشاطو حيث اسًتجاع الرسم خبلل الشهر األخَت 
 .الذي دل يتم فيو اػبصم مع األخذ بعُت االعتبار قاعدة التفاوت الشهري

  أن يكون الشخص اػباضع ؽبذا الرسم يبارس نشاطو أو عمليات متعلقة بالتصدير. 
 أن يقوم الشخص بكتابة طلب بالتعويض ألقرب مفتشية اليت ينتمي إليها. 
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: 1كيفية التصريح و الدفع -6
: كيفية التصريح /أ 

من التزامات اؼبكلف بالضريبة اكتتاب تصريح لدى مفتشية الضرائب يف األجل : التصريح بالوجود /1
 يوما اعتبارا من تاريخ بداية النشاط، زيادة على ذلك على الشركة إرفاق 30القانوشل الذي ال يتعدى 

 .التصريح بوجود نسخة مطابقة و مصادق عليها من قانوّنا األساسي
 :التصريح بالعمليات المحققة /2

 يوما من كل شهر و 20يتوجب على اػباضعُت للرسم تقدصل التصريح خبلل : التصريح الشهري 
يكون التصريح مطابقا للنموذج اؼبسلم من طرف اإلدارة، و وبتوي على معلومات خاصة بالشهر السابق 

 .تتمثل يف اؼببلغ اإلصبارل للعمليات احملققة و العمليات اػباضعة للرسم بالتفصيل
 يوما األوذل اليت تلي 20على اؼبدين بالضريبة تقدصل تصريح برقم األعمال خبلل : التصريح الثالثي 

يكون اؼببلغ اؼبتوسط :- و يف التصريح الثبلثي يشًتط أن. الثبلثي الذي يتم دبوجبو استحقاق اغبقوق
 .دج شهريا 2500على رقم األعمال احملقق خبلل السنة اؼباضية يقل عن 

 .إرسال طلب صريح إذل رئيس اؼبفتشية اؼبختصة إقليميا -
 من قانون الرسم على األعمال، يشًتط على اؼبكلف يف 58 و57 دبوجب اؼبادتُت: التصريح بالتوقف 

 : حالة توقف نشاطو اػباضع للرسم على األعمال ما يلي
تقدصل السجل التجاري إذل الغرفة التجارية لتوقف نشاطو و وبصل باؼبقابل على  وثيقة يربر توقفو عن النشاط 

الذي كان يبارسو مع دفع اغبقوق الواجبة، بعدىا يقدم التصريح مرفق بنسخة من ىذه الوثيقة للمفتشية اليت 
.  أيام اليت تلي التوقف أو التنازل10تسلمت التصريح بالوجود يف األجل القانوشل مدتو 

: طريقة الدفع /ب 
 :في حالة الخضوع للنظام الحقيقي -1

                                                 

 

 1  Guide pratique de la TVA, OPCIT, p 56  
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 يتوجب على اػباضع اؼبدين بالرسم على القيمة اؼبضافة دفعها عند تقدصل التصريح : النظام العام. 

 يطبق ىذا النظام على األشخاص الذين يبلكون إقامة دائمة والذين يبارسون  : نظام األقساط الوقتية
 أشهر على األقل، و يشًتط يف ىذا النظام ترخيص اإلدارة من أجل تطبيقو إضافة إذل تقدصل طلب 6نشاطهم منذ 

فيفري من  01يف ىذا النظام ترخيص اإلدارة من أجل تطبيقو إضافة إذل تقدصل طلب يف ىذا الشأن و ذلك قبل 
 .كل سنة إذل مفتشية الضرائب اؼبعنية

  واجبات األشخاص الخاضعين لهذا النظام: 

 لرقم األعمال 12/1يداع كل شهر تصريح يبُت فيو بوضوح و لكل سنة رقم األعمال اػباضع للضريبة يساوي إ
. احملقق خبلل السنة السابقة

. دفع رسم اؼبطابقة بعد خصم الرسوم منها القابلة للحسم اؼبذكورة يف فواتَت اؼبشًتيات

يوما من شهر أفريل الضريبة الناذبة عن الفرق بُت اغبقوق اؼبستحقة فعبل و  25اإليداع إذا اقتضى األمر خبلل 
. األقساط اؼبدفوعة

يف حالة وجود مبلغ زائد ىبصم ىذا اؼببلغ من األقساط اليت تستحق يف وقت الحق أو يرد إذل اؼبدين الضريبة 
 . إذا توقف خضوعو للضريبة

1يتم دفع الرسم على القيمة اؼبضافة دبقدار  : في حالة الخضوع للنظام الجزافي -2

4
 أشهر و 3كل  

 .ىذا قبل انتهاء آخر يوم من الثبلثي كأقصى أجل

 يطبق ىذا النظام على العمليات اليت يقوم ِبا األشخاص الطبيعيُت أو  : نظام االقتطاع من المصدر
. اؼبعنويُت الذين ال يقيمون يف اعبزائر

 يتعُت على كل شخص، شركة أو صبعية يطبق عليها :  واجب الشخص الذي يقوم بالدفع
: االقتطاع من اؼبصدر ما يلي

 يوم اؼبوالية للشهر الذي سبت 20القيام بتطبيق االقتطاع على صندوق قابض الضرائب التابع ؼبقر سكناه خبلل 
. بصدد االقتطاعات
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: التسليم للمعلنُت باألمر وصبل يتقطع من دفًت بقسائم مرقمة تقدمو اإلدارة وبتوي على ما يلي
. تاريخ الدفع

اللقب و اإلسم الشائعُت للشخص الذي ربمل االقتطاع و مهنتو و عنوان مسكنو أو إذا تعلق األمر بشركة عنواّنا 
. و مكان مقرىا

كل دفع هبب . سبب الدفع، و مبلغو اإلصبارل و مبلغو الصايف اػباضع للضريبة و مبلغ االقتطاع اؼبطبق عليو
: أن يرفق بالوصل الذي يكون مؤرخا و فبضيا من طرف اعبهة الدافعة والذي هبب أن وبتوي على

. إسم و عنوان الشخص الذي قام بالدفع
. الشهر الذي مت فيو االقتطاع

. رقم الوصل
. اؼببالغ اإلصبالية للدفع الشهري

. ؼببلغ الصايف اػباضع للضريبة و اؼببلغ الكلي لبلقتطاعاتا

إن ىدف السلطات العامة من وضع الضرائب على   :TIC 1الرسم الداخلي على االستهالك 
و تعرف الضرائب على االستهبلك عموما بأّنا الضريبة . االستهبلك خاصة بسلع معينة ىو اغبد من استهبلكها

. اؼبسددة مقابل االنتفاع بالسلع و اػبدمات النهائية يف الدول اليت تستهلك فيها
: المنتجات البترولية الخاضعة للرسم الداخلي على االستهالك 2جدول 

التعريفات بيان المنتجات  
ىكل / دج 777.00البنزين اؼبمتاز 

ىكل / دج629.00البنزين العادي 

ىكل / دج68.90زيت القبول 

ىكل / دج163.80غاز أويل 

ىكل  / دج260.80غاز البًتول السائل 

كغ 35 دج لكل 33.65الربوبان  

 كغ 13 دج لكل 25.20البوتان 

                                                 

 

1 WWW. Impôts _dz. org 
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 :2016المصدر قانون المالية الجزائري لسنة 
 : TOBA الرسم على العمليات البنكية و التأمينات

يعترب ىذا الرسم أحد فروع الضرائب غَت اؼبباشرة الذي يبكن إدراجو كتكملة للرسم على القيمة اؼبضافة، حبيث 
 من قانون الرسم على القيمة اؼبضافة ، إال أنو يطبق على العمليات ذات الطبيعة اؼبالية 162أسس ضمن اؼبادة 

كعمليات البنوك و التأمينات ىبضع لنفس األحكام اليت ىبضع ؽبا الرسم على القيمة اؼبضافة و خاصة منها تلك 
. اؼبتعلقة بوعاء الضريبة و قواعد اؼبنازعة و التحصيل و زبصيص حاصل ىذا الرسم

 :يطبق على :  ميدان تطبيقو -1
 تتمثل يف مبالغ حقوق األجور و األسعار احملصلة: اؽبيئات البنكية.  
 و تتمثل يف األساس ؾبموع اؼببالغ اؼبشًتطة من طرف اؼبؤمن و كل اؼبستحقات اليت : ىيئات التأمُت

 .يستفيد منها اؼبؤمن عليو

: اإلعفاءات -2

اغبدث اؼبنشئ ؽبذه الضريبة ىو ربصيل اؼببالغ جزئيا أو كليا لؤلشبان اؼبدفوعة، أما بالنسبة لئلعفاءات فيمكننا 
 من قانون الرسم على القيمة اؼبضافة للتعريف عن ـبتلف اإلعفاءات اليت يبنحها القانون و 163الرجوع إذل اؼبادة 

: ىي
. العمليات احملققة من طرف بنك اعبزائر

. العمليات احملققة يف إطار اؼبهن اؼبتعلقة بتجارة القيم و النقود
. عقود تأمُت القروض احملددة للتصدير

. عقود التأمُت اؼبتعلقة باألخطار الواقعة خارج اعبزائر

: المعدالت المطبقة -3

  .%10ـمعدل عام ب

  .%7ـمعدل منخفض ب

: و ىذا األخَت يطبق فقط على العمليات التالية
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بالنسبة للتأمينات على األخطار دبا فيها أخطار اغبرائق، النقل بالسكك اغبديدية، النقل الربي و البحري و 
. اعبوي

. بالنسبة لكل التأمينات اؼبؤقتة

يعتمد دفع الرسم على العمليات البنكية و التأمينات على طريقة االقتطاع من اؼببلغ و يكون  : طريقة الدفع -4
واجب الدفع عند ربقيق العموالت أو ظبسرة أو أية عملية أخرى فباثلة ؿبصلة من كل مندوب دعائي أو ظبسار 

. بالنسبة للعقود اؼبربمة من طرف اؼبؤسسات الـتأمينية أو اإلدخار

 ؼبكتب القابض ...عموالت، ظبسرة، عمليات أجريةكما أن ىذا الرسم يقبض عند دفع ىذه القيم احملققة 
  .اؼبركز

 األوذل من شهر أفريل، جويلية، أكتوبر، جانفي لدى مكتب قابض 15كما يتم دفع الرسم خبلل األيام 
. الضرائب

 إصالحات أخرى: المطلب الثالث 
ىذه ـبتلف اإلصبلحات األخرى لنظام الضرائب اؼبباشرة اليت جاءت ِبا اإلصبلحات اعببائية اعبديدة اليت 

 :تتعلق بـ
  الرسم العقاري. 
  الدفع اعبزايف. 
  الرسم على النشاط اؼبهٍت. 
  رسم التطهَت. 

ىو ضريبة سنوية على اؼبمتلكات العقارية ، حيث تعترب شكبل من أشكال الضرائب 1:الرسم العقاري  /1
من قانون اؼبالية وىي  1992حيث حددت سنة . اؼبستعملة يف البلدان اليت تكون فيو األراضي فقط 

 :نوعان 
وربسب على أساس القيمة اإلهبارية اعببائية للمساحة اؼبتواجدة  : الرسم على العقارات المبنية /أ 

3مفيها أي ملكية ، وىذه القيمة ؿبددة يف القانون بالنسبة لكله مًت مكعب 
 حبيث زبتلف 

 .القيمة االهبارية اعببائية واؼبمتلكات اؼببنية لكل والية حسب كله بلدية تبعا للمنطقة الفرعية ؽبا 

                                                 

 

1   55الدليل التطبيقي اؼبكلف بالضريبة ، ص.  
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 سنويا مراعاة لقدم البناية، على أن ال %2إنه أساس فرض الضريبة يتحدد بعد تطبيق زبفيض يصل إذل 
 ، ويكون حساب الرسم بتطبيق اؼبعدالت اآلتية من %5ويتحدد للمصانع بـ . %4يتجاوز ىذا التخفيض 

 :القاعدة الضريبية 
 .بالنسبة للممتلكات اؼببنية بأمته معٌت الكلمة  3%
 .بالنسبة للمساحات اليت تشكل ملحقات  5%
 .2 500بالنسبة للمساحات اليت تكون أصغر أو تساوي  7%

 :واؼبعفيون من ىذه الضريبة ىم 
  العقارات التابعة للدولة ذات الطابع اإلداري. 
  أمبلك ـبصصة للشعائر الدينية. 
  العقارات اػباصة باألجانب. 
  بنايات جديدة. 
  جانفي للسنة اؼبوالية يف  01يف حالة إعادة بناء الزيادة اؼبمكنة لفًتة تقدهر بسبع سنوات ابتداء من

 .ّناية أو بداية األشغال 
  بناءات ـبصصة لغرض السكن التابعة للدولة أو اعبماعات احمللية. 
  البناءات اليت يبارس فيها الشباب اؼبستفيدون من إعانة الصندوق الوطٍت لدعم تشغيل الشباب ثبلث

 .سنوات ابتداء من تاريخ اقبازىا 
 : وىي :الرسم على العقارات غير المبنية  /ب 

  األراضي الكائنة يف القطاعات العمومية القابلة للتعمَت. 
 احملاجر ومواقع استخراج الرمل يف اؽبواء الطلق ، منجم اؼبلح والسبخة ، أراضي فبلحية. 
 : ونبا رظبان :رسم التطهير  /2

 إنه األشخاص اػباضعُت ؽبذا الرسم وبددىم القانون باسم :الرسم الخاص برفع القمامات  /أ 
أصحاب اؼبلك وحق االنتفاع ، ويتحمل الرسم اؼبستأجر الذي يبكن أن يدفعو سنويا وتضامنيا 

 .مع صاحب اؼبلك 
ووبصل من طرف ىيئة أو مؤسسة :الرسم الخاص بتصريف المياه غير الصالحة للشرب  /ب 

من  %10توزيع اؼبياه اليت ربصل وتدفع قيمة الرسم إذل القابض البلدي ، أما قيمتو فتقدر بـ
 .فاتورة االستهبلك 
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  :1الدفع الجزافي /3
 الدفع اعبزايف عبارة عن ضريبة مباشرة تفرض على األشخاص الطبيعيُت واؼبعنويُت :مفهومو ومميزاتو  /أ 

من فبيزاتو أنو يرتكز على األجور . واؽبيئات اؼبقيمة باعبزائر واليت تدفع مرتبات وأجور مستخدميها 
واؼبرتبات وأنو ال يقع عبئو على عاتق اؼبستفيد من ىذه اؼبداخيل ، ولكن على عاتق الدين يقومون بدفع 

 . األجرة من أشخاص طبيعيُت ومعنويُت 
 يدخل يف ؾبال تطبيق الدفع اعبزايف كل من األجور واؼبرتبات اليت :المجال التطبيقي للدفع الجزافي  /ب 

 .يستفيد منها شخص مقابل تأديتو لعمل غبساب شخص آخر يسمى اؼبستخدم 
 :شروط ومجال التطبيق  /ج 

  الدفع هبب أن يتمه يف اعبزائر نقدا أو بصك ، أو بإرسال حوالة بريدية باعبزائر ، وأن يسجل حسابو
 .باعبزائر مدينا باؼببلغ الواجب دفعو ، أو يوضع ربت تصرف األجَت امتيازات عينية وىذا باعبزائر 

  اؼبستخدم الذي يدفع األجور أو الرواتب يقيم أو يبارس أعمالو باعبزائر. 
 :اإلعفاءات المتعلقة بو  /د 

  النشاطات اؼبمارسة من طرف الشباب اؼبشرفُت على االستثمارات الذين مته قبوؽبم للحصول على
 .مساعدة من الصندوق الوطٍت لدعم تشغيل الشباب 

  تعويضات تأمُت البطالة والتقاعد اؼبسبق إعفاء دائم. 
  عملية تصدير منتجات وخدمات من طرف مؤسسات. 
 يقع الدفع اعبزايف دائما على عاتق اؼبستخدم ووبسب بطريقة تناسبية :قاعدة الخضوع للدفع الجزافي  /ه 

 .، وىو ال يأخذ بعُت االعتبار الوضعية الشخصية لكله أجَت 
،  1996 أنشيء الرسم على النشاط اؼبهٍت دبوجب قانون اؼبالية : TAPالرسم على النشاط المهني  /4

والرسم على النشاط غَت التجاري  TAICوذلك بإدماج كل من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري 
TAIC  ويعترب الرسم على النشاط اؼبهٍت ضريبة من الضرائب اليت زبضع ؽبا الشركات ، ونذكر بعض ،

 .ؾباالت تطبيقها 
  اإليرادات اإلصبالية احملققة من طرف اؼبكلفُت الذين ؽبم مؤسسة مهنية دائمة باعبزائر. 
  يتشكل رقم األعمال من مبلغ اؼبقبوضات . بالنسبة لوحدات مؤسسات األشغال العمومية والبناءات

 .خبلل الدورة 

                                                 

 

1 2004 من قانون الضرائب اؼبباشرة والرسوم اؼبماثلة اعبزائري لسنة 01 ، الفقرة 208 اؼبادة.  
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  تسوية اغبقوق تستحق على ؾبمل أشغال البناء اؼبنشأة مؤقتا قبل تنفيذىا باستثناء اغبقوق لدى اإليرادات
 .العمومية احمللية 

 : 2016وىذه اعبداول توضح اإلصبلحات األخَتة للسنة اؼبالية 
 
 
 

 :يوضح تعُت السيارات 3جدول 

 تعيُت السيارات
 

 السيارات اليت ال يزيد 
( 5)عمرىا عن طبس

 سنوات
 

السيارات اليت يزيد 
( 5)عمرىا عن طبس 

 سنوات

:لالستغاللالسيارات النفعية المخصصة   
.(باستثناء السيارات اؼبهيأة كسيارات نفعية)طن  2.5حىت _   

  طن5.5 طن حىت 2.5أكثر من _ 
. طن5.5أكثر من _   

 
6.000 
 
12.000 
18.000 

 
3.000 
 
5.000 
8.000 

:سيارات نقل المسافرين  
.مقاعد 9السيارات اؼبهيأة لنقل األشخاص أقل من _   

. مقعد27 إذل 9حافبلت من_   
. مقعد61إذل  28حافبلت من _   
. مقعد62حافبلت أكثر من _   

 
5.000 
 
8.000 
12.000 
18.000 

 
3.000 
 
4.000 
6.000 
9.000 

 

مبلغ القسيمة  تعيُت السيارات
 بالدينار

   

سيارات سياحية 
وسيارات مهيأة كسيارات 
:نفعية ذات قوة  

سيارات يقل 
 3عمرىا عن 

 سنوات

سيارات يًتاوح 
 سنوات 3عمرىا بُت 
  سنوات 6إذل 

سيارات يزيد عمرىا 
 سنوات إذل 6عن 

  سنوات10

سيارات يزيد عمرىا 
  سنوات 10عن 
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أحصنة خبارية  6حىت _   
أحصنة  9إذل  7من _ 

...خبارية  
أحصنة خبارية 10من _ 

...فأكثر  

2.000 
 
4.000 
 
10.000 

1.500 
 
3.000 
 
6.000 

1.000 
 
2.000 
 
4.000 

500 
 
1.500 
 
3.000 

 

 .يوضح الرسم على اؼبنتجات البًتولية و اؼبماثلة ؽبا 4جدول 

(ىكتولًت/دج )الرسم  تعيُت اؼبواد رقم التعريفة اعبمركية  
...................البنزين اؼبمتاز 10.27.م  600.00 

...................البنزين العادي 10.27.م  500.00 

.........البنزين اػبارل من الرصاص 1027.م  600.00 

.......................غاز أويل 10.27.م  100.00 

.........الوقود/ غاز البًتول اؼبميع 11.27.م (بدون تغيَت )...   
 2016اإليرادات النهائية اؼبطبقة على ميزانية الدولة لسنة  5اعبدول 

 (بآالف دج )اؼببالغ إيرادات اؼبيزانية 
اؼبوارد العادية -1

: اإليرادات اعببائية 1.1
............................. حواصل الضرائب اؼبباشرة–  001-201
.................................. حواصل التسجيل والطابع - 002-201
.................... حواصل الضرائب اؼبختلفة على االعمال- 003-201
... منها الرسم على القيمة اؼبضافة اؼبطبق على اؼبنتوجات اؼبستوردة )

............................ حواصل الضرائب غَت اؼبباشرة –  004-201
.......................................... حواصل اعبمارك–  201- 005

 
 

1.058.220.000 
89.730.000 

1.014.380.000 
(563.790.000 )

5.000.000 
555.350.000 

 2.722.680.000( 1)اجملموع الفرعي 
 

 :   اإليرادات العادية2.1 
33.000.000 
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................................... حاصل دخل أمبلك الدولة- 006-201
.................................. اغبواصل اؼبختلفة للميزانية- 007-201
............................................. اإليرادات النظامية- 008-201
 

62.000.000 
 _

 95.000.000( 2)اجملموع الفرعي 

: اإليرادات األخرى 3.1
............................................................. اإليرادات األخرى

247.200.000 

 247.200.000( 3)اجملموع الفرعي 

 3.064.880.000ؾبموع اؼبوارد العادية 

: اعبباية البًتولية-2
............................................... اعبباية البًتولية- 011-201

1.682.550.000 

اجملموع العام لئليرادات
 
4.747.430.000 

 حسب كل دائرة وزارية 2016يوضح توزيع اعتمادات بعنوان ميزانية التسيَت لسنة  6اعبدول 

(دج)اؼببالغ  الدوائر الوزارية  
 7.904.677.000 رئاسة اعبمهورية

 3.437.925.000 مصاحل الوزير األول

 1.118.297.000.000 الدفاع الوطٍت

 426.127.386.000 الداخلية و اعبماعات احمللية

 30.573.877.000 الشؤون اػبارجية و التعاون الدورل

 للبيان الشؤون اؼبغاربية، االرباد اإلفريقي و جامعة الدول العربية

 73.431.991.000 العدل

 95.399.378.000 اؼبالية

 44.793.741.000 الطاقة

 5.349.818.000 الصناعة و اؼبناجم
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 254.253.914.000 الفبلحة و التنمية الريفية و الصيد البحري

 248.645.702.000 اجملاىدين

 26.033.177.000 الشؤون الدينية و األوقاف

 20.527.754.000 التجارة

 11.218.880.000 النقل

 17.616.679.000 اؼبوارد اؼبائية و البيئة

 19.085.089.000 األشغال العمومية

 21.302.786.000 السكن و العمران و اؼبدينة

 764.052.396.000 الًتبية الوطنية

 312.145.998.000 التعليم العارل و البحث العلمي

 50.397.263.000 التكوين و التعليم اؼبهنيُت

 226.484.929.000 العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي

 4.117.881.000 التهيئة العمرانية، السياحة و الصناعة التقليدية

 19.056.672.000 الثقافة

 118.830.888.000 التضامن الوطٍت و األسرة وقضايا اؼبرأة

 243.408.000 العبلقات مع الربؼبان

 379.407.269.000 الصحة و السكان و إصبلح اؼبستشفيات

 37.181.458.000 الشباب و الرياضة

 19.369.240.000 االتصال

 3.875.224.000 الربيد و تكنولوجيات اإلعبلم و االتصال

 4.359.144.400.000 اجملموع الفرعي

 448.187.600.000 التكاليف اؼبشًتكة

اجملموع 
.............................................................العام  

4.807.332.000.000 

 

 بآالف دج حسب القطاعات                       2016توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة  7اعبدول 
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اعتمادات الدفع رخص الربنامج القطاعات 
الصناعة 

الفبلحة و الري 
دعم اػبدمات اؼبنتجة 

اؼبنشات القاعدية االقتصادية و االدارية 
الًتبية و التكوين 

اؼبنشات القاعدية االجتماعية و الثقافية 
دعم اغبصول على سكن 

مواضيع ـبتلفة 
اؼبخططات البلدية للتنمية 

 

4.895.000 
198.261.756 

14.904.700 
441.308.514 

78.644.800 
32.703.237 
24.481.500 

800.000.000 
600.000.000 

7.373.410 
271.432.500 

36.223.667 
685.704.445 
159.757.147 
113.120.472 
469.781.647 
600.000.000 

60.000.000 

 2.403.393.315 1.655.199.327اجملموع الفرعي لبلستثمار 

زبصيصات غبسابات )دعم النشاط االقتصادي 
 (التخصيص اػباص و خفض نسب الفوائد

 _542.949.928 

_ _ الربنامج التكميلي لفائدة الواليات 

 230.505.000 239.005.000احتياطي لنفقات غَت متوقعة 

 773.454.928 239.005.000اجملموع الفرعي لعمليات برأس اؼبال 

 3.176.848.243 1.894.204.327ؾبموع ميزانية التجهيز 

 2016اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية لسنة : اؼبرجع 
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: أثار اإلصالحات على االقتصاد الوطني: الثالثالمبحث 
. تحقيق التوازن االقتصادي و المالي: المطلب األول

إن موضوع اإلصبلحات فيما ىبص التوازن يف جانبو االقتصادي يتمثل يف إهباد سياسة جبائية ربفيزية هتدف 
إذل ربقيق تنمية اقتصادية و ذلك عن طريق الزيادة يف االستثمارات سواء كانت داخلية أو خارجية و يتبُت لنا 

. ذلك من خبلل الضرائب اليت جاء ِبا اإلصبلح و مدى مرونتها يف التعامل مع اؼبكلفُت بالضريبة
فنجد بأن النظام اعببائي اعبديد قد وسع من اجملال بالنسبة لبعض الرسوم من جهة و من جهة أخرى األخذ 

: بعُت االعتبار مبدأ العدالة الذي يتجلى يف
. الرسم على القيمة اؼبضافة، حيث يعامل كل القطاعات االقتصادية معاملة واحدة دون سبييز

. الضريبة على أرباح الشركات حيث تعمل على ربقيق اؼبساواة بُت اؼبؤسسات اعبزائرية واألجنبية
 و بالتارل 1995و ىذا ما كان لو األثر اإلهبايب يف جلب اؼبستثمرين من اػبارج إذل اعبزائر خصوصا ابتداء من 

فإن النظام اعبزائري وفر مصادر جديدة لتمويل االقتصاد الوطٍت واكتساب خربات فنية و تكنولوجية جديدة، و 
. ىذا ما أدى إذل التطور اإلهبايب يف التوازن االقتصادي

و ما هبدر بالذكر ىنا أن التحفيزات اؼبقدمة للمؤسسات األجنبية فيما ىبص اعبباية قد تصدت ؽبا بعض 
. العوائق السلبية و ال ؾبال لذكرىا يف مبحثنا ىذا
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أما فيما ىبص التوازن اؼبارل فقد أدت إذل القضاء على كل التعقيدات اليت شابت النظام اعببائي السابق من 
جانبو اإلداري أو من جانبو التشريعي من حيث تعدد أنواع الضرائب وتشعب تقنيات تطبيقها بالنسبة للمكلف 

بالضريبة أو اؼبوظف اعببائي،  وذلك عن طريق سياسة جبائية مبنية على قواعد و أسس علمية مدروسة تسعى إذل 
ضمان احًتام التوزيع العادل للعبء الضرييب على ـبتلف طبقات اجملتمع كل حسب دخل نشاطو و فبتلكاتو 

: حيث قام ىذا اإلصبلح بإلغاء الضرائب اؼبتعددة و إهباد ضريبة موحدة، و مثال على ذلك
.  عوضت الضرائب اؼبتعددة على اؼبداخيل ((IRGالضريبة على الدخل اإلصبارل  

.  الذي جاء ليعوض الضرائب على رقم األعمال TVAالرسم على القيمة اؼبضافة

 .تطور اإليرادات الضريبية محاربة الغش والتهرب الضريبيين: المطلب الثاني
 :1تطور اإليرادات الضريبية -1

ىدف اإلصبلح الضرييب إذل ربسُت مستوى اؼبردودية اؼبالية للجباية  العادية على حساب اعبباية البًتولية اليت 
هتيمن ىيمنة كبَتة على سبويل ميزانية الدولة، و ؼبعرفة مدى ربقيق ذلك اؽبدف نستعرض تطور حصيلة اعبباية 

: العادية و اعبباية البًتولية مع حساب نسبتهما إذل إصبارل اإليرادات الضريبية، حسب اعبدول اآليت

 (الوحدة مليار دج) 2012/2015تطور الجباية العادية و الجباية البترولية خالل المدة  8الجدول 
: 

 2015 2014 2013 2012البيان 

 786.77 745.56 664.80 603.77الجباية العادية 

 2711 2714 2267.83 1458.76الجباية البترولية 

 3497.77 3459.56 2089.53 2089.53مجموع الجباية 

/ الجباية العادية
مجموع الجباية 

28.89 22.67 21.55 22.49 

/ الجباية البترولية
مجموع الجباية 

71.11 77.33 78.45 77.51 

. وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب: المصدر
                                                 

 

1  ،190، ص 2009 ناصر مراد، تقييم اإلصبلحات الضريبية يف اعبزائر، جامعة البليدة، اعبزائر 
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 مليار دج 3497.77 إذل 2012مليار دج سنة 2089.53نلحظ يف اعبدول السابق ارتفاع اإليرادات الضريبية من 
من إصبارل  77.51 ب2015،إال أننا نبلحظ ىيمنة اعبباية البًتولية يف اؽبيكل الضرييب إذا مثلت يف سنة  2015سنة

اإليرادات الضريبية، لذلك تشكل اعبباية البًتولية  موردا رئيسيا ػبزينة الدولة، إال أن ىذا الوضع ال يساىم يف 
فعالية النظام الضرييب، إذ أن تقديرات ىذا اؼبورد ال ترتكز على عوامل داخلية بل ىي رىينة عوامل خارجية تتمثل 
أساسا يف أسعار احملروقات اليت زبضع للتقلبات السعرية يف األسواق الدولية ، فضبل عن عدم استقرار الدوالر 

. األمريكي اؼبستخدم بوصفو  أداة تسوية يف ذلك
كما أن أىم أىداف اإلصبلحات الضريبية تكمن يف إحبلل اعبباية العادية ؿبل اعبباية البًتولية الذي دل 

. يتحقق بعد

 :محاربة الغش و التهرب الضريبيين -2
تعترب ظاىرتا الغش و التهرب الضريبيُت من أبرز اؼبشاكل اليت واجهها و ال يزال يواجهها النظام الضرييب 

اعبزائري، حيث أن األثر السليب يؤدي إذل حرمان الدولة من إمكانيات مادية ضخمة كفيلة بتغطية العجز اؼبزمن 
اغباصل يف ميزانية الدولة سنويا، و ىذا نتيجة البفاض إيراداهتا العامة بسبب عدم مرونة اعبهاز اإلنتاجي، تراجع 

. أسعار البًتول و منو البفاض إيرادات اعبباية البًتولية
ترتكز عملية إعادة التنظيم على رغبة إدراك صبيع أشكال الغش و ذلك باستغبلل اؼبصادر اؽبامة إلعادة 

. تركيب مستويات األنشطة و اؼبداخيل و الذي يرجع منبعو لتعدد مكان التواجد
من ىنا يبكن القول بأن اإلصبلحات اليت مست التشريعات و اإلدارة اعببائية و إن دل تقضي على ظاىريت 
الغش و التهرب اعببائيُت بصفة كاملة إال أّنا استطاعت أن تقضي على انتشارىا إذل حد ما، سواء كان ىذا 
. القضاء رغبة متمثلة يف تسهيل بعض التشريعات أو رىبة متمثلة يف التحقيقات اؼبعمقة و التدخبلت الردعية

. مستوى الضغط الضريبي و مدى استقرار النظام الضريبي الجزائري: المطلب الثالث
 :1مستوى الضغط الضريبي -1

يعد الضغط الضرييب من أىم اؼبؤشرات الكمية اؼبستخدمة لتقييم مردودية النظام الضرييب إذ يبحث عن 
اإلمكانيات اؼبتاحة لبلقتطاعات الضريبية لتحقيق أكرب حصيلة فبكنة دون إحداث ضرر يف االقتصاد الوطٍت،  

                                                 

 

1  192ناصر مراد ، تقييم اإلصبلحات الضريبية يف اعبزائر ، مرجع سابق، ص.  
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ويعرب الضغط الضرييب عن العبلقة اؼبوجودة بُت اإليرادات الضريبية و الثروة اؼبنتجة اؼبعرب عنها بالناتج احمللي اػبام، 
 و نظرا إذل ىيمنة اعبباية  25و قد حدد االقتصادي األسًتارل كولن كبلرك مستوى الضغط الضرييب النموذجي ب

البًتولية ، لذلك فإن الضغط الضرييب للجباية العادية منسوبا إذل الناتج احمللي اػبام خارج احملروقات يكون أكثر 
. داللة

 2012/2015تطور معدل الضغط الضريبي خارج المحروقات في الجزائر خالل المدة  9الجدول 

الوحدة مليار دج  
 2015 2014 2013 2012البيان 

اعبباية العادية 
 

603.63 664.80 745.56 786.77 

الناتج احمللي اػبام خارج 
احملروقات 

3830.63 4210.73 4638.33 5216.93 

 15.08 16.07 15.79 15.76الضغط الضرييب خارج احملروقات 

. المديرية العامة للضرائب ، وزارة المالية: المصدر 
 ، كما %25نبلحظ يف اعبدول السابق ضعف مستوى الضغط الضرييب و ذلك مقارنة باؼبستوى النموذجي 
 و عليو %27أنو يعد أقل فبا ىو سائد يف الكثَت من الدول حبيث قبده يف الدول الصناعية الكربى ال يقل عن 

نستنتج عدم مردودية النظام الضرييب بعد اإلصبلحات حبيث دل يتمكن من ربسُت اؼبقدرة التكلفية للدخل 
: الوطٍت، و ذلك اإلخفاق ناتج عن العوامل اآلتية

 ضعف اإلدارة الضريبية يف إهباد األوعية الضريبية اؼببلئمة ذات اؼبردودية العالية. 
  تواضع مسانبة القطاعات خارج احملروقات يف الناتج الداخلي اػبام، فبا انعكس سلبا على مردودية

 .اعبباية العادية
 ضعف االقتطاعات الضريبية نتيجة البفاض الدخل الفردي و انتشار ظاىرة التهرب الضرييب. 
 ارتفاع حدة التضخم و _.انتشار البطالة اليت تفوت على الدولة إخضاع فئة كبَتة من أفراد اجملتمع

. تدىور قيمة العملة الوطنية، فبا ىبفض القيمة اغبقيقية غبصيلة الضرائب
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و لتحسُت مستوى الضغط الضرييب ذبب معاعبة تلك العوامل اليت تتعلق باعبانب االقتصادي  واالجتماعي و 
 ليس عن طريق زيادة معدالت الضرائب و إمبا %20و تسعى السلطات الضريبية إذل الوصول إذل نسبة . الضرييب

. بفضل توسيع الوعاء الضرييب

 :مدى استقرار النظام الضريبي الجزائري -2
دل يتمكن النظام الضرييب اعبزائري من ربقيق االستقرار فبا أدى إذل عدم وضوح الرؤية لدى السلطات فضبل 

 تضمن 2012عن تعقد ذلك النظام، و يف ىذا اجملال نلحظ سنويا صدور تعديبلت ضريبية، فقانون اؼبالية لسنة 
 52 تضمن 2014 إجراء ضريبيا ، و قانون اؼبالية لسنة 68 تضمن 2013إجراء ضريبيا، و قانون اؼبالية لسنة  52

. اخل...إجراء ضريبيا  
: إال أن ىذه التعديبلت تضمنت بعض االذباىات اإلهبابية للنظام و اؼبتمثلة يف 

  لؤلرباح اؼبعاد استثمارىا%12.5 و %25زبفيض نسبة الضريبة على أرباح الشركات إذل  .
  و رفع اغبد األدسل اؼبعفى من %35زبفيض نسبة االقتطاع العليا للضريبة على الدخل اإلصبارل إذل 

 . دج 120.000اإلخضاع إذل 
  زبفيض معدالت الرسم على القيمة اؼبضافة من أربعة معدالت عند التأسيس إذل معدلُت فقط  .
  30مراجعة التعريفة اعبمركية باعتماد ثبلثة معدالت أقصاىا%. 
 إلغاء ضريبة الدفع اعبزايف .
  2زبفيض الرسم على النشاط اؼبهٍت إذل%. 
  إلغاء االزدواج الضرييب على اؼبداخيل اؼبتأتية من توزيع األرباح اليت أخضعت للضريبة على أرباح

. الشركات
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 خالصة الفصل الثاني

يف البداية كانت الظروف السياسية واالجتماعية واؼبالية ىي اليت تتحكم يف الوضع ال الظروف االقتصادية ، 
إاله أن الوضع االقتصادي ىو الذي بدأ يتحكم يف كله تلك الظروف السابقة ، فبدأوا يهتمون باإلصبلحات 

 . 1992الضريبية الٍت دخلت حيز التنفيذ 
االنقال من النظام االشًتاكي إذل السوق اغبرة أدت إذل تصحيحات اقتصادية كربى ، ومن أنبها إصبلح 

النظام اعببائي سباشيا واقتصاديا وفتح األبواب كبو التجارة اػبارجية ، ركز على اعبباية العادية يف أن اعبباية البًتولية 
ؽبا أنبية كبَتة باعتبارىا اؼبمول األساسي للخزينة واليت دل تدرج يف االصبلح ، وتستعمل الدولة الضريبة من أجل 
ربقيق الزيادة يف ايراداهتا الضريبية ، وذلك لتوجيو ـبتلف قطاعاهتا االستثمارية ورفع االستهبلك اغبقيقي وتشجيع 

 .االدخار ، وذلك من أجل ربقيق التوازن االقتصادي واالستقرار اؼبارل 



 
 
 
 

 الفصل الثالث
 
 
 

 دراسة ميدانية تطبيقية حول أثر اإلصبلحات

عينة الدراسة -الضريبية على االقتصاد الوطٍت 
 مديرية الضرائب لوالية مستغازل
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 تمهيد

على ضوء ما تناولناه يف القسم النظري وما تطرقنا إليو من خصائص النظام اعببائي والسلبيات اؼبوجودة فيو 
لتفادي ىذا النقص من خبلل إحداث التغيَت اعبذري . وصوال إذل االصبلحات اعببائية اليت قامت ِبا الدولة 

 .للنظام اعببائي القدصل واستبدالو بنظام جبائي جديد ، وسباشيو مع التطورات االقتصادية الوطنية والدولية 

ودبا أن ذلك كان على سبيل الدراسة النظرية فإننا سنحاول إسقاط أىمه تلك العناصر على الواقع التطبيقي من 
 :خبلل اؼببحثُت التاليُت 

  حملة عن اؼبؤسسة ميدان الدراسة : األول. 

  حالة دراسة : الثاشل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



دراسة ميدانية تطبيقية حول أثر اإلصالحات الضريبية                               الثالثالفصل 
 على االقتصاد الوطني عينة الدراسة مديرية الضرائب لوالية مستغانم

42 

 

 لمحة عن المؤسسة ميدان الدراسة: المبحث األول 

 الهيكل اإلداري للمديرية الجهوية للضرائب: المطلب األول 

ىي عبارة عن مؤسسة مالية هتتمه بتحصيل جباية ـبتلف الضرائب والرسوم ، وىي دبثابة الوسط بُت الدولة 
 .واؼبدين بالضريبة 

 أخرى تتواجد 10 منها موجودة يف مستغازل، و04مفتشية ،  14إن اؼبديرية الوالئية لوالية مستغازل تشرف على 
 مفتشية زبتص بتأسيس كل الرسوم والضرائب ، أما الوحدة 13بضواحي الوالية ، ومن بُت ىذه اؼبفتشيات ىناك 

 :الباقية اؼبتكلفة بالتسجيل والطابع ، منها 

  مفتشية سيدي علي. 

  مفتشية سيدي ػبضر. 

  مفتشية عشعاشة. 

  مفتشية بوقَتات. 

  مفتشية التسجيل والطابع لكله والية. 

 :وقد قمت بًتبص دبفتشية عُت تادلس ، وسأقدم حملة عن اؼبؤسسة 

 ، وىي تشمل 2014تأسست مفتشية الضرائب لعُت تادلس بعد االصبلحات اعببائية ، وافتتحت سنة
حيث تسَت صبيع . 06عدد عماؽبا . عُت تادلس ، خَت الدين ، عُت بودينار ، صيادة : البلديات التالية 

 .النشاطات التجارية وغَت التجارية ، ويغلب ِبذه اؼبنطقة الطابع التجاري

 21ومن بُت نقائص ىذه اؼبفتشية نقص يف العمال واؼبؤطرين واؼبختصُت ، حيث إنو هبب توفَت على األقل 
ولكن اؼبفتشية .  عمال 04مصاحل ، كل مصلحة تضم  04حيث ىناك . رئيس اؼبفتشية ، رئيس اؼبصلحة : عامبل 

 . عمال 06تضم فقط 

  نقص اإلمكانيات اؼبادية من أجل احتواء اؼبنطقة. 

 .أما أىمه اؼبشاكل اليت تعاشل منها اؼبفتشية ىي مشاكل مع اؼبواطنُت 
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ىي عبارة عن ىيئة ضريبية تتوذل إعداد الضرائب ، حيث إّنا تقوم  : تعريف لمفتشية الضرائب /1
بتحديد األسس الضريبية للمكلفُت والرسوم واغبقوق األخرى اليت ىبضع ؽبا ىؤالء اؼبكلفون ، كما تقوم 
دبراقبة التصاريح يف إطار اؼبراقبة العميقة للملفات حسب برنامج معده من طرفها ، وأخَتا نقوم بإقباز 

ويتواجد موقعها يف وسط اؼبدينة . تدخبلت يف عُت اؼبكان من أجل البحث عن اؼبادة اػباضعة للضريبة 
. 

 الهيكل التنظيمي للمديرية الجهوية للضرائب: المطلب الثاني 

يعترب اؽبيكل التنظيمي ألي مؤسسة دبثابة شبكة تقنية ، تعمل على الوضعية : الهيكل التنظيمي  /1
العملية ، وتنظيم كله األقسام والفروع من أعبله إذل األقل أنبية ، وأيضا كيفية توزيع اؼبهام على كل الفروع ، وكذا 

 .توضيح العبلقات الوظيفية وإدراج السلم اإلداري  ، وكذا الكشف عن قيام كل موظف بعملو بأي صورة 

 ىي عبارة عن مؤسسة مالية هتتم بتحصيل جباية  :عين تادلستعريف المديرية الوالئية للضرائب 
 :فروع  03وؽبا . ـبتلف الضرائب والرسوم ، وىي دبثابة الوسيط بُت الدولة واؼبدين بالضريبة 

 أمبلك الدولة: الفرع األول  

 الضرائب: الفرع الثاشل 

 مسح الديون: الفرع الثالث 

 :مصالح ومهام مفتشية الضرائب  /2

 :التنظيم الفني لمفتشي الضرائب  /أ 

 :مصانع تابعة ؽبا  04مفتشية عُت تادلس تشمل 

  اؼبلفات اؼبتواجدة ِبذه اؼبصلحة زبصه اؼبؤسسات العمومية وخاصة  :مصلحة جباية المؤسسة
الطابع التجاري ، واليت زبضع للضريبة على أرباح الشركات والرسم على القيمة اؼبضافة ، باإلضافة 

 ...على سبيل اؼبثال األطباء واؼبهندسون. إذل أصحاب اؼبهن اغبرة 

  وهتتم دبعاعبة وتسيَت ملفات السكن ، وىذا بعد استبلم :مصلحة جباية األشخاص الطبيعيين 
 .التصروبات اؼبقدمة من طرف اؼبكلفُت ، وإعداد النظام اعبزايف 
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  تتوذل تسيَت اؼبلفات اػباصة بالضريبة على الثروة ، وكذا الرسم العقاري :مصلحة الجباية العقارية 
مناجم ، أراضي : واؼبلكيات غَت اؼببنية ...مصانع ، ـبازن ، حدائق: على اؼبلكيات اؼببنية 

 .باإلضافة إذل رسم التطهَت اػباص برفع القمامات اؼبْنزلية ...فبلحية

  مصلحة التدخالتالمعاينة :  يشرف على ىذه اؼبصلحة أعوان مكلفون بالقيام جبوالت يف
اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة ، الطابع ، الرسم عُت اؼبكان ، للمكلفُت بالضرائب على اختبلف أنواعها 

 ، وذلك بصفة دورية بالتنسيق مع الربنامج السنوي للمديرية الفرعية للمراقبة على رقم األعمال
اعببائية ، والغرض منها صبع اؼبعلومات واؼبعطيات اليت تساعد اؼبصاحل أثناء القيام بغرض ضرييب مثل 

ويستعمل ىؤالء األعوان بطاقة االنتداب يف . اؼبعاينة للمصاحل التجارية ، اؼبخازن ، الدفاتر احملاسبية 
 .تنقبلهتم أثناء أداء مهامهم العادية 

 :تتكون مفتشية الضرائب من عدة مكاتب ىي : مهام مفتشية الضرائب  /ب 

  مكتب جباية اؼبؤسسات واؼبهن اغبرة ، والضريبة على دخل األشخاص الطبيعيُت. 

  مكتب خاص بالضريبة على مداخيل األشخاص الطبيعيُت. 

  مكتب خاص باعبباية العقارية. 

  مكتب خاص بالنظام اعبزايف. 

 مكتب خاص باإلحصائيات وG50.  

  مكتب خاص بالوثائق واألرشيف واؼبستندات. 

  مكتب التدخبلت. 

  مكتب مسؤول اؼبفتشيات. 

 

 

 :واليت تقوم باؼبهام التالية 

 حيث تتوذل مفتشية الضرائب إعداد ـبتلف الضرائب بالنسبة ؼبختلف :وظيفة إعداد الضريبة  /أ 
اؼبكلفُت التابعُت للنظام اعبزايف ، حيث إّنا تقوم يف ىذا اجملال بتحديد األسس الضريبية يف اؼبرحلة 

 .األخَتة ، وإرسالو إذل قباضة الضرائب من أجل التحصيل 
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يدخل يف إطار مراقبة اؼبلفات اعببائية سواء تلك التابعة لنظام حقيقي أو : وظيفة إعداد المراقبة  /ب 
 .التضامن اعبزايف ، وكذا تصاريح اؼبكلفُت بالضريبة 

ىي وظيفة مهمة بالنبة ؼبفتشية الضرائب ، ألّنا تسمح ؽبا باقباز نسبة كبَتة من : وظيفة التدخالت  /ج 
مهامها واليت تتمثل يف تدخبلت يف عُت اؼبكان ، يف إطار إعداد ؿباضرة معينة أو يف إطار اإلحصاء 

ىنا يتعلق األمر باؼبكلفُت بالضريبة الذين . الدوري للملكيات والنشاطات واؼبراقبة لبعض الضرائب 
ا خطأ ، فإن ىؤالء اؼبكلفُت بإمكاّنم أن يودعوا  تعرضوا لفرض ضرييب مبالغ فيو أو لضرائب مته حساِبه

وتقوم ىذه األخَتة حبل . شكاواىم لدى مديرية الضرائب من أجل حلها لدى مفتشية الضرائب 
اؼبوافقة : وتتخذ ىذه اغبلول ثبلثة أشكال . الشكاوي اليت وصلت إليهم من طرف اؼبكلفُت بالضريبة 

 .الكلية ، اؼبوافقة اعبزئية ، وعدم القبول والرفض 
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مديرية الضرائب لوالية 
مستغازل

اؼبديرية الفرعية 
للتحصيل

اؼبديرية الفرعية 
للعمليات 
واؼبنازعات

اؼبديرية الفرعية 
للمراقبة اعببائية

اؼبديرية الفرعية 
للعمليات 
اعببائية

اؼبديرية الفرعية 
للوسائل اؼبادية 

والبشرية

األمانة العامة

اؼبديرية اعبهوية للضرائب

وزارة اؼبالية

 الهيكل التنظيمي للمديرية الوالئية للضرائب بمستغانم

 مكتب المستخذمين /1

 مكتب الوسائل الماديت /2

 مكتب المحاسبت /3

 مكتب اإلحصاء /1

 مكتب التنشيط /2

 مكتب وارد التحصيل /3

مكتب المراقبت  /1

 والتحصيل

 مكتب اإلحصاء /2

مكتب التحصيالث  /3

 القضائيت

مكتب المنازعاث  /1

 اإلداريت

مكتب المنازعاث  /2

 القضائيت

 مكتب التبليغ /3

مكتب التحقيقاث  /1

 الجبائيت

مكتب البحث عن  /2

 المادة الجبائيت

 مكتب البطاقاث /3
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 أقسام المديريات وصالحياِتها: المطلب الثالث 

 :أقسم المديريات  /1

 : تتكون من :األمانة العامة  /أ 

  تعترب الرئيس األول وصاحب السلطة العليا يف مديرية الضرائب ، حيث يقوم بـ : المدير
: 

 .تسيَت اؼبصاحل اعببائية التابعة للمقاطعات اإلقليمية ، وتسيَت الوسائل اؼبالية والبشرية 

تقدصل ما ربتاج إليو اؼبديرية من الوسائل البشرية واؼبادية والتقنية واؼبالية ، وإعداد اؼبيزانية اؼبطابقة لذلك ، 
 .وكذلك توظيف وتعيُت اؼبستخدمُت الذين دل تقرر طريقة أخرى لتعيينهم 

 .تنظيم وتطبيق أعمال التكوين وربسُت اؼبستويات اليت تبادر ِبا اؼبديرية العامة للضرائب 

 .تكوين رصيد وثائقي للمديرية وتسيَته والقيام بتوزيعو وتقييمو 

 .السهر على مسك جرود األمبلك العقارية واؼبنقولة والسهر على صيانة ىذه األمبلك واحملافظة عليها 

  السكرتيرة:  

وىذا األخَت ال يستطيع أن يباشر مهامو لوحده ، بل وبتاج  من اؼبعروف أن لكل مؤسسة مهما كانت مديرا
لعون من طرف شخص آخر يكون ىو اؼبقرر الذي وبرك الشغل وأعمال اؼبدير ، ويكون ىذا الشخص السكرتَت 

 :ويقوم ىذا األخَت بعدة مهام منها . أو السكرتَتة 

استبلم الربيد وإرسالو وتقدصل اعبرائد الرظبية للمدير لبلطبلع عليها ، وكذلك تدوين مواعيد االجتماعات 
 .واستدعاء األعضاء للحضور 

ا   .تلقي الفاكسات والتلسكات والرد عليها وتقييدىا يف سجل خاص ِبه

 :بالنسبة للمديرية اعبهوية تضم اؼبديرية اعبهوية للضرائب أربع مديريات وىي 

 : وتتشكل من مكاتب وىي :المديرية الفرعية للتكوين  /ب 
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  يتكفل ىذه اؼبكتب بتحديد االحتياجات اػباصة للمصاحل التابعة : مكتب التكوين المتواصل
للمديرية اعبهوية اليت تتكلف حبسب اؼبستوى واؼبسانبة يف إعداد برنامج التكوين األساسي ، وىذا 

كما هتتم بإعادة تأطَت األعوان عن . بإجراء االمتحانات واؼبسابقات اليت نظمها اإلدارة اؼبركزية 
 .طريق الدروس باؼبراسلة وتنظيم دورات لتكوين اؼبؤطرين 

  مكتب الدعائم البيداغوجية: 

يساىم يف إعداد احملتوى ؼبختلف الدروس اؼبتعلقة بربنامج التكوين اؼبتواصل ، وبرنامج خاص بدورات ربسُت 
 .وكذلك طبع الوثائق البيداغوجية ، إعداد البطاقات اػباصة باؼبوظفُت اؼبستفيدين من التكوين . اؼبستوى 

 :تتكون من ثبلثة مكاتب : المديرية الفرعية لتنظيم الوسائل  /ج 

  يساىم يف إجراءات النقل بُت الواليات وربديد احتياجات اؼبصاحل كما يسهر :مكتب الموظفين 
على تطبيع التعليمات اؼبتعلقة بتوزيع الدخل التكميلي ، كما يقوم بتسليم رخص اإلجازات وما تبعها بالنسبة 

 .للموظفُت 

كما يقًتح اؼبدير الوالئي بتعيُت اؼبناصب العليا و إّناء مهام أصحاِبا باستثناء اؼبديرين الفرعيُت و ؿبصلي 
 .الضرائب 

 .تقييم ما حققو اؼبوظفون والسهر على احًتام النصوص التشريعية والتنظيمية 
  يساىم يف ربسُت عصرنة تسيَت اؼبصانع وذلك بإدخال اإلعبلم اآلرل : مكتب تنظيم اإلعالم اآللي

 .إذل اؽبيئات التباعة للمديرية اعبهوية اؼبعينة و السهر على السَت اغبسن للشبكات اؼبعلوماتية 

 : وتتكون من ثبلثة مكاتب :المديرية الفرعية للعمليات الجبائية  /د 

  مكتب التنشيط وتنظيم العالقات العمومية: 

 .مع نشر تعليمات ومذكرات متعلقة بالتشريع .تنشيط وتنسيق األنشطة اإلعبلمية 

 .الرد على استفسارات اؼبديرية الوالئية واؼبسانبة يف إعداد الفواتَت اؼبالية 

 .القيام ضببلت إعبلمية بتعريف اؼبواطن بالقوانُت اعببائية 

 .مراقبة تطبيق نظام اؼبشًتيات واإلعفاءات 

 .االشًتاكات يف تنظيم أيام دراسية وندوات ما التنظيمات اؼبهنية 
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  مكتب المراقبة والتنشيط والتراخيص: 

 .السهر على احًتام التشريع والتنظيم 

ومراقبة نشاط اؼبديريات الوالئية يف ىذا . االشًتاك يف ربديد اؼبرافق الوعاء والتحصيل طبقا للمعايَت احملددة 
 .اجملال 

 .القيام باؼبتابعة اػباصة باؼبلفات األكثر أنبية ومراقبة تصفية اغبصص الضريبية 

 .تقدصل فرض شامل عن نشاط اؼبصاحل اعببائية 

  يعمل على صبع اؼبعلومات اؼبتعلقة بوعاء والرقابة والتحصيل واؼبنازعات  :مكتب اإلحصائيات
 .اعببائية ، ومعاعبتها بتحليل ىذه اؼبعلومات والتعريف عن النقائص واقًتاح التدابَت 

 :تضم ثبلثة مكاتب ، وىي تسهر على  :المديرية الفرعية للمراقبة  /ه 

 .احًتام آجال اقباز التخفيضات اعببائية واستغبلل اغبيز للمعلومات 

 .التقييم الدوري لنشاط اؼبديريات الوالئية وربليل شروط وآجال معاعبتها وإببلغها إذل اإلدارة اؼبركزية 

 : من أىمه صبلحيات اؼبديرية العامة للضرائب ما يلي :صالحيات المديريات  /2

 .تسخَت الوسائل اؼبوضوعية ربت تصرف اؼبصاحل اليت تدخل يف اختصاصها 

 .السهر على دراسة برامج أعمال اإلدارة اعببائية وإعدادىا 

 .دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية اػباصة بوعاء الضرائب اليت تدخل يف اختصاصاهتا 

 :تسهر على تطبيق األحكام القانونية التنظيمية اليت تتحكم يف أعمال اؼبصاحل اعببائية فيما يلي 
 .إعداد تقارير إيرادات جبائية يف إطار التخطيط 

 .توزيع اغبصيلة اعببائية بُت الدولة واعبماعات احمللية 
 .مراقبة عمل وعاء الضريبة والرسوم وكيفية تصنيفها وربصيلها 

 :تسهر على إعداد وسائل وتسخَتىا ، وخاصة فيما يتعلق دبا يلي 
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مراقبة تطبيق احملاسبُت العموميُت التابعية لئلدارة اعببائية واؽبيئات اليت تدخل يف اختصاصاهتا واؽبيئات اؼبعنية 
 .بأعمال اإلدارة اعببائية وتنفيذ ذلك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دراسة حالة: المبحث الثاني 
،الرسم على القيمة المضافة ، الرسم على IRGالضريبة على الدخل اإلجمالي : المطلب األول 

 .النشاط المهني 
 IRGالضريبة على الدخل اإلجمالي 
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شخص يبلك مدرسة خاصة للتعليم االبتدائي وورشة تصليح السيارات ، حبيث قدرت لو الغرامة اعببائية ، 
 . دج 3000.00: ، والربح الثاشل لتصليح السيارات لنفس السنة  دج 4000.00 : 2014الربح األول للمدرسة لسنة 

 :وبالتارل فإن الربح اػباضع للضريبة على الدخل اإلصبارل يكون كالتارل 
  .7000.00 = 3000.00 + 4000.00 = 2 ربح+1 ربح =الربح اإلصبارل 

 :بالرجوع إذل السلم اػباص حبساب الضريبة على الدخل اإلصبارل 
 :للضريبة على الدخل اإلصبارل  1جدول رقم 

 نسبة الضريبة قسط الدخل اػباضع للضريبة
 %0 دج120.000ال يتعدى 

 %20 دج36000 إذل دج120.001

 %30 دج1440.000إذل دج 360.001

 %35 فما فوقدج 144.00

 :إذن  . %30 أي خاضع لنسبة  دج140000و  دج 360000نبلحظ أن الربح خاضع للضريبة ؿبصور بُت 
 . دج199200 = %0.30× دج 664000 = دج 36000 –دج 700000

ىي قيمة الضريبة على الدخل اإلصبارل اليت سوف يدفعها الشخص ؼبصلحة الضرائب على النشاطُت الذين 
 . 2014يبارسهما لسنة 

 TVAالرسم على القيمة المضافة 
. خارج الرسم دج 26000000خارج الرسوم وباعو للمنتج بـدج 19000000تاجر قام باستَتاد اغبديد بقيمة 

 دج60000000خارج الرسوم، وباعو ىذا األخَت لتاجر التجزئة بـ دج 36000000وباعو اؼبنتج لتاجر اعبملة دببلغ 
 .%26خارج الرسوم ، وتاجر التجزئة باعو للمستهلك ؿبققا رحبا قدره 

 :يبكننا حساب الرسم على القيمة اؼبضافة اليت يتحملها كل شخص كما يلي 
 . دج 3230000 =% 0.17 ×دج 19000000: يدفعها التاجر للمستورد  /1

CATTC = CAHT + TVA 

 . دج 4420000% = 0.17 × دج 26000000
 

TVA اؼبسًتجعة من طرف اؼبستورد = TVA اؼبنتج – TVA دج 4420000 − دج 3230000 = اؼبستورد = 

 .يدفعها اؼبنتج للقباضة  دج 1190000

 . دج 612000 =% 0.17×دج 36000000: يدفعها تاجر اعبملة للمنتج  /2

 
CATTC = CAHT + TVA 
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 . دج 36612000 = دج 612000 +دج 36000000
TVA  اؼبسًتجعة من طرف اؼبنتج= TVA تاجر اعبملة  -TVA   دج 36612000 − دج 4420000= اؼبنتج 

 .يدفعها تاجر اعبملة للقباضة  دج 32192000 =

 يدفعها تاجر التجزئة إذل تاجر /3

 . دج 1020000% = 0.17 × دج 600000000
 

CATTC = CAHT + TVA 

 . دج 7020000 = دج 1020000 + دج 600000000
 

TVA اؼبسًتجعة من طرف تاجر التجزئة = TVA التاجر – TVA دج 7020000 − دج 612000 = تاجر التجزئة 

 .يدفعها اؼبنتج للقباضة  دج 1190000 =

 تاجر بالتجزئة للمستهلك /4

  .TVAالقانون ال يسمح باسًتجاع 
 . دج 1825200% = 0.26 × دج 7020000

  دج1825200 + دج 7020000 =شبن البيع 
 . دج 8845200 =          

 

 الرسم على قيمة النشاط المهني

قامت مصلحة الضرائب لعُت تادلس بتقدير رقم األعمال اػباص بالسيد دحو ؿبمد صاحب نشاط بيع مواد 
 700000بـ  2013حيث قدر رقم أعمالو لسنة  . 2014 – 2013البناء ببلدية عُت تادلس دبستغازل ، وذلك لسنيت 

 :، ويكون كالتارل  %2، وذلك دبعدل دج 
=: ولتحديد الدفع السنوي كالتارل . سنويا  دج 14000 = %0.02 × دج 700000: الدفع السنوي 

14000

4
 

 .ثبلثيا  دج 3500
 .، وبالتارل فاغبقوق الواجبة الدفع تبقى نفسها  2013فقدر نفس رقم األعمال لسنة  2014أما بالنسبة لسنة 
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اثر االصالحات الجبائية على االيرادات مديرية الضرائب  :ثاني   المطلب ال

 
ول يف نظام العوؼبة ومن مث يف اقتصاد السوق،جعلها تعيد النظر يف اقتصادىا خ اعبزائر للدتأىلان             

الداخلي لكي يصبح متجانسا مع االقتصاد اػبارج لكن ىدا االصبلح لبلقتصاد واغبادث يف معظم الدول 
 فيها االصبلحات يف الدول اؼبتقدمة بدأترا زمنيا عن بقية الدول اؼبتقدمة ففي الفًتة اليت أخاؼبتخلفة جاء مت

اؼبديونية ،البطالة ،التضخم ،التدىور اؼبعيشي ) تزال تتخبط يف مشاكل داخلية و خارجية كانت الدول اؼبتخلفة ال
جعل اىداف االصبلحات اليت من اؼبفروض ان ترتكز باألساس على اعبانب  ىدا ما (ونقص النمو االقتصادي

ي جعل ذ تتمحور حول اعبانب اؼبارل وردبا قد اعطت ؽبدا اعبانب انبية تفوق اعبانب االول ،الشيء الاالقتصادي
جل سد النفقات الداخلية واػبارجية،وكدا النفقات الضخمة  الدولة تبحث عن وسيلة لرفع اإليرادات اؼبالية ال

مواكبة التطور االقتصادي ان اعبباية اعبزائرية عرفت يف التسعينات موجة حقيقية   واالقتصادياؼبًتتبة عن الصبلح 
من االصبلحات اؽبادفة اساسا اذل تصحيح ىيكل االيرادات اعببائية اليت طاؼبا سبحورت حول الضريبة البًتولية 

التاذبة عن االّنيار اسعار   و1986 شهدىا االقتصاد اعبزائري خبلل كالذيخوفا من حدوث ازمات احرى 
 إلصبلحالبًتول العاؼبية الدي ترتب عنو صورة مباشرة اّنيار يف ؾبموعة االيرادات اؼبالية حول اؼبشروع اعبزائري 

اؼبنظومة اعببائية العادية لكي تساىم بنسبة معتربة يف ؾبموع االيرادات اؼبالية وقد عملت القوانُت الضريبية اثناء 
االصبلح وحىت فيما بعد االصبلح اذل رفع من اؼبقدار الضرييب الغَت البًتولية لكي تساىم يف صد بعض النفقات 

العامة  
و ية سبثل ايضا يف القضاء على اؼبشاكل اؼبًتتبة عن اعبباية ،اؼبعمول ِبا سابقا ئ اعببالئلصبلحاتان اؽبدف الثاشل 

لك بتخفيض الضغط اعببائي وكدا اغبد من ثقل النظام الضرييب لكي تتمكن اعبباية من اؼبسانبة من ربقيق ذ
. التنمية االقتصادية دون اغباق اضرار فادحة يف طبقة اجملتمع 

ان األعباء اليت تتحملها الدولة اعبزائرية واليت شهدت تزايد مستمر خبلل السنوات اؼباضية ادت اذل تطور النفقات 
العامة ىدا االرتفاع ادى بدوره اذل ضرورة تطوير االيرادات العامة احملصلة من طرف الدولة ان اؼبراقبة اؼبستمرة 

ىا عن طريق ربصيل االيرادات اؼبالية وحسن ربصليها يلعب دورا ىاما ي العامة وضرورة التحكم فلئليرادات
. لبلقتصاد اغبديث 

.  قمنا فيها بالًتبص الذيوسنتطرق اذل اثر االصبلحات اعببائية يف اؼبؤسسة 
وىي نسبة  PIBمن %30و %95ان اإليرادات اعببائية يهيمن بصفة كبَتة على ايرادات اؼبيزاتية حيث اّنا سبثل

. معقولة للمؤسسة 
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اعبباية البًتولية ىي اىم عامل متحكم يف تدبدب اغبصيلة اعببائية وىناك جهود للدولة بصفة عامة وللمؤسسة 

 االخَتة اليت مست واإلصبلحاتبصفة خاصة يف االعتماد على اعبباية العادية لتقليل من انبية اعبباية البًتولية ،

ات حثَت اهبايب من ناحية ايرادات الدولة ولكن اؼبواطن دل يتقبل يف بداية االمر تلك االصبلأمؤسستنا كان ؽبا ت

 البًتولية وتعويضها باعبباية العادية واؽبدف ية للجباية  الغاء االىملئلصبلحاتلعدم الوعي الضرييب فاؼبنهج اؼبتبع 

منها ىو التوصل اذل تغطية النفقات التسيَت على االقل عن طريق الضرائب العادية ،ؽبدا نقول يف االخَت ان 

وهبب ان الدولة ان .االصبلحات كان ؽبا اثر اهبايب للمؤسسة وحىت بالنسبة للمواطن ادا كان لو وعي ضرييب 

 1.تنشر الوعي الضرييب قبل االصبلحات او اي خطوة اخرى تقوم ِبا يف اجملال الضرييب 
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 خالصة الفصل الثالث

بعد اقبازنا الثبلثة الفصول من ىذا البحث ، تطرقنا فيها لئلصبلحات الضريبية وآثارىا على االقتصاد الوطٍت ، 
وتناولنا أيضا دراسة نظرية ، وكان هبب علينا دراسة حالة من حاالت اإلصبلح ، وذلك ال يتمه إال بالدراسة 

ودبا أنه تربصنا كان دبديرية الضرائب لوالية مستغازل لبلدية عُت تادلس ، قمنا بدراسة ثبلث حاالت من . اؼبيدانية 
اغبالة األوذل خاصة بالضريبة . وأخذنا بعض اؼبعلومات اؼبسموح لنا باإلطبلع عليها . الضرائب بعد اإلصبلح 

.على الدخل اإلصبارل ، والثانية الرسم على القيمة اؼبضافة ، والثالثة خاصة بالرسم على النشاط اؼبهٍت 



 



 مقدمة عامة
 

 أ
 

 :قدمة عامة م

،ضريبة .يف اآلونة االخرية كثر الكالم يف الصحف اليومية عن موضوع الضرائب ،و منها ضريبة الدخل على األفرا
، إىل آخره و ذلذا رغبت بالتحدث عن الضرائب كإحدى أدوات السياسات ادلالية ،متناوال ...الطرق 

االصالحات الضريبية و آثارىا على اإلقتصاد الوطين و من األمهية مبكان تعريف مفهوم الضريبة و بيان خصائصها 
و متييزا ذلا عن غريىا من اإليرادات العامة و خصوصا الرسوم ،حيث خيتلف مفهومها من نظام اجتماعي إىل نظام 
اجتماعي آخر كما ىو احلال يف الدول النامية هتدف الضريبة إىل إشباع احلاجة ادلالية للدولة و تأمني حصيلة وافرة 

 .تستطيع الدولة من ورائها تنفيذ سياساهتا االقتصادية االجتماعية و السياسية 

زادت عناية الدولة بقطاع الضرائب لكوهنا مورد كبري لتنفيذ السياسة ادلاليو العامة للدولة و عامال أساسيا يف حتقيق 
خطط التنمية على شىت ادلستويات اإلقتصادية منها و االجتماعية فاعتمدت اجلزائر يف سياستها اإلقتصادية على 

 ،حيث هتدف 1992قوانني و اصالحات مست على وجو اخلصوص السياسة اجلبائية من خالل إصالحات سنة 
ىذه اإلصالحات بشكل رئيسي إىل تبسيط و عصرنة النظام اجلبائي نظرا لتعقيده يف كثرة الضرائب و الرسوم 

،إضافة إىل العيوب و النقائص اليت كان ميتاز هبا ، ىذه السلبيات جعلت من اإلصالح الضرييب ضرورة البد منها 
، 

 و عليو يتم طرح االشكالية ماىي االصالحات الضريبية اليت قامت هبا اجلزائر و ما أثرىا على االقتصاد ؟

 :حىت نتمكن من اإلحاطة بكل جوانب ادلوضوع أرتأينا طرح األسئلة التالية 

 -ما ادلقصود بالنظام الضرييب ؟ 
 -ما األسباب اليت دفعت بالدولة اجلزائرية للقيام باالصالحات الضريبية ؟ 
 -فيما تتمثل أىم اإلصالحات الضريبية ؟ 
 -ىل التقارير احملصل عليها حاليا تتماشى مع احلقيقة اإلقتصادية ؟ 

 :الفرضيات 

 :مت اعتماد الفرضيات التالية لإلجابة عن التساؤوالت ادلطروحة 

 - النظام اجلبائي القدمي يرتكز على اجلباية البًتولية كأىم مورد للخزينة العمومية 
 - ثقل العبئ الضرييب على ادلكلفني بالضريبة نتيجة تعددالنسب الضريبية يف النظام الضرييب السابق 
 - االصالجات اجلبائية تتماشى مع الوقت احلايل و طرق اقتصادياتو إال أنو توجد بعض الثغرات لكيفية

 .تطبيق النظام 



 مقدمة عامة
 

 ب
 

 :أسباب اختيار الموضوع -

نظرا لالمهية البالغة اليت يكتسيها ىذا الوضوع لكونو عامال ىاما أساسيا للمسامهة يف اإلقتصاد الوطين و يعاجل  
أىم مورد تعتمد عليو الدولة لتمويل ادليزانية ، حيث أن االصالحات الضريبية و أثرىا غلى اإلقتصاد الوطين ،و 

فضولنا رغبتنا يف معروفة اجلوىر ذلذه االصالحات ، و عن عمل اإلدارة اجليبائية و العالقة ما بني اإلدارة و 
 ادلكلف بالضريبة 

 -الرغبة الشخصبة يف البحث يف مثل ىذا ادلوضوع 
 -   االمهية اليت تتميز هبا الضرائب و حماولة ابراز دورىا يف حتقيق التنمية االقتصادية 
 -يعترب حديث الساعة خاصة يف الدراسات احلالية للطلبة 
 - االقتصاد العادلي يعتمد على الضريبة. 

 :أهداف البحث -

بناءا على حتديد مشكلة موضوع البحث و افًتاضات األساسية فإن اذلدف من ىذا البحث ىو حماولة التعريف مبا 
 :يلي 

 - النظام الضرييب اجلزائري. 
  تقييم النظام الضرييب اجلزائري. 
 - أثر ىذه اإلصالحات على االقتصاد الوطين. 
 - حتديد األسباب احلقيقية اليت دفعت بالدولة اجلزائرية إىل اعتماد اصالحات ضريبية شاملة. 

 :حدود الدراسة -

 حىت يتم معاجة اإلشكالية ادلطروحة يف ىذا  ادلوضوع مت حتديد االطار العام و جدود البحث 

 - متثل يف دراسة اصالح النظام الضرييب و دراسة مدى أثر االصالحات اجلبائية على :البعد ادلكاين
 .(مديرية الضرائب لوالية مستغاًل )االقتصاد الوطين دلؤسسة 

 - و حددت  2016-1990 من خالل دراسة االصالحات الضريبية يف اجلانب النظري لفًتة:البعد الزمين
 .يف اجلانب التطبيقي دراسة حالة 

 

 



 مقدمة عامة
 

 ت
 

 :المنهج المتبع -

من أجل اإلطاحة بكل جوانب موضوع دراستنا ،اعتمدنا ادلنهج الوصفي التحليلي للبحث ،فادلنهج الوصفي كان 
من خالل ووصف الضريبة و إصالحات الضريبية يف اجلزائر و اإلجابة على التساؤالت اإلشكالية و إثبات صحة 

الفرضيات ، و قمنا بتحليل أىم التغريات اليت طرات عليها ، و يف اجلانب التطبيقي اعتمدنا يف البداية حملة عن 
 .مؤسسة الضرائب و كذا دراسة حالة 

 :صعوبات البحث 

 :عنذ إجناز البحث تعرضنا إىل الصعوبات التالية 

 - عدم وفرة ادلعلومات فيما خيص الكتب يف ادلكتبات اجلامعية. 
 - صعوبة احلصول على معلومات ادلالية يف ادلؤسسات الضريبية فيما يقولون إهنا معلومات سرية و خاصة

 .بادلؤسسة فقط 

 :تقسيم البحث -

 :قمنا بتقسيم موضوع البحث حمل الدراسة إىل جزئني أول نظري و الثاين تطبيقي كالتايل 

النظري يف فصلني يتطرق إىل عموميات حول الضريبة و كذا االصالحات الضريبية وأثرىا على االقتصاد 
الوطين ،سنتناول يف الفصل األول عموميات حول الضريبة و النظام الضريب حيث يتحدث ادلبحث االول عن 

 مفاىيم عامة حول الضريبة أما ادلبحث الثاين فيتضمن تطور النظام الضرييب و إصالحو يف اجلزائر 

الفصل الثاين يتمثل يف إصالحات النظام الضرييب و أثرىا على االقتصاد الوطين يف ثالث مباحث، االول 
يتناول واقع االصالحات الضريبية يف اجلزائر و الثاين يتحدث عن أىم اإلصالحات الضريبية يف اجلزائر و الثالث 

 .يتضمن أثر االصالحات الضريبية على اإلقتصاد الوطين 

أما اجلانب الثاين التطبيقي يتعلق بالدراسة ادليدانية التطبيقية حول اإلصالحات الضريبية و أثرىا على 
عينة الدراسة مديرية الضرائب لوالية مستغاًل ن وىو من فصل واحد و فيو مبحثني ، األول –اإلقتصاد الوطين 

 . دراسة حالة :يتطرق عن حملة عن ادلؤسسة ميدان الدراسة أما ادلبحث الثاين 

 



 مقدمة عامة
 

 أ
 

 :قدمة عامة م

،ضريبة .يف اآلونة االخرية كثر الكالم يف الصحف اليومية عن موضوع الضرائب ،و منها ضريبة الدخل على األفرا
، إىل آخره و ذلذا رغبت بالتحدث عن الضرائب كإحدى أدوات السياسات ادلالية ،متناوال ...الطرق 

االصالحات الضريبية و آثارىا على االقتصاد الوطين و من األمهية مبكان تعريف مفهوم الضريبة و بيان خصائصها 
و متييزا ذلا عن غريىا من اإليرادات العامة و خصوصا الرسوم ،حيث خيتلف مفهومها من نظام اجتماعي إىل نظام 
اجتماعي آخر كما ىو احلال يف الدول النامية هتدف الضريبة إىل إشباع احلاجة ادلالية للدولة و تأمني حصيلة وافرة 

 .تستطيع الدولة من ورائها تنفيذ سياساهتا االقتصادية االجتماعية و السياسية 

زادت عناية الدولة بقطاع الضرائب لكوهنا مورد كبري لتنفيذ السياسة ادلاليو العامة للدولة و عامال أساسيا يف حتقيق 
خطط التنمية على شىت ادلستويات االقتصادية منها و االجتماعية فاعتمدت اجلزائر يف سياستها االقتصادية على 

 ،حيث هتدف 1992قوانني و اصالحات مست على وجو اخلصوص السياسة اجلبائية من خالل إصالحات سنة 
ىذه اإلصالحات بشكل رئيسي إىل تبسيط و عصرنة النظام اجلبائي نظرا لتعقيده يف كثرة الضرائب و الرسوم 

،إضافة إىل العيوب و النقائص اليت كان ميتاز هبا ، ىذه السلبيات جعلت من اإلصالح الضرييب ضرورة البد منها 
، 

ماهي االصالحات الضريبية التي قامت بها الجزائر و ما أثرها على :  التالية  و عليو يتم طرح االشكالية
 االقتصاد ؟

 :حىت نتمكن من اإلحاطة بكل اجلوانب الالزمة على ىذه اإلشكالية مت طرح األسئلة التالية 

 -ما ادلقصود بالنظام الضرييب ؟ 
 -ما األسباب اليت دفعت بالدولة اجلزائرية للقيام باالصالحات الضريبية ؟ 
 -فيما تتمثل أىم اإلصالحات الضريبية ؟ 
 -ىل التقارير احملصل عليها حاليا تتماشى مع احلقيقة االقتصادية ؟ 

 :الفرضيات 

 :لإلجابة عل األسئلة السابقة مت وضع الفرضيات التالية 

 - النظام اجلبائي القدمي يرتكز على اجلباية البًتولية كأىم مورد للخزينة العمومية 
 - ثقل العبئ الضرييب على ادلكلفني باألداء الضرييب نتيجة تعدد النسب الضريبية يف النظام الضرييب السابق 



 مقدمة عامة
 

 ب
 

 - االصالجات اجلبائية تتوافق مع اإلصالحات االقتصادية احلالية إال أنو توجد بعض الثغرات لكيفية
 .تطبيق النظام 

 :أسباب اختيار الموضوع -

نظرا لالمهية البالغة اليت يكتسيها ىذا الوضوع لكونو عامال ىاما أساسيا للمسامهة يف اإلقتصاد الوطين و يعاجل  
أىم مورد تعتمد عليو الدولة لتمويل ادليزانية ، حيث أن االصالحات الضريبية و أثرىا غلى اإلقتصاد الوطين ،و 

فضولنا رغبتنا يف معروفة اجلوىر ذلذه االصالحات ، و عن عمل اإلدارة اجليبائية و العالقة ما بني اإلدارة و 
 ادلكلف بالضريبة 

 -الرغبة الشخصبة يف البحث يف مثل ىذا ادلوضوع 
 -   االمهية اليت تتميز هبا الضرائب و حماولة ابراز دورىا يف حتقيق التنمية االقتصادية 
 -يعترب حديث الساعة خاصة يف الدراسات احلالية للطلبة 
 - االقتصاد العادلي يعتمد على الضريبة. 

 :أهداف البحث -

بناءا على حتديد مشكلة موضوع البحث و افًتاضات األساسية فإن اذلدف من ىذا البحث ىو حماولة التعريف مبا 
 :يلي 

 - النظام الضرييب اجلزائري. 
  تقييم النظام الضرييب اجلزائري. 
 - أثر ىذه اإلصالحات على االقتصاد الوطين اجلزائري. 
 - حتديد األسباب احلقيقية اليت دفعت بالدولة اجلزائرية إىل اعتماد اصالحات ضريبية شاملة. 

 :حدود الدراسة -

 حىت يتم معاجة اإلشكالية ادلطروحة يف ىذا  ادلوضوع مت حتديد االطار العام و جدود البحث 

 - متثل يف دراسة اصالح النظام الضرييب و دراسة مدى أثر االصالحات اجلبائية على :البعد ادلكاين
 .(مديرية الضرائب لوالية مستغاًل )االقتصاد الوطين دلؤسسة 

 - و حددت  2016-1990 من خالل دراسة االصالحات الضريبية يف اجلانب النظري لفًتة:البعد الزمين
 .يف اجلانب التطبيقي دراسة حالة 



 مقدمة عامة
 

 ت
 

 :المنهج المتبع -

من أجل اإلطاحة بكل جوانب موضوع دراستنا ،اعتمدنا ادلنهج الوصفي التحليلي للبحث ،فادلنهج الوصفي كان 
من خالل ووصف الضريبة و إصالحات الضريبية يف اجلزائر و اإلجابة على التساؤالت اإلشكالية و إثبات صحة 

الفرضيات ، و قمنا بتحليل أىم التغريات اليت طرات عليها ، و يف اجلانب التطبيقي اعتمدنا يف البداية حملة عن 
 .مؤسسة الضرائب و كذا دراسة حالة 

 :صعوبات البحث 

 :عنذ إجناز البحث تعرضنا إىل الصعوبات التالية 

 - عدم وفرة ادلعلومات فيما خيص الكتب يف ادلكتبات اجلامعية. 
 - صعوبة احلصول على معلومات ادلالية يف ادلؤسسات الضريبية فيما يقولون إهنا معلومات سرية و خاصة

 .بادلؤسسة فقط 

 :تقسيم البحث -

 :قمنا بتقسيم موضوع البحث حمل الدراسة إىل جزئني أول نظري و الثاين تطبيقي كالتايل 

النظري يف فصلني يتطرق إىل عموميات حول الضريبة و كذا االصالحات الضريبية وأثرىا على االقتصاد 
الوطين ،سنتناول يف الفصل األول عموميات حول الضريبة و النظام الضريب حيث يتحدث ادلبحث االول عن 

 مفاىيم عامة حول الضريبة أما ادلبحث الثاين فيتضمن تطور النظام الضرييب و إصالحو يف اجلزائر 

الفصل الثاين يتمثل يف إصالحات النظام الضرييب و أثرىا على االقتصاد الوطين يف ثالث مباحث، االول 
يتناول واقع االصالحات الضريبية يف اجلزائر و الثاين يتحدث عن أىم اإلصالحات الضريبية يف اجلزائر و الثالث 

 .يتضمن أثر االصالحات الضريبية على اإلقتصاد الوطين 

أما اجلانب الثاين التطبيقي يتعلق بالدراسة ادليدانية التطبيقية حول اإلصالحات الضريبية و أثرىا على 
عينة الدراسة مديرية الضرائب لوالية مستغاًل ن وىو من فصل واحد و فيو مبحثني ، األول –اإلقتصاد الوطين 

 . دراسة حالة :يتطرق عن حملة عن ادلؤسسة ميدان الدراسة أما ادلبحث الثاين 

 


