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 تمهيد

أغراضها   و يحول إلى الدولة لتستخدمه في تحقيق  اآلخرينمالية تقتطع جزء من ثروة  أداةعتبر الضريبة ت

تماعية والسياسية للمجتمع الذي تفرض فيه ومن البديهي أن تأتي الضريبة ،إذا إنعكاس لألوضاع اإلقتصادية واإلج

ن املؤكد أن تاريخ الضريبة ترجمة صادقة لهذا الحقيقة وغرضا لتغير هذه األوضاع ، وم وأن تتغير حجما ووعاء

 واإلملام أكثر بموضوع الضرائب وكذا السياسية والنظام الضريبي نتطرق إليه كما يلي :

 : ية ماهية الجبا املبحث األول. 

  املبحث الثاني : السياسة والنظام الضريبي. 
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 ة ماهية الجباي املبحث األول :

 ها ضريبة ومبادئلب األول : تعريف الاملط

 : 1الفرع 

كان من نتيجة تطور مفهوم الضريبة تعدد التعريفات التي أوردها الفقهاء في شأنها غير أن جوهر  :تعريف الضريبة 

 ألهداف الضريبة في األنظمة املختلفة .ارغم تعدد  اواحد يكون  هذه التعريفات يكاد

الي من ثروة األشخاص تقوم به الدولة عن طريق الجبر دون مقابل خاص _ والضريبة بنظر البعض إقتطاع م

 يحققه دافعها وذلك بهدف تحقيق غرض عام .

م بالنفقات العامة التي ا منهماخزينة الدولة ، أسهر مبلغ من املال يدفعه املكلفون ل_ وهي بنظر البعض اآلخ

 ية تستهدف الخدمات العامة .الدولة بإعتبارهم أعضاء متضامنين في منظمة سياس هاتحتاج

من القيام بتحقيق   للدولة كينا _ كما أنها فريضة إلزامية تحددها الدولة ويلتزم املكلف بأدائها بال مقابل تم

  1أهداف املجتمع .

  :2الفرع    

 مبادئ الضريبة :  

اتباعها و ع املشر  اعد واألسس التي يتعين علىالقو  ةيقصد باملبادئ العامة التي تحكم الضريبة مجموع 

م ضريبي للدولة وهي قواعد ذات فائدة مزدوجة : فهي تحقق مصلحة املكلف بالضريبة ضع أسس نظامراعاتها عند و 

من جهة ومصلحة الخزينة العمومية من جهة أخرى ، أي مراعاة مصالح املواطن والدولة وفي حقيقية األمر أن هذه 

ضع له األصول القانونية للضريبة ، والبد على الدولة أن تحترم هذه املبادئ تعتبر بمثابة دستور عام ضمني تخ

املبادئ عند فرض الضريبة وال يحق لها الخروج عن إطارها و إال أعتبر ذلك تعسفا من جانب الدولة في إستعمال 

 حقها في فرض الضرائب ويمثل ظلما صريحا لألفراد املكلفين بها .

بوضع أربعة قواعد  قد قام فعال الشروط العامة لنظام ضريبي إن " آدم سميث " في سبيل بحثه  عن

م ، هذه القواعد بإستثناء األولى تهتم  1776" بحث عن طبيعة وأسباب ثروة األمم " الصادر سنة  صاغها في كتابه

ريبية خاصة بالشروط الخارجية للضريبة والعالقات بين الدولة واملكلف بالضريبة بمناسبة وضع  وعاء ، إصدار الض

 وتحصيلها وتتلخص هذه القواعد فيما يلي :

1 

                                                 
1
 .14،ص2004دار احلامد للنشر و التوزيع،الطبعة االوىل،خليل عواد أبو حشيش،احملاسبة الضريبية، - 
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التكلفية بمعنى  ات الحكومة قدر ما يمكن مع قدراتهمعلى مواطني كل دولة أن يساهموا في نفق :قاعدة العدالة _ 

مصاريف  لحكومة ، إتجاه أفراد نفس األمة .تناسب مع دخل الذين يتمتعون به تحت حماية الدولة ، تماثل نفقة ا

ا مع ارة إتجاه املالك في ملكية كبيرة الذين يجدون أنفسهم مجبرين جميعا على املساهمة في هذه املصاريف تناسباإلد

 1ائدة التي يتمتعون بها في هذه امللكية . الف

القاعدة أن تكون الضريبة واضحة املعالم من مختلف الجوانب : القيمة ، الوعاء ،  يقصد بهذهقاعدة اليقين :_ 2

لدفع ، الجهة اإلدارية املختصة بالتحصيل ، وطرق الطعن اإلداري والقضائي يؤدي إحترام هذه القاعدة ميعاد ا

ح التزامات املمول إتجاه الخزينة العامة من جهة وقيام الجهة اإلدارية املختصة بالتقيد بالقانون وعدم و وض

 2التعسف في إستعمال السلطة .

تعالج مسألة الجباية فما هو الوقت املناسب لجباية الضريبة ؟ وما هو إن هذه القاعدة  قاعدة املالءمة :_ 3

 األسلوب الذي يجب إتباعه لتحصيل الضريبة ؟

بالنسبة لدفع الضريبة هو أنسب األوقات  على الدخل فبالنسبة إلى وقت الجباية يعتبر وقت الحصول 

ستالم املالية للمؤسسة وتجبى ضريبة العقار بعد اهاية السنة ضريبة األرباح التجارية والصناعية في ن  وبذلك وتجبى

الضريبة على الرواتب واألجور في وقت إستالمها أما بالنسبة إلى أسلوب الجباية فقد  جر لبدالت اإليجار ، وتجبىاملؤ 

سلوب واألجور ، أو قد تحصل الضريبة باال  يكون بالحجز عند املنبع كما هو الحال بالنسبة للضريبة على الرواتب

ضافة والضريبة املفروضة على القيمة امل املتحدة الطوعي كما هو الحال بالنسبة لضريبة الدخل واملبيعات في الوالية

 3ية بأسلوب األقساط . في فرنسا أو قد تكون الجبا

تكاليف اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالتحصيل ففي تعقيد  ضعف عىابمعنى ير  _ قاعدة اإلقتصاد في النفقة :4

راءات وكثرة املوظفين املنوط بهم التقدير والربط والحجز و التحصيل  فقد يصل إلى حد تزيد فيه قيمة األعباء اإلج

املالية عن مقدار الضريبة املحصلة . فمن املعروف حديثا أن الضرائب حتى يتم تحصيلها تمر بمراحل كثيرة تبدأ 

ط الضريبة نهائيا ، ثم تبدأ عملية التحصيل وما يتبعها من باإلقرار املقدم من املمول ، ثم فحص هذا اإلقرار ثم رب

 إجراءات جبرية إذا لزم األمر.

 :  خصائص الضريبة وأهدافها املطلب الثاني :

 خصائص الضريبة: 

ويقصد بأن الضريبة فريضة مالية بأنها إستقطاع مالي من ثروة أو دخل األشخاص  _ الضريبة فريضة مالية :1

 ين وبما أنها فريضة مالية فإن ما يتم جبايته من األفراد يجب أن يأخذ صفة املال سواء كان ينو عيين أو املعيالطب

 

                                                 
1
 .24- 23،ص ص2004حممد عباس حمرزي،اقتصاديات اجلباية و الضرائب،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع،اجلزائر، - 

2
 .64ري أبو العال،املالية العامة،دار العلوم للنشر و التوزيع،اجلزائر،بدون سنة،صحممد الصغريبعلي،يس - 

3
 .185،ص2001دار زهران، االردن، املالية العامة، ،علي حممد خليل،سليمان أمحد اللوزي- 
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 إن األفراد يدفعون الضريبة إلى الدولة بصورة نهائية . الضريبة تدفع بصورة نهائية :_ 2

بة عن القرض العام بمعنى أن الدولة ال تلتزم برد قيمتها لهم أو بدفع أية فوائد عنها ، وبذلك تختلف الضري

 الذي تلتزم الدولة برده إلى املكتتبين فيه كما تلتزم بدفع فوائد عن مبلغه .

إن صفة اإلجبار في الضريبة ذات صبغة قانونية بمعنى أن اإلجبار هنا إجبار قانوني وليس  الضريبة تدفع جبرا :_ 3

وبناء عليه يكون الفرد مجبرا على دفع الضريبة دون معنويا يجد مصدره في القانون وليس في إدارة األفراد أو الدولة 

 .ته أو إستعداد للدفع في اإلعتبارأخذ رغب

ويكون للدولة في حالة إمتناعه عن أدائها حق اللجوء إلى التنفيذ الجبري للحصول على مقدار الضريبة كما 

 1 أنها تتمتع في سبيل إقتضائها بإمتياز على أموال املدين .

العديد من التساؤالت حول مدى إنفراد الدولة في تحديد النظام القانوني  يثير  في الضريبة قدوعنصر اإلجبار 

ودون ما الخضوع ا أعتبر إلرادة املكلفين بدفعها للدولة من حيث وعاء الضريبة وسعرها وكيفية تحصيلها دون م

 2لضوابط قانونية محددة .

قانون ويعد ذلك من البادئ الدستورية الهامة فال  فالضريبة ال بد أن تصدر بقانون ، وليس بناءا على

 تفرض الضريبة و ال تعادل و ال تلغى إال بموافقة السلطات التشريعية املختصة .

خاص يعود عليه وحده  نفع يقوم املكلف بدفع الضريبة دون أن يحصل على _ الضريبة تدفع بدون مقابل :4

مساهمة منه كعضو داخل املجتمع في تحمل األعباء والتكاليف العامة  ويدفع املكلف الضريبة .دائه للضريبةا’مقابل 

. 

وغنى عن البيان أن الفرد ينتفع بالخدمات التي تقدمها الدولة بواسطة مرافقها العامة املختلفة وأن الدولة 

من كالدفاع واال يتمتع بهذه الخدمات  ير هذه املرافق ، إال أن الفرديتستخدم حصيلة الضرائب وإراداتها األخرى لتس

عضوا للجماعة السياسية التي ينتمي اليها)املجتمع( و  بأداء الضريبة بل لكونه اوالقضاء .... إلخ ليس بإعتباره مكلف

 يعود على جميع أعضاء املجتمع .ولكنه  وحده هذا النفع ليس حكراعليه

رها ال يتم بناء على مدى تقدي ان وإستنادا على ما تقدم ، فإن الضريبة ال تدفع مقابل نفع خاص كما

إنتفاع الفرد بالخدمات العامة بل يتم وفقا للقدرة التكلفية للفرد أي مقدرته على الدفع بالنسبة لغيره من األفراد 

ال بد لها من مراعاة الظروف الشخصية  هي التي تحدد هذه املقدرة ، ولذاوعلى تحمل األعباء العامة والدولة 

 نها تؤثر في مقدرته التكلفية .للمكلف عند فرض الضريبة أل

 

                                                 
1
 .46،ص2001اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، حسني مصطفى حسني املالية العامة،- 

2
 .115،ص2003املالية العامة،منشورات احلليب احلقوقية،مصر،سوزي عديل ناشد،- 
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وتبرير ذلك أن الضريبة تفرض على جميع األشخاص املقيمين في الدولة من مواطنين وأجانب بإعتبارهم 

 يتمتعون بجميع الخدمات التي تقدمها مرافق الدولة املختلفة .

ات العامة على اإلطالق ولذا تعد الضريبة من أهم مصادر اإليراد الضريبة تمكن الدولة من تحقيق أهدافها :_ 5

فإنها تمكن الدولة من تحقيق أهدافها ويمثل هدف الحصيلة الهدف الدائم والرئيس ي ألنه يوفر للدولة املوارد التي 

تحتاجها ملواجهة نفقاتها وزيادة أعبائها التي تحقق منافع عامة للمجتمع في مجموعة ، كما أنها تحقق التوازن 

ين حقوق الخزانة العامة وحقوق األفراد ، ودورها األساس ي في تحقيق العدالة اإلجتماعية اإلقتصادي واإلجتماعي ب

ال وعدالة توزيع الدخل القومي وتقليل التفاوت في الدخول بين فئات املجتمع ، عن طريق الضرائب التصاعدية أمر 

حقوق  اعالن برى ، كما نص عليهعلى أحد وتعتبر هذه الخاصية مبدأ دستوريا أفرزته الثورات السياسية الك يخفى

م ، ولم يعد هناك حاجة في العصر الحديث على النص  1789اإلنسان واملواطن الذي أصدرته الثورة الفرنسية عام 

عليه صراحة إذا أنه من املبادئ الدستورية العامة املستقرة الواجب إتباعها بغض النظر عن  وجود نص دستوري 

 من عدمه  

 

 أهداف الضريبة :

وأهدافا متعددة ومتشعبة من الناحية التاريخية كان للضريبة إلى بداية  من املؤكد أن للضريبة أغراضا

على اإليرادات  خدمت السلطات العامة الضريبة للحصول القرن العشرين هدف وحيد هو الهدف املالي وبالتالي إست

 1 املالية لتغطية النفقات العامة .

في ذلك الوقت أن تبقى في أدنى حد لها حتى أن املفهوم التقليدي للضريبة وكان على اإليرادات الضربية 

 2الء بضرورة بقاءشر ال بد منه " وبالتالي نادى هؤ يعتمد على الفكرة القائلة " أن الضريبة 

الضريبة على الحياد فال تستخدم ألغراض إقتصادية وإجتماعية غير أن مبدأ حياد الضريبة قد إختفى 

حل محله مبدأ " الضريبة التدخلية " حيث أعتبرت للضريبة أهداف إجتماعية وإقتصادية وسياسية شيئا فشيئا و 

 باإلضافة إلى أهدافها املالية .

ضريبة فتأمين إيرادات دائمة  أحد األهداف الرئيسية والهامة أليالهدف املالي من _ األهداف املالية الضريبية : 1

حد غايات السلطات الحكومية ومن هنا نشأت قاعدة " وفرة حصيلة الضرائب من مصادر داخلية لخزينة الدولة ، أ

" أي إتساع مطرح الضريبة بحيث يكون شامال لجميع األشخاص الطبيعيين واإلعتباريين مع اإلقتصاد قدر اإلمكان 

ترتفع نسبة  في نفقات الجبائية حيث يكون اإليراد الضريبي مرتفعا وهذا ما  نالحظه في البلدان املتطورة حيث

 الواقع بمستوى التطور اإلقتصادي .اإليرادات الضربية إلى الناتج القومي اإلجمالي فاألمر مرتبط ب

                                                 
1
 .120-119نفس املرجع السابق،ص ص- 

2
 .154-152،ص ص2005خالد شحادة اخلطيب،أمحد زهري شامية،أسس املاليةالعامة،دار وائل للنشر،الطبعة الثانية،- 
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الضريبة العصرية وسيلة إلعادة توزيع الدخول والثروات والدور اإلجتماعي بية : ي_ األهداف اإلجتماعية الضر 2

لعقد اإلجتماعي " وألح عليه حتى األديب الفرنس ي " فولتير " للضريبة نادى به كل من " جان جاك رسو " في كتابه " ا

بشكل عادل  و  واملفكر اإلشتراكي " كارل ماركس " أشار إلى أهمية إستعمال الضرائب إلعادة توزيع الدخل القومي

ة كوسيلة هامة في تحقيق مجموعة من الغايات اإلجتماعي لقد حاولت الدول في عصرنا الراهن استخدام الضريبة

 يلي : ومن أهم هذه الغايات ما

 أ_ منع تكتل الثروات في أيدي عدد قليل من أفراد املجتمع 

  .في الدول  النسلب_ توجيه سياسة

اء رأس املال املستثمر في كوسيلة لحل مشكلة السكن وذلك بإعفج_ معالجة أزمة السكن : يمكن إستخدام الضريبة 

 .هذا القطاع من الضرائب لفترة محددة

الضريبة تستخدم بهدف الوصول إلى حالة اإلستقرار  : ويقصد بها ان األهداف اإلقتصادية الضريبية _ 3

 اإلقتصادي غير املنشوب بالتضخم أو اإلنكماش ويمكن إيجاز أهم األهداف اإلقتصادية كما يلي :

 ات إلعتبارات معينة فتعفيها من الضرائب كليا أو جزئيا .تشجيع بعض أنواع املشروع  -أ 

العجز في ميدان املدفوعات ويتم ذلك بغرض ضرائب جمركية مرتفعة  اعات الوطنية ومعالجةحماية الصن   -ب 

 خارج وبإعفاء الصادرات من الضرائب كليا أو جزئيا .اللى اإلستراد من غ

 1تخفيض معدل للضريبة على األرباح املعاد إستثمارها . -ج 

 

 املطلب الثالث : أنواع الضرائب 

 ر إليها منها .الزاوية التي ينظ باختالفع تختلف دة أنواتنقسم الضرائب ع

 : وتنقسم إلى :  من حيث تحمل عبء الضريبة -1

 : هي تلك الضريبة التي ال يستطيع املكلف نقل عبئها وبالتالي فإن املمول القانوني هو نفسه باشرةملالضرائب ا - أ

 2الفعلي للضريبة . املمول 

العقارية ، ضريبة األرباح التجارية  لدخل ، ضريبة كسب العمل ، ضرائبا ومن أمثلة الضرائب املباشرة ضريبة

 والصناعية .

 ومن مزياها نجد :

 ظمة نسبيا .تثابتة ومستقرة ومن -

                                                 
1
 .12، ص  2007الطبعة الثانية ،  ،ئرمحيد بوزيدة ، جباية املؤسسات ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزا - 

2
 .75،ص 2007سعيد عبد العزيز عثمان ، شكري رجب العشماوي ، إقتصاديات الضرائب ، الدار اجلامعية ، مصر ،  - 
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 واضحة املعالم . -

 تحقق قاعدة املالئمة واملشار إليها سابقا . -

 1تحقيق العدالة . -

 أما العيوب فنجد : 

 أثر باإلنتعاش والركود اإلقتصادي.ث ال تتأقل مرونة من الضرائب غير املباشرة حي -

 ال تتصف بصفة العمومية مما يترتب عنها إنخفاض حصيلتها . -

 2يفتح املجال للتهرب الضريبي . مما نظرا ألن املمول يدفعها عادة سنويا فهي قد تكون مرهقة له -

فيتتبع عمليات تداول : هي من الضرائب التي تتوجه إلى املالي بصورة غير مباشرة  الضرئب غير مباشرة - ب

وإستعمال الدخل كمؤشر ملقدار املال املتداول ، ويفرض عليه ليحقق إقتطاعا ضريبيا غير مباشر منه وهي تفرض 

 على املال بمناسبة تداول من يد إلى يد أو بمناسبة إنفاقه أو إستهالكه . 

 فاق ورسوم التسجيل .....إلخ ومن أمثلة الضرائب غير مباشرة : الضرائب الجمركية ، الضرائب على اإلن

 ومن مزاياها نجد :

 سهولة دفعها من طرف الشخص ألنه تختفي في سعر السلعة . -

على خالف الضريبة فإن الضريبة غير مباشرة تتسم باملرونة فميزتها أن حصيلتها وفيرة في فترة اإلنتعاش  -

 اإلقتصادي .

  أما العيوب نجد :

 3اإلقتصادي ضالة وقلة حصيلتها في وقت الركود  -

 4للضريبة على األرباح مثال . راقبتها وتحصيلها وخاصة بالنسبةمكلفة من حيث م -

عدم التناسب مع املقدرة التكلفية للمول فهي عادة ما تفرض على السلع الضرورية ولهذا تكون أكثر ثقال على  -

 5الطبقة الفقيرة .

 : وتنقسم إلى  من حيث املادة الخاضعة للضريبة -2

رض هذه الضريبة بمبلغ معين على كل فسهم ، وتفالرؤوس : هي التي نفرض على املواطنين أنضرائب على  - أ

يعرف بضريبة الطبقات وتتدرج باإلرتفاع كلما إرتفع  و على طبقات معينة منهم ، وهو ماشخص داخل الدولة أ

 مستوى األسرة .

                                                 
1
 .68حممد الصغري بعلي ، يسري أبو العالء ، مرجع سابق ، ص  - 

2
 68نفس املرجع ، ص  - 

3
 366، ص 2004تشريع املايل والضرييب ، لبنان ، الطبعة الرابعة ، مهدي حمفوظ ، علم املالية العامة وال - 

4
 .68حممد الصغري بعلي،مرجع سابق،ص- 

5
 .68نفس املرجع السابق،ص - 
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الضرائب على األشخاص إتجهت كافة الدول هة لنظام جضرائب على األموال : نتيجة للعيوب واإلنتقادات املو ب _

وأوضاعه أي سواء أكان عامال من عوامل اإلنتاج أو عائدا من  فرض ضرائبها على املال في كل صورهالحديثة إلى 

عوائد عقار أو منقول أو سلعة إستثمارية أو سلعة إستهالكية متخذا صورة دخل أو ثروة أو إنفاق ومن أهم مزيا 

 1ال أنها تحقق العدالة في توزيع العبء الضريبي .الضرائب على األمو 

 وتنقسم إلى : من حيث الواقعة املنشئة للضريبة -3

ناحية اللك رأس املال وبقصد بواقعة تملك رأس املال من املال : التي تنشأ على واقعة تم لك رأسواقعة تم - أ

بنية ( التي يمتلكها الشخص املغير ات ....( والعقارية ) املبنية و السند –الضريبة مجموعة األموال املنقولة ) األسهم 

في لحظة معينة والقابلة للتقدير بالنقود سواء كانت تدر دخال أم ال ومن أمثلتها حقوق التسجيل املدفوعة ملناسبة 

 2بمقابل . و  تملك عقار مبني أو غير مبني

م " بالتصنيع " وإخراجها في شكل سلعة تامة الصنع ينشأ ل على املادة الخايضرائب على اإلنتاج : فإجراء تحو  - ب

عى في هذه الضريبة أن تفرض على اإلنتاج املركز اإلتزاما بدفع ضريبة على كمية اإلنتاج قبل خروجها من املصنع وير 

 3لة .في عدد محدود من الوحدات اإلنتاجية حتى يسهل تحديد كمية اإلنتاج التي تبنى عليها الضريبة من جانب الدو 

للعالم أجمع  فلقد وجدت  ة في كل النظم الضريبيةضرائب على الدخل : تحتل الضرائب على الدخل مكان الدار  -ج

الدول في الضرائب على الدخل من الخصائص ما دفعها إلى اإلعتماد عليها في تمويل نفقاتها بمورد مالي غزير 

ع عديد من مستويات الكفاءة اإلدارية كما وجدت وتحصيله م تتجاوب إجراءات رابطه الحصيلة وتجدد الوعاء

للضرائب على الدخل من الصفات ما يجعلها سهلة التقبل لدى املمولين ، وفضال عن ذلك فقد وجدت للضرائب 

 4ة املالية لتحقيق أهداف املجتمع .لها آداة طبعية  من أدوات السياسعلى الدخل من املميزات ما يجع

 

عى في هذه الضريبة أنها تفرض اينشأ اإللتزام بدفع هذه الضريبة بمجرد شراء السلعة وير  ضرائب على اإلستهالك :-د

على السلع التي يصعب السيطرة على تحديد إنتاجها لكثرة عدد املنتجين كما قد ينشأ اإللتزام بدفع هذه الضريبة 

رسوم إال بعد تركيب اللوحات  بمجرد إستعمال السلعة أو اإلستفادة منها ومثال ذلك السيارة فال تفرض عليها

 5الهندسية وإستخراج رخصة لسيرها .

 : وتنقسم إلى : من حيث تحديد وعاء الضريبة أو املصدر الذي تفرض عليه الضريبة  -4

                                                 
1
 .194-193،ص ص2005علي زغدود،املالية العامة،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،- 

2
 20محيد بوزيدة ، املرجع السابق ، ص  - 

3
 52سني ، املرجع السابق ، ص حسني مصطفى ح - 

4
 48لية العامة ، الدار اجلامعية ، مصر ، بدون سنة ، ص احامد عبد اجمليد دراز ، سعيد عبد العزيز عثمان ، مبادئ امل - 

5
 52حسني مصطفى حسني ، املرجع السابق ، ص  - 
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الضريبة الوحيدة : يقصد أن فرض ضريبة موحدة على الدخل املتولد على مختلف املصادر بعد خصم جميع أ_

د من الدخول املختلفة رى يجمع ما يحصل عليه الشخص الواحى الدخل وبعبارة أخالتكاليف الالزمة للحصول عل

 1واحد . وعاء على أنها

يد وسهولة وإنخفاض وتمتاز الضريبة الوحيدة أنها قريبة من تحقيق العدالة وبساطة إجراءاتها وبعدها عن التعق

 2وتعذر التهرب منها . تكاليف جبايتها

نظام الضرائب املتعددة إخضاع املمولين ألنواع مختلفة من الضرائب فحسب هذا  الضريبة املتعددة : يعنيب _

النظام تعتمد الدولة على أنواع متعددة من الضرائب التي يخضع لها املكلفون ومن ثمة تتعدد وتختلف األوعية 

 3الضريبية ويبرر اللجوء إلى هذا النظام وإختالف مصادر الثروة وتكاليف تحقيق الدخل .

ذا النوع من الضرائب عدة مزايا منها التخفيف من رفع العبء الضريبي على املمول ، إستحالة تهرب املمول في وله

 4الضرائب . انواع ظل نظام الضرائب املتعددة من كافة

 : تنقسم إلى : من حيث السعر -5

ادة الخاضعة على أساس معدل ثابت مهما كان حجم امل املحسوبة ضريبة نسبية : ويقصد بها تلك الضريبة - أ

% على قيمة أرباح  30للضريبة ، ومن أمثلة الضرائب النسبة الضربية على أرباح الشركات التي تفرض بمعدل 

 % على رقم األعمال ...... إلخ . 17% أو 7الشركات والرسم على القيمة املضافة الذي يفرض بمعدل 

ومبدأ التصاعد تلجأ إليه  5الخاضعة للضريبة ضريبة تصاعدية : وتعني إرتفاع املعدل مع تزايد حجم املادة  - ب

 6الدول اإلشتراكية لتقريب الفجوة بين الدخول .

 املبحث الثاني : السياسة الضريبية والنظام الضريبي 

 : األول : تعريف السياسة الضريبية وخصائصها و مبادئهااملطلب 

مجموع البرامج املتكاملة التي تخططها : يمكن تعريف السياسة الضريبية بأنها "  تعريف السياسة الضربية -1

وتنفذها الدول مستخدمة كافة مصادرها الضريبية الفعلية واملحتملة ، إلحداث آثار إقتصادية وإجتماعية وسياسية 

 7مرغوبة ، وتجنب آثار غير مرغوبة للمساهمة في تحقيق أهداف املجتمع .

                                                 
1
 18محيد بوزيدة ، املرجع السابق ، ص  - 

2
 130-129، ص ص  2000ملالية العامة ، مركز اإلسكنرية للكتاب ، مصر ،محيد عبد اجمليد دراز ، مبادئ ا - 

3
 19محيد بوزيدة ، املرجع السابق ، ص  - 

4
 130حامد عبد اجمليد دراز، املرجع السابق ، ص  - 

5
 26-20محيد بوزدة ، املرجع السابق ، ص ص ،  - 

6
 54حسني مصطفى حسني ، املرجع السابق ، ص  - 

7
 10يز عثمان ، شكري رجب العشماوي ، املرجع السابق ، ص سعيد عبد العز  - 
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من البرامج وليست مجموعة متناثرة من اإلجراءات  السياسة الضربية ينظر إليها على أنها مجموعة متكاملة - أ

وبالتالي فإن أي مكون من مكونات السياسية الضريبية ماهو إال جزء متكامل من السياسة الضريبية والتي بدورها 

جزء متكامل من السياسة املالية واألخيرة بدورها جزء من السياسة اإلقتصادية العامة للدولة ، األمر الذي 

 ورة التنسيق والترابط بين هذه اإلجزاء املختلفة .يستوجب ضر 

 السياسة الضريبية يمتد نطاقها ليشمل اإليرادات الضريبية الفعلية واملحتملة والبرامج املتكاملة املرتبطة بها . - ب

السياسة الضريبية ماهي في الواقع إال أداة من أدوات السياسية اإلقتصادية التي تساهم في تحقيق أهداف  - ت

 ع .املجتم

 مبادئ السياسية الضريبية : -2

باإلنفاق الحكومي واإلنتاج الحكومي والخدمات  اإلنتفاع على أن األفراد املنتفعون ينص مبدأ  مبدأ اإلنتفاع : -1

يجب  فاق واإلنتاج وهذه الخدمات بمعنى انههم املسؤولين عن دفع تكاليف هذا اإلن االحكومية يجب أن يكونو 

 فعال أن ياملنطق حكومية من خالل الضرائب املباشرة املفروضة عليهم ولعله يبدو منت العليهم تمويل هذه النفقا

 يجب أن يدفعوا مباشرة تكاليف الخدمات التي ينتفعون بها  االفراد

بعيدا عن العدالة املنطقية الواضحة فإن مبدأ اإلنتفاع يحتوي على العديد من  الكفاءة ومبدأ اإلنتفاع : - أ

بقدر كبير من الكفاءة ألنه مبدأ يمكن تطبيقه بطريقة محددة تضمن تدنية العبء  تمتعي الجوانب التي تجعله

 القاؤه على عاتق من ال يستحقون دفع الضريبة . ال يجب الضريبي اإلضافي أو الزائد الذي

قل هناك أنواع أخرى من الضرائب التي تبدو وكما لو كانت تشترك على األالضرائب الفعلية ومبدأ اإلنتفاع :   - ب

في بعض من خصائص مبدأ اإلنتفاع فعلى سبيل املثال نجد أن العائالت ذات األعداد الكبيرة من األطفال تمتلك 

ع بمعدالت طلب أكبر على التعليم الحكومي التمت ستميل إلىعادة منازل أكبر وأكثر تكلفة ، كما أن مثل هذه العائالت 

 العام .

العامة األساسية للعدالة الضريبية وهذا  ئباداملبدأ الثاني ضمن امل و هذا املبدأ ه على الدفع :مبدأ القدرة  -2

األفراد ال يجب أن يتم تحملهم بضرائب تفوق قدراتهم الفعلية على  ان املبدأ كما هو واضح من إسمه ، ينص على

ية قضايا العملع ينطوي على عدد من الية نجد أن تطبيق مبدأ القدرة على الدفا من الناحية العملدفع الضرائب أم

 1 الصعبة .

وتنمية الصالح العام تقوم الحكومة بمعظم أنشطتها بهدف تحقيق  : منافع اإلنفاق العامو دفع الالقدرة على  - أ

كم ، نظام السجون ، املجلس ا، الشرطة ، املح الوطني لدولة ككل ومن أمثلة هذه األنشطة الدفاعللمجتمع أو ل

 2بة تطبيق القوانين الهادفة إلى تحقيق الصالح العام في كل هذه املجالت .التشريعي ، املسؤول عن صياغة ومراق

كقاعدة عامة يمكننا القول على أن مبدأ القدرة على الدفع يحض ى  : التطبيق العلمي ملبدأ القدرة على الدفع - ب

 .يحض ى به اإلنتفاع املباشر الذي بقبول عام أكبر من القبول 

                                                 
1
مدخل حتليلي وتطبيقي ، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ، مصر ،بدون سنة ، ص ص  ةسعيد عبد العزيز عثمان ، شكري رجب العشماوي ، النظم الضريبي - 

11-12 
2
 .262-257ص ص  سعيد عبد العزيز عثمان ، شكري رجب العشماوي ، املرجع السابق ، - 
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أي فردين يحصالن على نفس مستوى الدخل يجب أن يدفعا  ان بدأ ينص علىهذا امل مبدأ العدالة األفقية : -3

هل يجب أن يدفع با واآلخر متزوج ولديه أطفال ؟ ماذا لو كان أحد هذين الفردين أعز نفس قيمة الضرائب ولكن 

وعلى أي  ثر عدالة أن يدفع الشخص األعزب قيمة أكبر من الضرائب ؟كمن األ انه اإلثنين نفس قيمة الضرائب ؟ أم

عبئا ضريبيا أكبر ،  ومعنى هذا أنه من غير العدل يجب أن يتحمل حال فإن املنطق يؤكد أن الشخص األعزب 

  .تطبيق نبدأ العدالة األفقية على شخصين لكل منهما ظروف إجتماعية مختلفة تقريبا (

قدرة على الدفع يجب أن يتحملوا  ينص هذا املبدأ على أن األفراد األعلى دخال واألكثر  مبدأ العدالة الرأسية : -4

 1عبئا ضريبيا أكبر من نظرائهم األقل قدرة على الدفع واألدنى دخال .

 املطلب الثاني : تعريف النظام الضريبي وأهدافه 

دد تعريفات النظام الضريبي في الكتابات العربية واألجنبية يرى أن مفهوم النظام تتع تعريف النظام الضريبي : -1

فقا للمفهوم الواسع فإن النظام الضريبي هو " مجموعة هوم الضيق ، وو فوح بين املفهوم الواسع واملالضريبي يترا

كيان ) أو وجود ( ضريبي معين ، ذلك الكيان الذي ؤدي تراكبهاإلى لوجية واإلقتصادية والفنية التي يصر اإليديو االعن

رأسمالي عنها في مجتمع إشتراكي كما تختلف  مجتمع يمثل الواجهة للنظام والذي تختلف مالمحه بالضرورة في

 2. لف "م إقتصاديا عن صورته في مجتمع متخصورته في مجتمع متقد

من اإلستقطاع الضريبي في مراحله فنية التي تمكن أما املفهوم الضيق فهو يعني " مجموعة القواعد القانونية وال

 املتتالية من التشريع إلى الربط والتحصيل ".

عض اآلخر أن النظام الضريبي يتمثل في " هيكل ضريبي ذي مالمح وطريقة عمل محددة ومالئمة للنهوض كما يرى الب

املختلفة والتي تمثل بدورها اإلطار الذي تعمل فيه بدوره في مختلف أهداف املجتمع التي تصوغها مثله وظروفه 

 3الضرائب .

 واسع على ركنين رئيسين : وإستناد إلى ما تقدم ، يقوم النظام الضريبي في مفهومه ال

يرمي أي نظام ضريبي إلى تحقيق أهداف الدولة التي تحددها فلسفتها السياسية ويعكس ما قد يطرأ  : الهدف -

 على هذه األهداف من تغيرات .

 

زمة النظام الضريبي الواسع على إيجاد الوسيلة أو مجموعة الوسائل الال  : ينطوي الركن الثاني في ةالوسيل -

 مااهذان العنصران معمي بحيث يشكل يدفه ، وتقوم هذه الوسائل على عنصرين ، عنصر فني وآخر تنظلتحقيق ه

 4أو الكيان الضريبي . Système fiscalسبق أن أطلقنا عليه النظام الضريبي بمعناه الضيق 

 

                                                 
  266-264نفس املرجع السابق ، ص ص  -1

2
 13، ص  2005يونس أمحد البطريق ، النظم الضريبية ، الدار اجلامعية ، مصر ،  - 

3
 13سعيد عبد العزيز عثمان ، شكري رجب العشماوي ، املرجع السابق ، ص  - 

4
 21-19يونس أمحد البطريق ، املرجع السابق ، ص ص  - 
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 أهدافه :  -2

 اف متعددة أهمها :إن معيار الحكم على النجاح أي نظام ضريبي يتمثل في مدى قدرته على تحقيق أهد

للدولة   تكفل يقاس نجاح النظام الضريبي بمدى قدرته على تحقيق أكبر حصيلة مالية ممكنة في املجال املالي : -

القيام بأهدافها املتعددة ، دون أن يكون ذلك على حساب تحقيق األهداف اإلقتصادية ، وكبح األنشطة اإلنتاجية 

ن تحقيق الهدف املالي ينبغي أن ينظر إليه دائما في ضوء إعتبارات أل  ودة ،واملساس بأصحاب الدخول املحد

 إقتصادية وإجتماعية متعددة .

نمط توزيع واعادة توزيع  على وتأثيره فيحكم على نجاح النظام الضريبي بمدى قدرته في املجال اإلجتماعي : -

 . حدودةالدخول بصورة تقلل من التعاون الكبيروتخفف االعباء عن اصحاب الدخول امل

فتقاس كفاءة النظام الضريبي بمدى قدرته على تحقيق االثاراملرغوبة في كافة النواحي  : في املجال االقتصادي -

االستثمار،تشجيع االستثمارات في املجاالت ذات  1املساهمة في توجيه الفائض االقتصادي نحو: االقتصادية مثل

الك......املساهمة في ضبط التضخم وغيرها من االهداف االولوية،تشجيع االدخار االختياري،الحد من االسته

 االقتصادية و باالضافة 

لهذه االعتبارات فينبغي ان يتوافر للنظام الضريبي عنصر االستقرار و مؤداه ضرورة استقرار االحكام املتعلقة بالنظام 

 الضريبي وعدم تعرضها للتغيرات الكثيرة و املستمرة.

جاح اي نظام ضروري انما يتوقف على مدى قدرته على تحقيق االهداف ومدى التوفيق وال غرور فان الحكم على ن

 2بينها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
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2
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 الفصل : خالصة

في هذا الفصل تم التطرق إلى الجباية في املؤسسة اإلقتصادية والتي تعتبراهم مصدر اإليرادات الدولة ومن 

 .ام بها والتطرق إلى جميع جوانبها هنا يظهر بأن للجباية مواضيع متعددة ومتشعبة يجب اإلمل
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 تمهيد

لقد إختلف علماء وباحثي علم اإلقتصاد في آرائهم حول مقومات التنمية اإلقتصادية ولكنهم إتفقوا 

جميعا على أن من أبرز هذه املقومات قوة املؤسسة اإلقتصادية بإعتبارها تعمل على تغطية نفقات العامة 

 أي تساهم في الجباية .

املة في هذا الفصل حول املؤسسة اإلقتصادية ومن هذا املنطلق إرتأينا إلى التطرق لدراسة ش

 .و االلتزاماتها الجبائية الجزائرية و جبايتها مبينين أ تحديد الوعاء الضريبي وطرق تسديد الضريبة

 

 

 .: النظام الضريبي في املؤسسة اإلقتصاديةو  املبحث ال 

 .املطلب األو  : طرق تقدير الوعاء في م إ 

تعريف الوعاء الضريبي بأنه املادة أو املال أو الشخص الخاضع تعريف وعاء الضريبة : يمكن 

للضريبة مع ضرورة توافر العنصر الزمني لهذا الوعاء ) فقط تفرض الضريبة سنويا أو عند جنبي املحصول ( 

 حسب األنظمة املحددة لذلك .

أس املال معا أو األفراد وعلى هذا األساس يمكن أن تفرض الضريبة على الدخل أو على رأس املال أو الدخل ور 

 فيما إذا لو فرضت على األفراد بغض النظر عن دخولهم أو ثرواتهم .

كما يقصد بوعاء الضريبة املنبع الذي تغترف الدولة منه مؤونتها بواسطة الضرائب أو بعبارة أخرى 

 ما يخضع للضريبة .

عات الزراعية نجد أن الوعاء قد يكون ويتأثر الوعاء الضريبي بدرجة التطور والنمو اإلقتصادي ففي املجتم

على اإلنتاج الزراعي مباشرة أو اللجوء إلى الضرائب غير املباشرة لسهولة فرضها بينما في الدول املتقدمة 

)الصناعية ( نجد اإلعتماد على الضرائب املباشرة املفروضة في الغالب على دخول األفراد من العمل و األرباح 

 املحققة .

 ون طريقة تقدير الضريبة في املؤسسة اإلقتصادية تشتمل على :ويحدد القان

 : التقدير املباشر -1

: حسب هذه الطريقة يلتزم املكلف بتقديم إقرار ) التصريح ( لإلدارة  التقدير بواسطة املكلف - أ

الضريبية عن نتيجة أعماله كما هو مثبت في دفاتره ومستنداته ، وتصطدم هذه الطريقة 

مول للتقليل من قيمة املادة الخاضعة للضريبة املصرحة وبذلك يتهرب جزئيا بإمكانية لجوء امل

من الضريبة وعليه يخضع القانون الضريبي تصريحات املمولين لرقابة اإلدارة الضريبة للتأكيد 

 من صحتها .

 ومن هذا السياق يخول القانون الضريبي الجزائري ألعوان اإلدارة الضريبية برتبة مراقب .

قل ، حق اإلطالع على محاسبة املكلفين وطلب الكشوف املفصلة لدى اإلدارات العمومية على األ

 والخاصة عن املكلفين الذين هم محل رقابة ضريبية .
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بمقتض ى هذه الطريقة تلزم اإلدارة الضريبية شخصا آخر غير  التصريح املقدم من الغير : - ب

صلي الخاضع للضريبة واألصل في ذلك املكلف بتقديم تصريح يحدد فيه مقدار داخل املكلف األ 

 أن يكون هذا الغير مدينا للمول بمبالغ تعتبر من ضمن الدخل الخاضع للضريبة .

 

 

 

 إجراءات دفع الضريبة في املؤسسة: املطلب الثاني :

إذا إنتهت اإلدارة املالية من تحديد وعاء الضريبة وبيان مقدارها تتمثل الخطوة التالية في إقتصاص 

من املكلف وهو األمر الذي يعني أن تقوم  اإلدارة بما يلزم نحو تحصيل دين الضريبة الذي تتقرر في ذمة دينها 

املكلفين وهو ما يتطلب من أن نتناول بإختصار الكيفية التي يتم بها دفع املكلف والوقت املالئم واملناسب 

 لدفعها .

صرة تنص أن تدفع الضريبة نقدا وذلك بإستثناء كيفية دفع الضريبية : القاعدة العامة في املالية املعا

األحوال الخاصة التي تتم بها تسوية الضريبية عن طريق وسائل الدفع العيني : إال أن هذا ال يعني أن دين 

الضريبة يسدد حتما عن طريق النقود الورقية أو املعدنية وإنما يسدد بوسائل الدفع التي تمثل جزاء من 

جانب هذين النوعين من النقود فهو يسدد بشيكات أو الحواالت البريدية وفقا لتفاصيل  التيارات النقدية إلى

 كل نظام ضريبي .

وقد يكون إستحقاق في الحال أي عند وقوع الفعل الذي يدفعه املكلف وهذا الشأن ال يتم اال فيما يخص  -

يبة كذلك اذا تحدد مرور فترة بعض الضرائب املباشرة مثل الضرائب على االستهالك وال يكون استحقاق الضر 

ومقدارها وبين تحصيل الضريبة وهو ما يحدث في الضرائب  1بين القيام بما هو الزم لتحديد وعاء الضريبة

املباشرة وما قد يحصل كذلك لبعض الضرائب غير املباشرة عندما يكون من السهل التعرف على شخص 

مركية ، عندما يقوم بإستراد البضائع وقت تحصيل املكلف كما في حالة قيام التاجر بدفع الرسوم الج

وأن  2الضريبة ينبغي أن يتم تحصيل الضريبة في وقت قياس ي لطرفي املعادلة الضريبية ) للدولة واملكلف ( .

يمنح فترة كافية للتسديد وأن ال تترك الضرائب تتراكم عليه ثم يطالب بها مرة واحدة وثمة طرق متعددة 

تم الدفع املباشر او االقساط او الحجز من مصدر الدخل و ان يتم ذلك كله وفقا لقاعدة لدفع الضريبة كأن ي

 3اإلقتصاد في التحصيل وبأقل نفقة ممكنة .

 

 

 

 

                                                 
1
  33- 30محيد بوزيدة ، املرجع السابق ، ص ص  - 

2
 133، ص  2003يل ، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة ، األردن ، الطبعة األوىل ، حممد مجال ذنيبات ، املالية العامة والتشريع املا - 

3
 134نفس املرجع السابق ، ص  - 
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 : اللتزامات الجبائية  ثالثاملبحث ال

 املطلب الو  : اللتزامات املتعلقة بايداع التصريحات 

ت و هذا على امتداد مدة ممارسة نشاطها فهناك التزامات تتقيد املؤسسة بالتزامات تخص ايداع التصريحا

 عند بداية ممارسة النشاط و التزامات عند النهاية منه اضافة الي التزامات سنوية و اخرى شهرية و ثالثية 

 

 _تصريح الوجود :1

يوم  30الل من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة فانه على املؤسسة ان تقوم خ 183بموجب املادة 

االولى لنشاطها ان تقوم بتصريح باوجودها لدى ادارة الضرائب التابعة لها  و يمكن اعتبار التاريخ التي قامت 

فيه املؤسسة بعمليات شراء األولى كتاريخ لبداية نشاطها ، في حالة ما اذا كان للمؤسسة فروعا او وحدات 

 تابعة لها فانها تدخل في التصريح العام ـ

 _ التصريحات السنوية : 2

املؤسسة ملزمة يايداع تريح السنوي في املطبوعات املتوفرة على مستوى ادارة الضرائب على نحو يسمح 

 ـ 1العوان الضرائب بمعرفة الوضعية الجبائية لكل مككلف و لكل دورة نشاط منقضية

تماعي ) املقر الرئيس ي ( للمؤسسة يجب ان يصل التصريح الى ادارة الضرائب املتواجدة في منطقة املقر االج

 قبل الفاتح من أفريل الذي يلي تاريخ اقفال الحسابات ـ

 باالضافة الى هذا فان التصريح يجب ان يتضمن العناصر ادناه :

 رقم التسجيل في السجل التجاري ـ-

 رقم التعريف االحصائي الجبائي ـ-

 سة و مراقبة نتائجها من املحاسبين و خبراء محاسبين أسماء و عناوين كل التقنيين الكلفين بمحاسبة املؤس -

 مبلغ رقم االعمال  -

حسابات مستخرجة من العمليات املحاسبية و خاصة ملخص لحسابات النتائج و نسخة من امليزانية و  -

 كشف عن املصاريف العامة حسب طبيعتها 

 النتائج التي تسمح بتحديد االرباح الخاضعة للضريبة  -

 املبالغ املدفوعة فيما يخص الرسم على النشاط املنهي ـ  كشف حول  -

 كشف مفصل حول التسبيقات املدفوعة فيما يتعلق بالضريبة على أرباح الشركات ـ -

 

 _ التصريحات الشهرية أو الثالثية : 

 على املؤسسة قيام بايداع تصريح وحيد لكل من :

 الرسم على النشاط املنهي  -

 جمالي الضريبة على الدخل اال -

 الرسم على القيمة املضافة -
 

 

 قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة1
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  ولى للشهر الذي يلي شهر موضوع التصريحيوم اال  20هذا التصريح يجب ايداعه لدى مديرية الضرائب خالل 

 ـ

 _ التصريح بايقاف النشاط : 4

اطها التجاري او غير التجاري فانه يجب عليها ان تعلم في حالة ايقاف نشاط املؤسسة ككل أو جزء منها او لنش

سماء و باالضافة الى اأيام بالتاريخ الذي تم او سيتم فيه ايقاف نشاط املؤسسة  10مفتش الضرائب خالل 

 عناوين املالكين ان امكن 
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 تسديد الضريبة الثاني :  اللتزامات املتعلقة باملطلب 

 ريبة على أرباح الشركات : _ الض1

 20مارس ، من  20فيفري الى  20تدفع هاته الضريبة على شكل دفعات على الحساب في التواريخ االتية : من 

نوفمبر للسنة التي تلي السنة التي تم فيها تحقيق االرباح التي تعد  20اكتوبر الى  20جوان ، ومن  20ماي الى 

من الضريبة االجمالية املتعلقة بارباح الدورة    % 30دفعة تساوي  قاعدة احتساب هذه الضريبة ، و كل

االخيرة و اذ كان مبلغ الضريبة للسنة املاضية غير معروف فان الدفعة االولى تحسب على أساس الضريبة 

للسنة التي تسبقها ، و مبلغ الدفعة االولى يتم تعديله عند دفع الدفعة الثانية ، أما بالنسبة للمؤسسات 

 من رأس املال     %5من االرباح التي يتم تقديرها ب      % 30لحديثة االنشاء فان الدفعة تساوي ا

 

 _ الضريبة على الدخل االجمالي :  2

تتوقف طريقة دفع هذه الضريبة على نوع الدخل الذي يحققه الشخص الطبيعي ، حيث تدفع هذه الضريبة 

فيفري  20على شكل دفعات على حساب التواريخ االتية : من بالنسبة لألشخاص الخاضعين للنظام الحقيقي 

جوان باالعتماد على الضريبة املستحقة في الدورة املنتهية السابقة ،  20ماي الى  20مارس ، من  20الى 

باملئة لكل تسبيق كما يمكن أن تدفع وفق نظام االقتطاع من املصدر بالنسبة للمداخيل املوضحة  30بانسبة 

 من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة  104في املادة 

 

 _ الضريبة الجزافية الوحيدة :  3

في نشاطات بامئة  5وعاء هذه الضريبة هو رقم االعمال السنوي املحقق من طرف الشخص و تطبق بانسبة 

في شهر  بامئة نشاطات اخرى ،و نشاطات تقديم الخدمات و يتم تسديدها 12البيع و الشراء ، و بنسبة 

 سبتمبر  للسنة كأقص ى تقدير 

 

 

 الضرائب ذات طابع منهي : 

 تختلف االلتزامات حسب اختالف الرسم وهذا على النحو االتي :

 الرسم على النشاط املنهي :

يوما  20بامئة على رقم اعمال املؤسسة الخاضع له ، ويدفع خالل   2يحسب هذا الرسم بتطبيق معدل 

 الشهر الذي تم تحقيق رقم االعمال فيه ـاالولى للشهر الذي يلي 

 

 

 الرسم العقاري :

 1تسديد هذا الرسم يكون وفق مانص عليه القانون اي في اليوم االخير من الشهر  الذي يلي تحصل الكشوف

 



 

 إلى الضريبة في المؤسسة االقتصادية مدخل                           :                                       ثانيالفصل ال

23 

 

 

 

 خالصة الفصل :

 

ومن هذا يظهر أن للمؤسسة أهمية في عدة رق الي النظام الضريبي للمؤسسة  ي هذا الفصل تم التطف

جوانب ومن هذه الجوانب تحقيق الربح باإلضافة إلى تحقيق مورد مالي لخزينة الدولة واملتمثل في الضرائب 

 .وأثر هذه األخير على اإلنتاج وفي تحقيق اإلستقرار اإلقتصادي 
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 تههيد :

إن عملية التحصيل هي أهم عملية ،حيث من خاللها تتمكن  إدارة الضرائب من تحصيل حقها الضريبي ،ويتمكن   

 املكلف بالضريبة من  دفع مستحقاته الضريبية و إبراء ذمته. 

وتقوم املديرية الفرعية للتحصيل باالجراءات الالزمة لعملية التحصيل ، كما ان املصلحة الخاصة بقبض ما يدفعه  

 امللكفون هي قباضة الضرائب ، ومن خالل هذا الفصل سوف ابين كيفية انتهاء سير عملية التحصيل واجراءاتها 

 املبحث االول: التنظيم االداري ملديرية الضرائب.  •

 ث الثاني: دراسة عملية التحصيل. املبح •

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث االول: التنظيم االداري ملديرية الضرائب: 
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 :لوالية مستغانماملطلب االول: الهيكل التنظيمي ملديرية الضرائب  

 

 املديرية الوالئية للضرائب بمستغانم ، ادارة عمومية تابعة لوزارة املالية _ املديرية العامة للضرائب 

بموجب املرسوم   1991  /10/  01تم انشاء مديرية الضرائب بوالية مستغانم ابتداءا من تاريخ  االنشاء : مرسوم 

 املعدل و املتمم ـ  1991/  02/   23املؤرخ في   60   91التنفيذي رقم 

 

 /09/ 18ملؤرخ في ا  327   06تمت هيكلة املديرية الوالئية للضرائب بموجب املرسوم التنفيذي رقم املخطط الهيكلي : 

املحدد لتنظيم املصالح الخارجية لالدارة الجباية و صالحيتها مهيكلة على نحو  2009/  02/  21و القرار املؤرخ في  2006

 التالي : 

 

 _ املديرية الوالئية للضرائب 

 _ مديريات فرعية 

 _ مفتشيات الضرائب 

 _ مفتشيات املختصة 

 _ قباضات الضرائب 

 ب _ مراكز الضرائ

 _ مراكز الجوارية للضرائب 

 

 

 

 

 

 

 نظيمي للمديرية الوالئية للضرائب: الهيكل الت 01الشكل رقم
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 مديريات فرعية،       5ة الوالئية للضرائب تتفرع عنهامن خالل الشكل السابق ، نالحظ ان املديري 

 مكاتب ، ويمكن توضيح مهامها كمايلي:     3وكل مديرية فرعية تتكون من  

 تتكون مناملديرية الفرعية للرقابة الجبائية  :  

 *  مكتب البطاقات :  يقوم بعملية املراقبة الضمنية .  

 الجباية.* مكتب البحث عن املادة الضريبية:  يقوم بعملية املراقبة في مكان العمل ،وهم كشرطة  

سنوات ،أي  4* مكنب املراجعات الجبائية : مراقبة معمقة للمكلفين في مكان معين وفي زمن معين ملدة              

 مراجعة عامة.  

 

 تتكون من:  املديرية الفرعية للتحصيل: 

 * مكتب مراقبة التحصيل:  مراقبة االشخاص الذين دفعوا الضرائب والذين لم يدفعوا.   

 التصفية: تصفية الضرائب الوالئية والبلدية والدولية.   * مكتب 

 * مكتب التسيير املالي للبلديات واملؤسسات العمومية:  تسيير املال العمومي في الوالية.   

 

 

 : وتتكون من:املديرية الفرعية للمنازعات 

 ب املنازعات الجبائية.* مكتب املنازعات االدارية والقضائية، اعادة دراسة القضايا املرفوضة من مكت 
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 * مكتب املنازعات الجبائية: مكتب الحكم بين ادارة الضرائب واملكلفين حول مبلغ الضريبة. 

 * مكتب التبليغات واالوامر: دراسة القضايا الخاصة بمكتب املنازعات الجبائية والحكم عليها.  

 

 : تتكون من:  املديرية الفرعية للعمليات الجبائية

 االعالم والتنظيم: مكتب خاص باعالم املكلفين وتنظيم القرارات بين املكاتب.* مكتب  

 * مكتب االحصاء : مكتب خاص باالحصائيات. 

 * مكتب االدارات واملصفوفات: مكتب خاص بالجداول. 

 

 : تتكون من: املديرية الفرعية للوسائل واملستخدمين

 * مكتب املستخدمين : مكتب خاص بالعمال. 

 امليزانية : كيفية تسيير امليزانية. * مكتب 

  

 * مكتب الوسائل: كيفية تسيير الوسائل.
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 املطلب الثاني : الهيكل التنظيمي للمديرية الفرعية للتحصيل:

 

 :الهيكل التنظيمي للمديرية الفرعية للتحصيل : 2شكل رقم 

 املصدر : مديرية الضرائب.

 ملصدر : مديرية الضرائب .اال

 

 

 

 

المديرية الفرعية للتحصيل

03:مكتب

التسيير المالي للبلديات  و المؤسسات 
العمومية

02:مكتب 

التصفية

01:مكتب 

مراقبة

التحصيل
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 املبحث الثاني : دراسة عملية التحصيل: 

قبل ان تتم عملية التحصيل هناك عدة عمليات تسبقها ،أي ان عملية التحصيل هي اخر عملية وهي اهم  

العمليات ،اذ في ضمن هذه العملية تتمكن االدارة الجبائية من تحصيل مالها من ضرائب، ويتمكن املكلف من 

 تسديد ما عليه من ديون. 

 سة التحصيل يجب دراسة العمليات التي تسبقه.ولدرا 

 

 املطلب االول : تقديم التصريحات: 

ان النظام الجبائي الجزائري هو نظام تصريحي يعتمد على حرية املكلف ،حيث ان املكلف هو الذي يقوم  

الضرائب باستالم التصريحات املقدمة من طرف املكلفين  بالتصريح عن رقم  اعماله وارباحه ، وتقوم مفتشية

ودراستها دراسة دقيقة ،وفرض الضرائب الواجبة على تلك املادة الخاضعة للضريبة ،وعلى املكلف ان يدفع 

قيمة الضريبة الواجبة عليه في الوقت املحدد و بالقيمة املحددة ، و اال ستفرض عليه غرامة التحصيل ،او 

 عن الدفع .غرامة التاخر 

و ان لم يقم املكلف باعداد التصريح الخاص به وتقديمه او ارساله الى مديرية الضرائب ، تفرض عليه غرامة 

 الوعاء.
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     : G°50الفرع االول : التصريح الشهري برقم االعمال واملداخيل 

 

معنويون بالتصريح برقم اعمالهم او  هو تصريح شهري يقوم فيه االشخاص املكلفين طبيعيون كانوا او 

 يوم و االولى من كل شهر.   20ويجب ان يقدم الى مديرية الضرائب خالل ،مداخيلهم الشهرية 

 فيفري. 20التصريح الشهري قبل °G 50* مثال: للتصريح برقم اعمال شهر جانفي ،يجب على املكلف ان يقدم  

 : G°12  والتجاريةالفرع الثاني : التصريح باالرباح الصناعية  

 

هو تصريح سنوي يقوم به االشخاص املكلفين طبيعيون كانوا او معنويون الخاضعون للنظام الجزافي  

 بالتصريح عن رقم اعمالهم السنوي ،وعلى اساسها يتم اخضاعهم للضريبة ،فان غاب 

 التصريح السنوي تفرض عليه غرامة الوعاء. 

مديرية الضرائب  في الوقت املحدد ،فعليه ان يدفع الضريبة الواجبة في اجالها  و ان قدم املكلف التصريح الى

وان تاخرفرضت عليه غرامة التحصيل ،وهذا التصريح السنوي يجب تقديمه او ارساله الى مديرية الضرائب 

 افريل من كل سنة    1قبل 

افريل  1م الى مديرية الضرائب قبل يجب ان يقد 2005* مثال: التصريح السنوي برقم االعمال الخاص بالسنة 

2006. 

 

 :    G°01الفرع الثالث : التصريح باملداخيل السنوية 
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 على الدخل االجمالي. هو تصريح سنوي يصرح فيه املكلفون بالضرائب بمداخيلهم السنوية الخاضعة للضريبة 

والية ،وعلى اساس املبلغ املصرح به افريل من السنة امل 1هذا التصريح ينبغي ارساله الى مديرية الضرائب قبل  

من طرف املكلف تحسب الضريبة على الدخل االجمالي ، وعلى املكلف تسديد ما عليه في االجال املحددة واال 

 تفرض عليه غرامات. 

 

 : G°04الفرع الرابع: امليزانية الجبائية  

 

ماله السنوية في هذه املوازنة، حيث يجب على املكلف بالضريبة طبيعيا كان او معنويا بالتصريح برقم اع 

 املكلفين بالضريبة املعنيين بهذا التصريح هم الخاضعين للنظام الحقيقي.

وتقدم املوازنة ،التي صرح فيها املكلف برقم اعماله الشهري °G 50وتشمل املوازنة مجموع التصريحات الشهرية  

 .افريل من السنة املوالية 1الى مفتشية  الضرائب قبل كل 

 

 

 املطلب الثاني: التسوية 

 

 وليس مقيد في تصريحه.   حرأي ان املكلف بالضريبة ،علم ان النظام الجبائي الجزائري هو نظام تصريحي نكما  
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ولكن لكي تكون التصريحات واقعية او قريبة من الواقع وال يكون هناك تهرب او غش ضريبي وجدت عملية  

املكلف عندما يقدم تصريحه تقوم مفتشية الضرائب بدراسة ذلك  الرقابة غيراملباشرة للمكلف ،حيث ان

التصريح ومدى تطابقه للواقع  والتاكد من صحته وذلك عن طريق :         * معلومات وارادة من مصادر خارجية 

كاملوردين ،زبائن ،املتعاملين ،مع ذلك املكلف بالضريبة او البنوك او مفتشيات الضرائب لواليات اخرى عن 

 ريق وثيقة ارتباط املعلومات بين مديريات الضرائب.ط

 * خروج لجنة مختصة الى مكان العمل واخذ بعض املعلومات. 

 

 مثال خاص بالحالة االولى :                                                                                                    

 دج مع العلم انه باع جزء من مبيعاته بدون فاتورة . 100000 بائع صرح برقم اعماله

بعد زمن معين تصل معلومات الى مديرية الضرائب من احد املوردين بانه باع للمكلف بالضريبة بضاعته 

 دج.   1500 000قيمتها: 

 . دج زائد هامش الربح1500000دج ،وباعها بقيمة  1500000وعليه البائع اشترى بضاعة قيمتها   

 

 مثال الخاص بالحالة الثانية:  

 شخص. 30مكلف بالضريبة له مقهى ، في تصريحه صرح بان متوسط عدد االشخاص في اليوم هو  
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في هذه الحالة ارادت مديرية الضرائب بالتحقيق من ان التصريح صحيح ،فتخرج لجنة مختصة للتاكد من  

 45شخص، وفي اليوم الثاني  50اص في اليوم االول هو ايام متتالية فتجد ان عدد االشخ 3التصريحات في مدة 

 شخص ،فتجري عملية تسوية ملكلف بالضريبة.   60شخص ،وفي اليوم الثالث 

الى املكلف ،في الجهة االولى يكتب اسمه ولقبه ومهنته  C°04 والجراء عملية التسوية ترسل وثيقة التسوية  

 علومات الواردة الى مديرية الضرائب.  املوعنوان مكان عمله ،وفي الجهة االخرى 

يوما ،كما تكون عملية التسوية في حالة ما اذا  30وعلى املكلف االجابة في املكان املخصص له في مدة اقل من  

 لم تتطابق امليزانية الجبائية مع مجموع التصريحات الشهرية. 

ديرية الضرائب باملعلومات الواردة اليها وعلى يوما ،تاخذ م 30اذا لم يجب املكلف في املدة املعطاة له وهي  

 اساسها تفرض  الضريبة كما تفرض عليه غرامة مالية. 

 عند انتهاء عملية تقدير رقم االعمال او املداخيل للمكلف تحررمفتشية الضرائب النسخ التالية:

 .   D°38    ROLE INDIVIDUELنسخ من: 3   *

     D°27    AVIS A PAYER .                      : نسخة من  * 

 في ملف املكلف.    ROLE INDIVIDUEL:  تترك نسخة من    - 

الى املديرية الفرعية                 AVIS A PAYER  من : ونسخة . ROLE INDIVIDUELتبعث نسختين من :   -

 ROLE INDIVIDUELللعمليات الجبائية ،هذه االخيرة تحتفظ بنسخ من :

 الى قباضة الضرائب.   AVIS A PAYERوترسل نسخة منها   ونسخة من :  -

                   AVIS A PAYERوتبعث   ROLE INDIVIDUELوعلى هذه االخيرة ان تحتفظ  ب : 
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 يوما.  30الى املكلف  بالضريبة ،الذي عليه ان ياتي لدفع ضريبته في مدة ال تتجاوز 

 

AVIS A PAYER IMPOT ET TAXE : 

 

خضع لها املكلف بالضريبة والواجبة الدفع ،ومجموع الغرامات يتسجل فيها جميع الضرائب والرسوم التي  

 املفروضة عليه ،واملجموع النهائي أي ضرائب + غرامات .

 تبعث الى املكلف لكي يكون على علم بما عليه من ضرائب ليدفعها في االجال املحددة. 

  

ROLE INDIVIDUEL : 

 

تسجل فيها جميع الضرائب والرسوم والغرامات التي تفرض على املكلف ،واملجموع النهائي لها ،تترك في هي ايضا 

 قباضة الضرائب لكي يعرف القابض بما يجب على املكلف ان يدفع من ضريبة و رسوم وغرامات.  

  

ا عليهم من ضرائب لكي تكون عملية تحصيل الضرائب وقبضها كاملة ،أي كل االشخاص املكلفين يدفعون كل م

 ،يجب ان تكون التسوية.

وعملية التسوية قد تكون حينية ،أي بعد تصريح املكلف مباشرة او بعدها بوقت قصير ترد  معلومات الى  

 مفتشية الضرائب ،وعلى اساسها تكون التسوية.
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 الضرائب بعد سنوات مثال.  كما قد تكون عملية التسوية بعد وقت طويل ،أي وصول معلومات الى مفتشية 

 وسنحاول توضيح الحالتين كمايلي : 

 

 الحالة االولى: التسوية في الحين :

بعد ان تتلقى مديرية الضرائب بعض املعلومات على املكلف بالضريبة بعد تقديمه  التصريح  ببضعة اشهر  

تسوية ، اما اذا كانت غير مطابقة ،حينها اذا كانت املعلومات مطابقة لتصريح املكلف فال تكون هناك عملية 

لتصريح املكلف فتقوم بعملية التسوية حسب املراحل املذكورة سابقا، وعلى املكلف بدفع ما عليه في االجال  

 املحددة. 

 

 الحالة الثانية: التسوية بعد وقت :

في هذه الحالة ،مديرية الضرائب تتحصل على معلومات خاصة باملكلف بعد سنوات من      تقديمه التصريح  

،واذا كانت املعلومات توافق ذلك التصريح فال توجد تسوية ، اما اذا كانت  غير مطابقة للتصريح فعلى مديرية 

 الضرائب ان تجري له تسوية. 

امام مشكل وهو عدم امكانية تحصيل الضرائب املفروضة على املبلغ ولكن قد تجد مديرية الضرائب نفسها 

غير املصرح به من طرف املكلف ،ويرجع هذا لعدة اسباب منها : وفاة املكلف ، افالسه، غلق سجله التجاري 

 ،مغادرته للبالد . . . الخ.
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ي الوقت املحدد واجراء وعليه ال يمكن الدارة الضرائب من استرجاع حقها ، لذلك يجب توفر املعلومات ف 

 التسوية في الحين. 

  

 مثال خاص بالحالة الثانية : 

 دج  . 400000تاجر "س"  له محل مجو هرات ، في تصريحه السنوي صرح برقم اعمال قدره   

 فحسبت الضريبة الواجبة عليه وسدد ما عليه من الوقت املحدد.  

 دج.   800000ان رقم اعماله هو  سنوات وصلت الى مفتشية الضرائب معلومات  3بعد   

 

فتحاول مفتشية الضرائب اجراء التسوية واسترجاع حقها ،لكن بعد مدة قصيرة اتضح بان املكلف قد غادر 

  البالد منذ سنتين.     

                 

 

 

                                 

 : املطلب الثالث: التحصيل  
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 التحصيل هو دفع املكلف بالضريبة ما عليه من ضرائب في اجالها املستحقة الى قباضة الضرائب.

ويعتبر التحصيل من اهم العمليات لكون هذه العملية تمثل ملديرية الضرائب عملية استرجاع حقها من طرف 

ه من دفع ما عليه من واجبات املكلفين ، و اما بالنسبة للمكلف بالضريبة فهي عملية تبرئ ذمته املالية و تمكن

 جبائية.

أي ان ،الى املكلف بالضريبة الذي لم تجرى له عملية تسوية   ROLE GENERALتقوم مديرية الضرائب بارسال  

تصريحه صحيح ،و ذلك لكي يدفع ما عليه من ضرائب في االجال املحددة  ، و ملا ياتي املكلف يسدد ما عليه في 

 الضرائب ،و بدورها تقدم له وصل تسديد مبينة فيه الطريقة التي قام بها املكلف بتسديد ضريبته. قباضة

                    اما املكلفون بالضريبة الذين مروا بعملية التسوية ،فترسل لهم مديرية الضرائب                                                    

N°27 AVIS A PAYER   ، يوما من ارسال   30يوما و بعد 30يجب ان يسددوا الضريبة خالل مدةال تتجاوز

27°N  :نكون امام حالتين، 

 * الحالة االولى:

اذا جاء املكلف الى مديرية الضرائب و قام بتسديد ما عليه خالل الفترة املحددة ،يقدم له قابض الضرائب 

 وصل تسديد.

 

 * الحالة الثانية:

و هي املتابعة هن طريق  N°90م يات املكلف لتسديد ضريبته في املدة املحددة ،تبعث له  وثيقة في حالة ما اذا ل

ساعة. حيث تحرر  24التنبيه الشخص ي ، و هي وثيقة يتم فيها تنبيه املكلف بالضريبة بتسديد ما عليه خالل 

 نسختان: 
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 الضرائب . النسخة االولى تبعث الى املكلف ،و النسخة الثانية تبقى في قباضة

ساعة ،اما في حالة ما اذا لم يسدد ما عليه ،فتتخذ مديرية الضرائب  24و على املكلف ان يسدد ما عليه خالل 

 اجراءات عبر املراحل التالية: 

 

 مرحلة الغلق املؤقت: املرحلة االولى -

للضرائب بتصريح من تتم من طرف محضرين قضائيين او لجنة املتابعة ،يامر بهذه العملية املدير الوالئي 

 طرف محضر قضائي. 

 06تتمثل هذه املرحلة في غلق املحل الخاص باملكلف ،أي ال يجوز له التصرف في ممتلكاته و ذلك ملدة ال تتجاوز 

اشهر ،خالل هذه املدة اذا لم يسدد املكلف ما عليه تباع ممتلكاته عن طريق املزاد العلني ،و ان كانت ممتلكاته 

 مبلغ الضريبة تقوم مديرية الضرائب باملرحلة التالية: ال تكفي لتسديد

 مرحلة الحجز:  املرحلة الثانية -

و هي ان ترسل املديرية العامة للضرائب وثيقة الى البنوك التي تتعامل مع املكلف ،و ذلك لحجز املبالغ التي 

 تدخل في حساب املكلف بالضريبة. 

 مرحلة البيع باملزاد العلني :  املرحلة الثالثة -

ايام ،تبدا عملية البيع باملزاد العلني حيث يوضح  10اشهر و بعد عملية الحجز ب 06بعد الغلق الذي يدوم 

 اعالن في الجرائد و مختلف وسائل االعالم لبيع ممتلكات املكلف. 

 حاالت: 03و بعد عملية البيع تصبح لدينا 
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 ضريبة الواجبة الدفع    =<    الفرق يرد الى املكلف.: املبيعات  <   ال 01الحالة 

 : املبيعات >    الضريبة الواجبة الدفع    =<    تبقى عملية متابعة املكلف قائمة.  02الحالة 

: املبيعات   =  الضريبة الواجبة الدفع   =<     مديرية الضرائب اخذت حقها و املكلف تمت تبرئة  03الحالة 

 ذمته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة الفصل : 

نستنج ان على املكلف بالضريبة االلتزام بقوانين املعمول بها في مجال جباية املؤسسة بتصاريح الجبائية 

و الخاص بالضرائب و  G50لدى مصلحة الضرائب و من أهم التصاريح املستعملة لتحصيل الضرائب و هي 

 IRG ,IBS , TVA ,TAPالرسوم املحصلة فورا أو عن طريق االقتطاع من املصدر و يصرح فيه ب 
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املوجود في املالحق املمض ي من طرف مركز  G50كما دعمنا هذا الفصل بانواع من التصريحات و من أهمها 

 الضرائب 
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