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  ةــقدمــم

واملا قتصادي املحيط إصالح دون اقتصادية إصالحات إجراء زائر ا شروع املمكن من يكن لم

النظام إلصالح وطنية نة شاء بإ زائر ا قامت ب الس ذا ول ، الضر املحيط ومنھ للمؤسسة

سنة منذ سنة1987الضر ا أشغال ت أ وال ا1989، احا اق يتضمنمقدمة ر تقر ضمن

ديد ا الضر صالح نتائج معالم أن يبدو عقود ثالث من أك مرور عد تكنو لم طابقةمصالح

املسطرة داف الأل إجمال يمكن ال داف، من مجموعة تحقيق إ الضر صالح فس

نحوالتحقيق ھ وتوج دخار ترقية ق طر عن قتصادي تخفيفنمو مع ، نتا ثمار س

من ا معدال وارتفاع ة ج من الضرائب عدد عن الناجم املؤسسات، ع املفروض الضر الضغط

أخرى  ة لكون.ج الصادرات، ع تنو ق طر عن خار توازن لتحقيق املالئمة الشروط خلق ا اضافة

أو  ظل ولية الب باملنتجات ا عل يمنا م ة خ بھذه تتمتع النفطية السوق ا ف أصبحت  .ضاع

زائريف ا جتماعيةاليوماالقتصاد قتصادية، املؤثرات من مجموعة تحكمھ عالم ش ع

الدول. والسياسية ات لسلو املحدد أصبحت ال قتصادية العوملة نتاج الثالثة لفية ا ل و

أفرزت وال الدولية، قتصادواملنظمات أمام تحديا تمثل قائق ا من مجموعة الوقت ذات

زائري   .ا
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  أھمیة  البحث

تم مثلما ل التمو مصادر أحد ا بأعتبار الضرائب تلعبھ الدي الدور خالل من البحث مية أ ز ت

ا د ش ال ديثة ا العلمية التطورات فمواكبة التا و البحث مقدمة اليھ العالمشارة

ع فع واقع ا ا ل تحو و ونية لك بائية ا دمة ا وم مف وتطبيق بة الضر تحصيل مجال

ز ت نا و جتماعية و قتصادية ات املستو جميع ع ة كب نتائج يحقق أن يمكن الواقع أرض

لھ ملا الضر التحصيل مجال ي و الك دفع نظام استخدام مية رأ تطو متوقع اثر من

شوب ال بة بالضر لبف مل قبل من ي با ا الدين ة سو لعملية املصاحبة العملية جراءات

الضعف نقاط من العديد ا ا الوقت العملية   .اده

 

  مشكلة البحث 

ضر تحصيل نظام وجود عدم البحث لة مش املخفعالتتمثل بائية ا املصا . تصةلدي

عليھ عتماد بة.يمكن بالضر ن لف للم الضر التحصيل عملية اجراءات سيط وت يل س

و الضر التخليص لعملية املصاحبة ية الروتي جراءات ة ك عن الناتجة التعقيدات من قلل و

بائية ا دارة موظفي قبل من املبذول د وا الوقت غياب . من ان العلميةكما ساليب

بتعقيد سم ت ا جعل الضر العمل التقليدية دارة أساليب واعتماد ديثة ا التكنولوجية

ال اد ج عن فضال والقضائية ة دار اعات ال حدوث نجاز وقت وطول جراءات

ن املخمن  .لبعض

التا البحث الية اش طرح يمكن املنطلق دا   ومن

 ي با ا التحصيل مردود من الرفع ا الية ا ي با ا التحصيل اليات ر تطو يؤدي ل

الضر التخليص عملية ن   وتحس

التالية سئلة طرح ا الية ش اتھ تقودنا  كما

 العملية جان دمة استخدامھ يمكن ضر نظام ألعداد ا توفر الواجب املستلزمات ما

ية يةا( الضر الضر دارة و لف  )مل

 ل ش ا اليا ر تطو بائية ا دارة ساعد ال والطرق راءات ا سيطما بت سمح

س ما و و العمومية نة ز ا تجاه بة بالضر لف امل دمة ابراء اليھعملية التطرق اتھتم

  الرسالة
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دافأھداف البحث  من عدد تحقيق ا البحث د   :س

 زائري ا ي النضامالضر ع عام ل ش   التعرف

 وأنواعھ الضرائب تحصيل وم مف ع   الوقوف

 للضرائب العامة ة املدير قبل من املتبعة ي الضر التحصيل اجراءات ع الضوء سليط

زائر   ا

  القصري الضر التحصيل عملية الضر التحصيل عملية قصور   اسباب

 املتطلبا يتحديد با ا التحصيل الية وعصرنة ألقامة ا توفر الواجب   ت

  فرضیات البحث
ناك نجد لم البحث دا ل املعمقة نا دراس خالل من ة الصفر الفرضية ع البحث دا عتمد

الضر التحصيل وعملية ا ا ي با ا التحصيل لنظام ة معنو داللة دات تأث   عالقة

  طریقة البحث

ع البحث التوضيحةلألدارةعتمد والتعليمات ات شر ال الكتب متمثلة اساسية مصادر

السابقة الدراسات   الوصية

ا عل صول ا تم ال السابقة الدراسات عض عرضتھ ما م أل عرضا البحث دا واجراء. يقدم

باملوضوع العالقة دات الدراسات اتھ ن ب ختالف نقاط ا الوصول أجل من ا بي . املقارنة

ا ا   والبحث

ماس ادة ش متطلبات ظمن مقدمة تخرج مدكرة زائر ا الضر التحصيل تفعيل   اليات

امعية ا للسنة املسيلة   2016/2017جامعة

زائري  ا الضر بالنظام وض لل ا تفر الواجب ليات الطالب ناول ي ا   وف

وطرق  الضر بالوعاء املتعلقة يم املفا م أ ا ا ف التطرق ومنوتم بة طالضر ر واساليب تقديره

ومعيقاتھ الضر التحصيل فاعلية مقومات عرض تم وكدالك والياتھ الضر التحصيل من. ثم

مختلف تفحص ا اضافة ي با ا التحصيل مستوي من للرفع جيد تحصيل ضمان أجل

العمومية نة ز ل دائم ل تمو دف وطرقھ التحصيل  جراءات

نيذم الضركرة والتحصيل بائية دارةا عنوان محمد داودي للطالب ماجست ادة ش  ل



 

4 
 

زائر ملوسم.ا تلمسان لف2006/  2005جامعة مل سبة بال الو درجة ع الطالب يقف  وفيھ

استعابھ ة وصعو لھ سبة بال السائدة نيات والد بة يبالضر با ا صالح عامةو لعملية صفة

جانب لسنا أننا ولو ي الضر التحصيل جانب تناولت ال الدراسات معظم أن القول يمكن

اجراءات التق انب ل ا تناول عدم أن غ النظري ا جان الش عض وفقت ا عل كم ا

لدي التحصيل اجراءات ورة س حيث من مة م الدراسات اتھ أبقي املختصةالتحصيل املصا

سليط من البد البحث مضمون الولوج قبل التطبيقي انب ا ا عل سنقف ما و و

ا ا مم وما بة الضر م مو مف ع االضوء داف   وا

 

  حدود البحث 

  الحدود المكانیة للبحث 

الضرائب لقباضة بيانية دراسة التطبيقي جانبھ البحث   املطمرتناول

  الحدود الزمانیة  

من التحليل سنوات   2017ا2015امتدت
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ول    الفصل
  

ل للتمو كمصدر بة الضر

النظام وم مف قتصادي

ي با   زائري اا

  

  

  

  األقتصاديالضریبة كمصدر للتمویل 
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النظام حسب ا مي أ وتختلف العامة لأليرادات متعددة مصادر ع كومات ا جل   عتمد

املتبع السيا والنظام الدولة تقدم ومدي السائد مصادر.قتصادي م أ الضرائب   وتمثل

ل ي س وزن اع ل ش حيث نمائية ا برامج ل لتمو كومات ا ا ستخدم ال ل   التمو

العالمال دول ملعظم كومي ا ل الدولةتمو قدرة   ان

الالزمة املالية املوارد من ا ل يتاح ما ع تتوقف قتصادي النمو معدل ادة وز العام نفاق   ع

ستعانة ناحية من ل للتمو الداخلية املصادر ر تطو ع الدولة عتمد و ا، ثمارا اس ل   لتمو

ارجية ا ل التمو اخرى بمصادر ناحية الداخ. من ل التمو ز عز ا مي وا الضرائب دور ز   و

التنمية عملية ا ال املالية املوارد ادة ا. وز مقدم و الداخلية ل التمو مصادر ر تطو   وتتم

ضرائب تج ت دخول خلق اجل من التنمية، لعملية الالزمة القومية املوارد عبئة خالل من   الضرائب

النظام.جديدة دور قتصادية  ان التنمية عملية واسناد دعم يتمثل توجيھ.الضر خالل   من

ع توز واعادة نتاجية، الطاقات ادة وز التنمية عملية تخدم ال ثمار س قنوات نحو   املوارد

قتصادي ستقرار وتحقيق وات وال ا.الدخل داف ا تصاغ ية الضر السياسة معان ام   با

يؤثر قتصادية للسياسة املرسومة طوط ا غي ان لذا عام، ل ش قتصادية السياسة داف   ا

صوص ا وجھ ع ية والضر املالية ن لسياست تداب وا ل ما.ش عادة ذلك، ع ناء   و

ا انات م للدولة وتكون قتصادية، ات املتغ مع الضر النظام لتجيب ي ملراجعة افية   ل

ز حدوث حالة خاصة ا ومعدال للضرائب خاضعة عناصر من يتضمنھ وما القائم   الضرائب

للدولة املالية السياسة داف ا تحقيق مع العامة البلد.املوازنة خصوصية ن ب التوزان تحقيق   ان

مرحل مع تتفاعل ية ضر سياسة عنھ ثق ين الضر ن التكو مقتضياتوطبيعة وتوفر التطور   ة
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قتصادية، التنمية عملية الضروري املال رأس عنصر سيما وال ة، الضرور وعناصره   النمو

ل لتمو املالية املوارد عبئة ع عمل و ثمارات س و دخار ن ب الفجوة تقليص ع ساعد   و

ثماراتاملنتجة التو .س تحقيق الضر النظام فاعلية دور ان خالل من ز ت قتصادي   ازن

قتصادي شاط ال حركة تاب ت ال والتقلبات نحرافات درء   النظام

يتمففي.  الدول شاطمعظم ال وحماية ي التواز الوضع ع فاظ ل الضرائب   استخدام

م دورا تلعب ية الضر السياسة ان اذ قتصادية، زمات و التقلبات من   وظاقتصادي

كومي ا نفاق م تنظيم قتصادي ستقرار و التوازن   احالل

  

  المبحث الثاني  

  النظام  الجبائي الجزائري 
 

الضر قتطاع من تمكن ال والفنية القانونية القواعد مجموعة الضر النظام   يتمثل

  

ا وأخ بة الضر قيمة حساب ثم ية للضر اضعة ا املادة تحديد من إنطالقا املختلفة   مراحلھ

  

بة للضر الف بالتنظيم عرف ما و و ا تحصيل فيتمثل. عملية الضر للنظام الواسع وم املف   أما

  

ا عض مع ا وتفاعل معا ا تراك يؤدي ال والفنية قتصادية و يديولوجية العناصر   مجموع

  

للسياسة العملية جمة ال الضر النظام يصبح الة ا ذه و ن، مع ضر كيان إ   البعض

  

الفنية الصور من ومختارة محدودة مجموعة الضر النظام عت ثم ومن ية،   للضرائبالضر

  

يا ضر يكال ا مجموع ل ش و للمجتمع والسيا جتما و قتصادي الواقع مع   تتالءم
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أجل من التنفيذية واللوائح ية الضر ن والقوان عات شر ال خالل من محددة قة بطر عمل امال   مت

  

ية الضر السياسة داف أ الضر)1(تحقيق النظام يرتبط ساس ذا وع وثيقا،   إرتباطا

  

عت و ا، داف أ تحقيق أجل من صمم و ا ل فنية صياغة أنھ حيث للمجتمع ية الضر   بالسياسة

  

ال املة املت امج ال مجموعة و قتصادية سياستھ من جزءا للمجتمع ية الضر   السياسة

  

الفعلية ية الضر ا مصادر افة مستخدمة الدولة ا وتنفذ ا آثارتخطط إلحداث   واملحتملة،

  

داف أ تحقيق مة للمسا ة مرغو غ آثار وتجنب ة، مرغو وسياسية  إقتصاديةوإجتماعية

ية)2(املجتمع الضر النظم إختالف فإن لذا ية، ضر نظم عدة ية الضر السياسة جم ت وقد ،  

  

ة ج من الدول، ذه ل ية الضر السياسة إختالف ع ال قد الدول ن الضرب النظام فإن  أخرى

  

لتحقيق يص ال قد ن مع مجتمع معينة ية ضر سياسة نفس داف أ لتحقيق يص  الذي

 

والسياسات قتصادية داف شابھ رغم حيث آخر مجتمع ية الضر السياسة داف  أ

 

التقدم ات مستو ة ر جو إختالفات نجد قد أننا إال الدول، ن ب ية لالضر يا وال   قتصادي

 

والثقافة والعادات يديولوجيات و  .قتصادية

أن أي قتصادي، النظام من جزء بدوره و خ ذا و املا النظام من جزء الضر النظام  عت

 

(1) Ahmed Sadoudi [1995], la réforme fisclae, annales de IEDF, sans Numéro, Alger, 
ANEP, p 90. 

 

  

 

الضر النظام يوجد وال ل، ال من زء ا عالقة قتصادي بالنظام الضر النظام  عالقة

 

ي ما ذلك قت و ن مع وسيا إقتصاديوإجتما نظام ضمن يوجد بل  :فراغ
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فيھ - يقوم الذي والسيا جتما قتصاديو للنظام اسا ع إ الضر النظام يكون أن  .يجب

 

القائم قتصادي النظام طبيعة الختالف تبعا أخرى دولة إ دولة من الضر النظام  يختلف

 

قتصادية ا أوضاع غ مع الزمن ع الواحدة الدولة الضر النظام يتغ كما  الدولة،

 

جتما قتصاديو النظام ل ش ال املعطيات أساس ع الضر النظام قوم ،و   والسيا

  

قتصادية السياسات ال أش ومختلف ية الضر أجور -السياسة صرف، بة- نقدية، الضر عت و ،  

  

وكأداة قتصادي النظام داف أ تحقيق مة للمسا كأداة الدولة ا ستعمل إقتصاديا ا   متغ

  

قتصادي   .للضبط

  

ما ن أساسي ين ملتغ دالة الضر النظام عت   (3: (و

  

السائد، جتما قتصاديو النظام   (A)نوع

  

السوق  آليات ع قائمة ا كو حيث من شغيلھ انيكية ومي اكيا، اش أم رأسماليا كونھ حيث   من

  

الشامل التخطيط  أو

 

 

 

 (2) BOUDERBALA A [1994], la réforme fiscale (évaluation et perspectives), mutation revue éditée par la 

chambre nationale de commerce (CNC), N°7, P 20. 

 

 

 

ن ب سيق وت وتوافق ام إ ضرورة قتصادي النظام من جزءا الضر النظام كون ع تب   و

 

التنمية قتصاديدرجة النمو وطبيعة بمعدل ا ع ا مع التعبقتصادية حيث   (B)من

 



 

10 
 

نامي أو متخلف إقتصاد أو متقدم إقتصاد النضام. عن ن ب ة عضو عالقة وجود سبق مما  يت

 

مراجعة أي فإن لذا ، الضر والنظام قتصادي بالضرورةالنظام ستد   النضاماألقتصادي

  

تدعيممراجعة إ دف أن يجب الذي الضر قتصادية.  النظام   الفعالية

 

 مقومات فعالیة النظام الضریبيالمطلب الثاني   
 

داف تلك أن حيث متوازن ل ش دافھ أ تحقيق ع قدرتھ مدى الضر النظام الية ّ بفع  نقصد

 

مع يتعارض قد بة للضر املا دف فال ا، بي فيما تتعارض تدعيمقد يجة ن قتصادي دف  ال

تض قد الدولة أن أي بة الضر من جزئيا أو ليا ا إعفاء خالل من القطاعات لبعض  الدولة

 

وي  ا التوازن ما، إقتصادي دف لتحقيق املا دف مع. بال املا دف ال يتعارض قد  كما

 

جتما الوضع يرا الضر املشرع بحيث ، جتما دف فرادال إعفاء خالل من  لألفراد

 

من وذلك ، جتما و املا الوضع حسب لألفراد ية الضر املعاملة وإختالف املنخفض الدخل  ذات

 

جتما التضامن تحقيق الضر. أجل املشرع ع ن يتع الضر النظام داف أ عارض يجة  ون

 

ضوء  ع ا بي فيما وتوازن تقارب يحدث بھأن املحيطة والظروف ات  . ولو

 

 

 

13، االسكندریة، الدار الجامعیة ، ص)مدخل تحلیلي مقارن(، النظم الضریبیة ]2000[سعید عبد العزیز عثمان  3  

 

 الضریبیة في ضل النضام الضریبي الجزائري مبادئ   : المطلب الثالث 
 

و ة ج من لية تمو كوسيلة الضرائب ع الدولة إعتماد منإن جتما قتصاديو للتدخل  أداة

  

لذلك ا، دفع مواعيد وتحديد ا فرض لف للم خيار ال ة إجبار ضة فر بة الضر وكون ثانية، ة  ج
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إ املبادئ ذه دف و ال، ّ فع ضر نظام أي وضع عند ا مراعا يجب مبادئ وجود  إستد

 

ن لف امل ة ومص الدولة ة مص ن ب ت. التوفيق يو فيما املبادئ ذه  تمثل

 
  )1(مبدأ العدالة   - 1

الضر املشرع س وال ال ّ الفع الضر النظام خصائص م أ من ية الضر العدالة  عت

 

من ه تفس يختلف قد س وم مف و العدالة وم ومف ، ضر نظام أي صياغة عند ا  تحقيق

 

يوجد كما املجتمع، السائدة جتماعية الفلسفة ع وم املف ذلك يتوقف إذ آخر، إ  ص

  

 

انية إم وعدم لف م ل ل سبة بال بة الضر أثر قياس ة لصعو وذلك ا، تحقيق ات صعو  عدة

 

آ إ ص من بة للضر النف العبء يختلف قد إذ بالدقة، عليھ الواقع بة الضر عبء ن  خرعي

 

العام نفاق دوى تقديره  حسب

 

النظام ع كم ا فإن لذا امل، ل ش للتحقيق قابل غ العدالة مبدأ فإن سبق ملا يجة  ن

 

تام ل ش عادال بكونھ س ول للعدالة تحقيقھ بمدى يكون  الضر

 

وات وال الدخول ع توز للتعديل بة الضر بواسطة املعاصرة الدول العدالةوتتدخل  لتحقيق

 

أحد ا أ جانب إ الضر النظام داف أ أحد ية الضر العدالة أصبحت ذلك و  جتماعية،

 

سية الرئ املجتمعمبادئھ أفراد ن ب ية الضر لألعباء العادل ع التوز ية الضر بالعدالة يقصد   و

 

ليفية مالت مقدر عتبارات. حسب مراعاة يجب ذلك لتحقيق  التاليةو

 

التصاعدية - بة الضر  تطبيق

 

الدخل مصدر طبيعة  مراعاة
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 )2( :مبدأ الیقین
 

لف امل علم أن مية فمن غموض، أي دون ا وا تحديدا محددة بة الضر تكون أن  يجب

 

وذلك ا، أدا عن التخلف وجزاءات ا دفع ومواعيد وكيفية ا قيم و بة بالضر امھ إل مدى بة  بالضر

 

جانبح من عسف أي ضد حقوقھ عن الدفاع ستطيع ثم ومن ية، الضر بواجباتھ لف امل  علم

 

الضرائب اف. إدارة لإل عرضة يكون سوف لف امل فإن الوضوح ذلك يتحقق لم إذا   أما

 

ع الضرائب التأكد عدم فإن سميث آدم فحسب الضرائب، إدارة طرف من ستغالل  و

  

  

والرشوة، أنالتعسف يرى حيث جدا م م ن اليق مبدأ سميث آدم عت عدم( و من جدا ة كب   درجة

  

التأكد عدم من جدا ة صغ كدرجة شرا ست ل  )4) (املساواة

 

دارة ملزاج ك ت ال أن يجب أي بة الضر للتحكم عنصر أي يكون ال أن ن اليق مبدأ تطلب   و

  

وتقليص بة الضر مع التكيف لف للم سمح مما معروفة بة الضر تصبح التا و ية،   الضر

 

 

 
 

527، علم االقتصاد، بیروت، الدار الجامعیة ، ص ]1989[بكري كامل، مندور أحمد  (4)  
 

ح واملق املختلفة الضرائب حصيلة تقدير كومة با سمح ذلك إ باإلضافة السلبية، ا اسا ع   إ

  

املا ا برنامج تنفيذ ا يمك مما ذلك فيھ يتوقع الذي والوقت ا   فرض

 

التالية عتبارات مراعاة يجب ن اليق مبدأ  ولتحقيق
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يحتمل وأال عقيد دون سلوب لة وس ة وا النصوص تكون أن بمع ع، شر ال   الوضوح

  

ت من أك ملة ا تحتمل وأال ، مع من أك الواحد االلفظ إل ل املو السلطة تقوم أن يجب   فس

  

وأن ن، املمول عامة ا م يف وال سيطة وال لة الس النماذج بإعداد ا وتحصيل بة الضر   فرض

  

املختلفة عالم وسائل ا ومقاال ا شورا م ق طر عن القانون م تف ع م   .ساعد

  

و  ية الضر ن للقوان يضاحية املذكرات تكون أن مفصلةيجب ن القوان ذه ل ية التحض   عمال

  

اد لإلج تحتاج ال   .بحيث

 

 مبدأ المالءمة في التحصیل: الفرع الثالث

مع تتالءم ال ساليب و وقات وإختيار التحصيل، إجراءات سيط ت ضرورة املبدأ ذا   يق

سميث آدم فحسب ا، دفع ن ح بة الضر من يتضرر ال ح لف، امل بة( ظروف الضر تج

للممول  مالءمة ك والطرق بة). وقات الضر بدفع املطالبة تكون أن يجب السياق ذا و

إ وال العمومية نة ز با إضرار عنھ تب ي ال بحيث لھ املالئمة الكيفية و املمول يناسب اقوقت ر

التالية عتبارات مراعاة يجب ذلك ولتحقيق  :للممول،

ضرائب من عليھ ستحق ما بتحديد لف للم سمح ح بالشفافية الضر النظام يتصف أن يجب

أحسن الشراء وقت عت لذلك السلعة، سعر متضمنة تكون املباشرة غ للضرائب سبة بال

ق يكون بحيث للممول مالءمة يناسبھوقات الذي الشراء وقت يختار ألنھ الدفع ع  .ادرا

النقدية السيولة ات ف مع تتالءم ات ف ع التقسيط قة طر إتباع يجب املباشرة للضرائب سبة بال

املمول لدى  .املتوفرة

الديون - تراكم سباب حث و تمام، با م م ن املعسر وخاصة الضرائب مدي إ ينظر أن يجب

العاديالض م شاط ب ضرار دون املمكنة جال م وضعي ة سو ومحاولة ية،  .ر
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إ نظرنا فإذا يا، س م مح التحصيل املالءمة مبدأ أن نالحظ زائري ا الضر للنظام سبة بال

ر، ش ل اية عند أي املرتب، دفع ن ح جر من تقتطع ا فإ جور و املرتبات ع والضرائب ف

بذلك، املعنية املؤسسة تتكفل حيث الدفع إجراءات من م عف كما ن، للموظف سبة بال وقت أفضل

الدخل ع جمالية بة الضر إ نظرنا إذا ات ( IRG)أما الشر اح أر ع بة الضر فإن( IBS)أو ،

املؤسسة نة خز ع ا وقع يخفف مما ي ثال ل بالتقسيط تدفع بة الضر  .تلك

 

 مبدأ اإلقتصاد في نفقات التحصي: الفرع الرابع 

 

يدفعھ ما ن ب الفرق يتحقق بحيث الضرائب، تحصيل نفقات تخفيض ضرورة املبدأ ذا يق

بة الضر أعباء ادة ز أي ألن يمكن، ما أقل يكون الدولة نة خز إ يصل وما بة بالضر لف امل

عبارة أو الدولة، نة خز مداخيل من يقلل إيرادسوف ان لما باية ا نفقات قلت لما أخرى

را غز بة سميث. الضر آدم مبالغ( فحسب أقل املمول من تخرج قة بطر ا وجباي بة الضر تطبيق

الدولة خزانة يدخل ما ع ادة ز  .)5( ممكنة

  

 

 

 

مخيم، مطبعة العامة، املالية اقتصاديات املالك، عبد أسعد 5.:1970م  

بة للضر الف التنظيم أن إال الضرائب، حصيلة وفرة إ قتصاد مبدأ دف ساس ذا وع

عملية ا بع لت بة الضر تصفية ثم بة، الضر وعاء تحديد ع شمل إذ عمليات عدة   يتطلب

ذه جميع وتتطلب لف، امل ح تصر ة من للتأكد املراقبة عملية إ باإلضافة التحصيل،

االعملي وجود تفقد أن الضرائب حصيلة ع يخ از ا ذا توسع و ما، ا إدار ازا ج ات
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عتبارات مراعاة يجب الوضع ذلك ولتجنب ية، الضر صيلة ا من أك التحصيل اليف ت فتصبح

 التالية

أجور  - ألن أخرى العتبارات س ول اجة ا حسب يكون الضرائب ة مص ن املوظف ن عي عملية

ومستوى كفاءة م ل الذين ن املوظف إختيار يجب كما الدولة، نة خز تجاه نفقات تمثل ن املوظف

عالي العملعلمي وإتقان الوقت ح ر غية سوب ا مثل املتطورة التقنيات  إستعمال

 

ال الضرائب فرض وتجنب ا، وتحصيل ا فرض ة كب نفقات تتطلب ال ال الضرائب تطبيق يجب

الضرائبتحتاج من أحسن الدخل مجموع ع الضرائب نجد املجال ذا و ايدة، م نفقات إ

 .النوعية

مجانا - وتقدم الضرائب إدارة حساب ع ا اليف ت حيث ية الضر الوثائق إستعمال حسن

أن كما ن، املوظف قبل من منضبط غ الوثائق ذه إستعمال نالحظ زائر ا سبة بال ن، لف للم

مثلع جديدة وثائق إصدار خسائر (G 50)ملية الضرائب إدارة لف قد قديمة، وثائق عوضت ال

استعمال أي ا ل عد لم ال القديمة الوثائق من مخزون لوجود ضة   با

 المرونة مبدأ  : الفرع الخامس

ال التطور ومرحلة قتصادي، ا ل ي و ا نظام مع يتالءم يا ضر نظاما دولة ل ب إذت ا، د ش

ا مرت ال جتماعية قتصاديةو التطورات جميع ما دولة الضر النظام طبيعة عكس

الضر النظام ع يجب لذا املتبع، الضر النظام طبيعة صاغت وال حاليا، والسائدة سابقا

باملرونة يتصف أن يجب ذلك ولتحقيق وزمانھ، ظرفھ وليد يكون أن ال ّ سمحالفع وال افية، ال

الظروف غ أن كما للدولة، املا النظام وفعال متطور كعنصر باستمراره

ال ال ّ فع غ ضر نظام إ ال ّ الفع الضر النظام يحول قد والسياسية جتماعية قتصاديةو

و  القائم الضر النظام عديل إ الدولة تضطر لذا ديد، ا الوضع مع معيتالءم تكيفا أك جعلھ

الداخلية ات للتغ ولة س ستجيب ح الضر النظام مرونة ستد مما املعاش، الواقع
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سرعة للتغي بة الضر قابلية مدى ع ذلك توقف و ارجية، ديدة،) 6(وا ا للظروف طبقا

يصبح التا يو دينامي الضر   النظام

 الستقرارا: الفرع السادس 

ومواعيدنقصد وإجراءات الضرائب طبيعة ثبات من عالية درجة وجود الضر النظام باستقرار

إدارة وظيفة ة صعو إ الدائمة التعديالت تؤدي حيث املستمر، للتغي ا عرض عدم أي ا، تحصيل

مع التكيف ة صعو يجد الذي للممول سبة بال وكذلك الضرائب وتحصيل ط ر الضرائب

ال متتاليةالنظام عديالت د ش الذي النظام. ضر إستقرار يرا أن املشرع ع يجب لذلك

النظام باستقرار نقصد وال الضرائب، إدارة وموظفي لف امل من ل عليھ يتعود ح الضر

ا يفرض ال ات التغي وفق يتطور أن يجب بل إصالح ل ل ورفضھ النظام ذا جمود الضر

ذ و الناتجةالواقع، ثار مختلف ودراسة عديل أي ضرورة من التأكد املشرع ع يجب الة ا ه

ع لف امل يكون ح املختلفة عالم وسائل ق طر عن غي بأي ن لف امل إعالم يجب كما عنھ،

إحتجاج أي دون التغي لذلك تقبلھ ع ساعد مما الضر النظام بمستجدات   علم

 الفرع السابع  :مبدأ التنسیق

النظام ا يتضم ال الضرائب مختلف ن ب ام و ابط ال ذلك الضر سيق بالت نقصد

قائمة، ية ضر معدالت تخفيض أو ادة ز عند سيق الت ذا مية أ ز وت ،   الضر

  

  

  

  (7). 28، النظم الضریبیة، اإلسكندریة، الدار الجامعیة ، ص ]1998[یونس أحمد البطریق 

التالية عتبارات مراعاة يجب أو)7(: لسياق ا، وعا عناصر وإختيار جديدة بة ضر فرض عند أو

ية الضر عفاءات عض ر تقر دف. عند ال وحدة ع فاظ ا الضر سيق الت مية أ وتكمن

ذا و تحقيقھ، الضر النظام س  الذي

إحتما ع ينطوي الذي الضرائب تراكب علىوضعتجنب العناصر، نفس ع ضرائب عدة ان سر ل
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من رب ال إ م يدفع مما ن لف للم ليفية الت املقدرة حدود ا أعباؤ تتجاوز أن إ يؤدي اقد ودفع

الس ن يتع بحيث ، الضر النظام ا يضم ال املختلفة الضرائب ن ب رتباط مراعاة

ادة النقصلز ض لتعو معينة بة ضر منحصيلة د ا الظروف إقتضت أخرى بة ضر حصيلة

املضافة القيمة ع سية الفر بة الضر فرض التوسع إرتباط نجد ذلك أمثلة ومن ا، حصيل

ة معت حصيلة تحقق انت ال ا عل املحلية بة الضر بإلغاء التجزئة لتجارة سبة  .بال

إخضاع عدم يجة ن الضر ل ي ال تصدع أي إحداث اتجنب إخضاع يجب ال العناصر عض

الطبيعة ذات السلع جميع إخضاع يجب لذلك ، الضر النظام ام إ لتحقيق وذلك بة، للضر

بة للضر البديلة أو  .الواحدة

قديمة - بة ضر إلغاء أو جديدة بة ضر فرض يؤدي ال ح مجموعھ الضر النظام عدالة مراعاة

الض ذه عاد بأ خالل بلإ حدة ع بة ضر ل ل سبة بال ا تحقيق إ الس يقتصر ال ال بة ر

كم ا يمكن ال الضرائب عض الضر النظام يضم فقد ل، ك الضر النظام مستوى ع

مجموعھ النظام مستوى ع تتحقق العدالة ذه أن ن ح ا غ عن بمعزل ا عدال  .عدم

أ يجب سبق ما إ جتماعيةباإلضافة قتصاديةو داف مع مة م الضرائب آثار يكون ن

م سا بحيث إيجابية أك ية الضر السياسة تكون أن يجب كما الدولة، ا حدد ال

املفي سيق بت النقدية السياسة مع امل تت أن يجب كما قتصادية والتنمية قتصادي اإلستقرار

تت ال قتصادية السياسة الدولةمع ا   .نا

(8) Guy Gilbert [1996], la théorie économique de l'impôt optimal, revue française de 

finances publiques, N° 55, p 94 

لية ا تحقيق الصعب من لكن الضر النظام الية ّ بفع ترتبط مبادئ عدة وجود سبق مما يت

قد ا أ كما للقياس، قابلة غ ا أ املرونةحيث أو الشفافية عن البحث أن إذ ا، بي فيما تتعارض

الضر النظام وعدالة ساطة يحقق ال   )8(.قد

  رائب في النظام الضریبي الجزائريالتنظیم الفني للضالمبحث الرابع 
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يد ا الضر الف  : التنظيم

تحديد خالل من وذلك بة، الضر لفرض ة الضرور العمليات بمختلف الضر الف التنظيم تم

بة الضر قيمة تحصيل عملية ا وأخ بة الضر حساب قة طر ثم بة، الضر وعاء كمن. وتقدير و

ال و السابقة، العمليات ميع سبة بال ساليب أفضل اتخاذ يد ا الضر الف التنظيم

ي فيما ا ص  :ن

الدخل - وإنفاق املال رأس حساب ع الصا الدخل ع بة الضر  تفضيل

النوعية - بة الضر حساب ع العام الدخل ع بة الضر  تفضيل

ية - س ال بة الضر حساب ع التصاعدية بة الضر  تفضيل

زا - ا التقدير حساب ع قيقي ا التقدير  تفضيل

ز - ا املباشرتفضيل الدفع حساب ع املنبع   من

 كفاءة اإلدارة الضریبیة: المبحث الخامس

التطبيق ذلك سالمة من والتحقق الضر ع شر ال بتطبيق لف امل از ا الضرائب إدارة ل ش

التعديالت اح إق إ باإلضافة أخرى، ة ج من ن املمول وحقوق ة ج من الدولة قوق حماية

الضر عات شر الضروال النظام كفاءة ن تحس قصد دورا. ية ية الضر دارة تؤدي قد لذلك

إذ ، الضر النظام الية ّ فع م سا أن ا يمك كما املجتمع املالئمة ية الضر ئة الب خلق اما

تطبقھ(أن ال دارة بفضل إال قيمة لھ تكون ال تصورا حسن الضر   )9) (النظام

ي فيما ا نجمل مقومات عدة توفر ا وظائف تأدية الضرائب إدارة نجاح   :يتطلب

 

ن تكو خالل من وذلك الواسعة ة وا العالية الكفاءة ذات ة دار و الفنية العناصر توفر

ن تكو برنامج وضع مع العناصر تلك ب وتدر يل تأ مستوى يرفع والذي الضرائب، متخصص

املد قص الضردوري امليدان جديد ان لما العناصر لتلك  .ى
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لف - امل ثقة وكسب ما بي العالقة ن لتحس لف وامل دارة ن ب وار ا  ترقية

املوضوعية - الظروف لھ وتؤمن الضر للنظام تطبيق أحسن تضمن أن ية الضر دارة ع يجب

التامة ومردوديتھ الضر العمل  (10) .ألخالقيات

مع- املرتكبة، املخالفات مختلف شاف إك وسرعة ا بدق تتم وال الة، ّ فع ية ضر رقابة نظم وضع

ا ملرتكب املناسبة ات العقو  .فرض

النظام- مردودية ع سلبا يؤثر خ ذا أن حيث وقراطي الب داري السلوك ع القضاء

 .الضر

زة- بأج ية الضر دارات مختلف د يمكنتزو كما تنفيذه، وسرعة العمل إتقان قصد عالم

ضرائب من م عل ستحق ما وتحديد ن لف امل جميع  .حصر

ة، - ج من الضرائب إدارة موظفي عمل ل س ح ا تنفيذ وإجراءات الضرائب ن قوان سيط ت

وإدارة ن لف امل ن ب شأ ت قد ال ية الضر املنازعات م  .الضرائبوتخفيض

والبنوك، - مارك ا إدارة مثل كومية ا دارات ومختلف الضرائب إدارة ن ب وثيق عاون إقامة

امل شاط حول وتوضيحات معلومات من تحتاجھ بما الضرائب إدارة د تزو ذلكلفينقصد أن ش و

وإدارة الضرائب شية مف إدارة مثل ية الضر دارات مختلف ن ب يتحقق أن يجب تحصيلالتعاون

ن لف امل وضعية عة متا ل س ح   .الضرائب،

9) Christophe reckly [1987], rationalité économique et décisions fiscales, librairie 

générale de droit et de jurisprudence, paris, p 170.  

 

املشكالت دراسة تتو يأة وجود بضرورة تنادي أراء رت ظ سبق ملا إدارةباإلضافة ا ل تتعرض ال

ال الفنية والدراسات البحوث من ستفادة انية إم عن البحث و عة متا إ باإلضافة الضرائب،

الضر امليدان الدول مختلف ا  .تقوم

 تشخیص فعالیة الضرائب الجدیدة لإلصالح الضریبي : المبحث السادس
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وطنية1987سنة نة شاء بإ زائر ا سنةقامت قدمت ال و الضر را1989لإلصالح تقر

سنة التنفيذ ح دخل والذي زائر ا الضر صالح حول صالح1992مفصال ذا دف و ،

التكيف خالل من املؤسسة تطور وخاصة الوط قتصاد عاش إ تكمن سية رئ غاية تحقيق إ

الديناميكية أجل)11(قتصاديةمع ومن ي، فيما ا ص ن ال داف عض سطرت  )12(ذلك

الدولة - وظائف ل لتمو افية مالية إيرادات  تجنيد

للموارد - ال ّ الفع ع  التوز

الضر - النظام  عدالة

خرى - الدول مع الضر النظام ام وإ    .ساطة

لسنة الضر صالح مضمون ضرائب1992يرتكز ثالثة س تأس ع: جديدةع بة الضر

املضافة القيمة ع بة والضر ات الشر اح أر ع بة الضر ، جما   الدخل

 

  

)11 (Ahmed Sadoudi [1995], la réforme fisclae, annales de IEDF, sans Numéro, Alger, ANEP, p 90. 

)12 (BOUDERBALA A [1994], la réforme fiscale (évaluation et perspectives), mutation revue éditée 

par la chambre nationale de commerce (CNC), N°7, P 20 

 

 انيــــل الثـــــالفص
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للضرائب  ةالفنی  اتالتصنیف

في النضام  اوخصائصھ

 الجبائي الجزائري
 

 

 

 

 

 

  

 

 األولالمبحث 

 التصنیف الفني للضرائب

التا يف التص شمل و بة الضر بفرض املتعلقة التقنية جراءات و وضاع تحديد ا   نقصد



 

22 
 

  الضرائب الموحدة والضرائب المتعددة الفرع األول 

الدخل مصادر من املمول ا عل يحصل ال يرادات ل جمع املوحدة بالضرائب واتيقصد وال

العامة بة بالضر أيضا سمي الوعاء دا ع بة للضر ن مع سعر وتفرض واحد وعاء املختلفة

الدخل بعاد.ع اس عد الصا الدخل مجموع ع تفرض و جما الدخل ع بة الضر أو

عليھ صول ا لفة لأل ) الدخل( ت ن املمول يخضع أن و املتعدد الضرائب نظام املختلفةأما نواع

الضرائب من. من النوع دا مثل عت و وة وال الدخل مصادر بتعدد تتعدد بة الضر أن بمع

اضر ا الوقت الدول معظم لدي استعماال و شيوعا ك بة الضر من. أنظمة بھ تتم مما

العبء من خفف و الضر رب ال رة لضا ا6تقليل لكو ودلك ن لفي امل لع ب تص متعددة

حدي ع  . وعاء

  الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرةالمبحث الثاني  

املباشرة بة الضر الة ا اتھ سمي و منھ تقتطع الدي والدخل املال مباشر ل ش ب تص . و

يمكن مباشرةولكن غ قة بطر بة الضر تفرض أن املمولون. أيضا ا يقوم ال تصرفات ع أي

والتداول ( اقتصادية) نفاق موارد من بھ يتمتعون ما مقدار مع طرديا ناسب ت تصرفات اده . ألن

مباشرة غ بة الضر تكون نا  و

 الضریبة على الدخل االجمالي المبحث الثالث 

أن ع املالزم والتكرار تجدد لصفة نظرا للممول لفية الت مقدرة ع سا التعب الدخل عت

ال الدخل عوائد ع تفرض الضرائب أن دلك ع تب و بة للضر تكمي وعاء املال رأس ل ش

رأس دون الدخل من ا الوفاء يمكن بحيث منخفض سعر تفرض وأن املال رأس املنتجع املال

لسنة املالية قانون خالل من جما الدخل ع بة الضر أسست زائر ا ا وتنص1991ل ،

رقم ي) 01(املادة ما ع املماثلة والرسوم املباشرة الضرائب قانون   (13)من

ذه( وتفرض الدخل، بة ضر سمى ن الطبيعي اص دخل ع وحيدة ة سنو بة ضر تؤسس

بة بالضر لف للم جما الصا الدخل ع بة   الضر
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نفاق ع والضرائب املال أس ع   والضرائب

  المبحث الرابع 

  الضریبة علي رأس المال 

جمي و املال وحسارأس عقارات من ص ال ات ممتل مباع وأس مصرفية الضرائب. ت وتنقسم

ا املال رأس بةع وضر ات تر ع بة فائضر املالع رأس ع نائية ست القيمة   ض

  المبحث الخامس 

  الضرائب علي األنفاق

نفاق ع ضرائب املباشرة غ الضرائب ع لدا, يطلق انفاقھ بمناسبة الدخل ع تفرض ا لكو

مباشرة غ قة بطر الدخل ب تص نظمة. ف بارزة انة م تحتل نفاق ع والضرائب

ية الضر صيلة ا لغزارة املختلفة ية   (14)الضر

 السادسالمبحث 

  مباشرة ریالضرائب الغ وبیوعایمزا

امل- طرف من الدفع ولة اس سعار اللف متضمنة تكون عادة و ا مباشر -فشعر مورد

سموسمیا ل و العامة نة ز ل السنة مدار ع   ومستمر

مرون - . بدرجة عاشسباالعالیةةتتم ات ف ذلك میة را وتظ   .قتصادي،

الضر  -  ة مص و ا نممولی ب خالف شوب أو ن عقیدللقوان دون ا تحصیل سرعة   ائبتتم

املال الظروف مراعاة وعدم العدالة  ایلدافعةیعدم

------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

طبعة األولي .السعودیة .سعودمقدمة في اقتصادیات المالیة  العامة جامعة الملك . الطاھرمحمود  خعبداللھالش )13(

  213ص  1988

 1991من قانون المالیة لسنة  01رقم  ةالماد )14(

ا – ضرورةیؤديفرض ذها تؤدي قد و ا آدائ ع اوالتحایل من ر الت من م املنتجیمنع ع املراقبة

ذات حد نتاج عرقلة ا   .االرقابة

  دور الضرائب في تمویل  الفرع األول 
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ستقراردف تحقيق ع العمل و ا نمو اسباب اكتملت ال الدول ية الضر السياسة

ار اض خالل من قتصاديات اده مثل التمو والدور مية أ يان ت مكن و قتصادي

الدول خ اده ل الضر ل ي ال بمايصائص تصنف   (15) حيث

ة 1 كب سبة ب املباشرة الضرائب ل العامةيش التقدمو .للدولةرادات أن مايفسر   ادا

ساطاألاقتصادي ال التنوع بعھ ي   قتصادي

صيلة2 ا سبة و و الضر قتطاع معدل الداخارتفاع الناتج اجما ا ية   الضر

ينظر3 ال أنفاق ع الضرائب املتمثلة مباشرة الغ الضرائب مردود ي اتد أ ع ا ال

واملبادالت التداول   عرقل

العن4 خالل من عا بمردود املتقدمة الدول ية يراداتالضر والوسائلصتتم ل املؤ شري ال ر

ي الضر رب ال انيات ام من التقليل ساعدع مما ديثة ا   التقنية

  :دور الضرائب في إعادة توزیع الدخلالفرع الثاني  

ا داف منان الضرائب جعلت قد املختلفة، ا بأدوا العامة، املالية ا تحقيق ا س ل

جتماعية و قتصادية داف من الكث لتحقيق الدولة يد امة ال مة.. دوات مسا ا بي ومن

ع  التوز التأثر ع عمل ال النفقات خالف و القومي، الدخل ع توز اعادة والضرائب

 .للدخل

  

------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------  

محرزي15 عباس والضرائب.محمد باية ا ومة. اقتصاديات زائر. دار   111ص2013.  ا

  

عف التوز اعادة ا دور كز ي الضرائب الدخولالدخلان ا تأث خالل من أسا ل ش

التالية بالطرق ع التوز اعادة الضرائب مة مسا تكون ان مكن و قيقية ا والدخول   :النقدية
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الدخول1 التأث ع ما و و سعار تأث من عليھ تب ي وما الك، س سلع ع الطلب غ ـ

قيقية   .ا

عض2 اسعار رفع اـ ال الضرائب اضافة ق طر عن   .السلع

عرف3 ما ذا و نتاج، عناصر عوائد ثم ومن نتاج، و شغيل ال مستوى التأث نتاج(ـ بأثر

ي  املباشر) الك غ ثر يمثل القوميالذي الدخل ع توز   .للضرائب

السابع المبحث ا  

المنشئة للضریبة  الواقعة   

لتحصيل لفيلزم امل دمة الدين شوء أي ا ل شئة امل الواقعة تحقق بة صولغية.الضر ا

السندات وفوائد م س اح أر ع توز أو الصنا أو التجاري ح الر ساسيةفع ع الواقا ل ش

بة للضر شئة املب. امل تحديد ع ا دور فيقتصر ية الضر دارة ا تتخد ال جراءات لغأم

لف امل طرف من دفعھ زمة.الواجب بة للضر شئة امل الواقعة تحقق ن ب التفرقة نا يجب وعليھ

الواقعة ولتحديد بة بالضر حق أي ي ال اجراء و الدي بة الضر مقدار تحديد ن و ا لتحصيل

السعر ع املحاسبة حيث من ة كب مية أ بة للضر شئة وقت. امل ا سار ان الواقعةالدي تحقق

ا ل شئة مبدئيا.  امل ديد ا السعر سري فال مثال بة الضر سعر غ حدث انت. فاءن ادا

دلك غ نصوص قانون يتضمن مالم ودلك لسعر غ قبل توفرت قد شئة مل  الواقعة

 الثامن المبحث ا

  : خصائص الضریبة

صائص ا استخالص يمكن الذكر السابقة ف التعار   :التاليةمن

نقدي1- اقتطاع بة صورة: الضر الدولة لصا ا بدفع يقوم بة بالضر لف امل ان بذلك قصد و

عي ل ش ية الضر تدفع انت أين السابق، ال ا عليھ ان ما عكس   نقدية،
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الزامية2- ضة فر بة وال: الضر ا، دفع عدم او بة الضر دفع ة ر ا للفرد س ل ان اختيارأي

من ا غ ع ا يم ما ذا و ا دفع ع مج و بل ا، وموعد ا دفع كيفية وال ا مقدار

خرى  املالية  يرادات

الدولة 3.- قبل من تفرض بة لقدرتھ: الضر تبعا الدفع ع قادر ص ل ع بة الضر تفرض

،   املالية

ن  ب العامة عباء لتقسيم قة طر بة مالضر ملقدر وفقا   .فراد

مقابل4- دون تفرض بة العمومية: الضر نة ز ل املمول مايدفعھ نظ مادي أو   ما

أن غضغ فراد ل ع تفرض أي اجتما تضامن بة الضر أن يرى ديث ا املا الفكر

شاط النظر ال ا بدور الدولة قيام جراء من م عل عود ال املنافع جتماعن و قتصادي

بة الضر فرض امللموس املقابل فكرة رت ظ كذا مقابللداو بدون ضة فر   .أصبحت

بة5- الضر دفع من عي: الغرض بة الضر تلعبھ الذي ام ال بالدور ديث ا املا الفكر سلم

ع طرأت ال التطورات عد والسيما جتماعية و قتصادية يات ا،الب ذا حد الدولة وم مف

تقديم ا عاتق عل أخذت ال املتدخلة الدولة مبدأ ليط ارسة ا بالدولة سمى ما واضمحالل

ن املواطن ملجموع ة الضرور دمات   .ا

  التاسع المبحث 

  الرسوم الجبائیة )1

أنھ ع الرسم ل: "عرف الفرد دفعھ و الدولة تحدده املال من مبلغ و إليھالرسم تؤدى مرة

عامة منفعة ع الوقت نفس وتنطوي خاص بنفع عليھ عود معينة عرفھ1"خدمة من ناك و

نوعا:" بأنھ عت و الرسمية الدوائر لھ ا تقدم ال دمات ا مقابل املواطن يقدمھ نقدي أداء أو مبلغ

الضرائب الت.من ف التعر استخالص يمكننا ن السابق ن ف التعر خالل    :اومن

اص " أ أحد بھ يقوم نقدي ما اقتطاع و ائيةلالرسم صفة و ا ج املؤسسة أو العام لمرفق

ل تمو اجل من مقابل باملرفق  و اصة ا   .العام النفقات
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 الفرع األول

 الرسوم الجبائیةخصائص 

ا- بي من خصائص عدة ستخلص ان يمكن الذكر السالفة ف التعار خالل    :من

نقدي1- ما أو: اقتطاع ورقية انت سواء النقود ق طر عن ذا و ا ج املال من مبلغ اخذ أي

كتابية أو ات(معدنية النقود) شي ونيةأو   .لك

العام2- املرفق بھ وحده: يقوم يكون ان يمكن ال ولكن جبايتھ عن املسؤول و العام املرفق أي

الضرائب مصا فإدارة ذلك، عن الوعاءمسؤول بتحديد تقوم   .وتحصيلھ) الرسم(الضر ال

ا3- مبلغ: ج دفع ع ا مج ولكن املشاركة ص ال إختيار حسب نوذلك   .مع

دفع: بمقابل4- خالل من املؤسسة أو للفرد الفائدة عود   .الرسمأي

  الفرع الثاني 

  األتاواتالجبائیة

ا أ ع تاوة املال"عرف من نظمبلغ العقارات مالك طبقة أفراد عض دفعھ و الدولة تحدده

ف العامة ة املص بھ يقصد القيمةيعمل ارتفاع تتمثل خاصة بمنفعة ذلك ع عالوة م عل عاد

م لعقارا لإلتاوة.1"الرأسمالية العام ف التعر ساغة اس يمكن السابق ف التعر النحو  من ع

اقتطاع":التا لتاوة تمو أجل من املقابل و ائية صفة و ا ج الدولة بھ تقوم نقدي، ما

املقدرة عتبار ن ع تأخذ ال كما للمجتمع، العامة ص النفقات ل ل ليفية   ."الت

  خصائص اإلتاوة الفرع الثالث 

نقدي1- ما ست: اقتطاع ول نقدية أموال ل ش أي نقدا، املقتطع املبلغ يكون ية  أي   .عي

بالعقارات2- مثل: خاص ة دور ست ل واحدة مرة تدفع املنقوالت تمس وال العقارات، فقط تمس أي

  .الضرائب

ا3- ع: ج مج و و ا دفع يار ا للفرد س ول الزامية تاوة اأي   .دفع

خاصة: بمقابل4- فائدة او عائد يوجد أي منھ، ستفيد جزءا ص ال ياخذ   أي

والرسمأوجھ: 2 بة الضر ن ب ختالف و   :الشبھ
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الشبھ- أ ي: أوجھ فيما والرسم بة الضر شابھ    :ت

نقدي اقتطاع عن عبارة ما م   .ل

تحديده املة ال السلطة ا ل ال للدولة ا وج ائية بصفة ما م ل   .يدفع

واملؤسسات فراد م بذلك ن لف وامل العامة النفقات ل لتمو العامة نة ز ل ما م ل يحصل

اص يختلفان-و ما أ   :إال

ختالفأ-    :أوجھ

ا ما: عنصر ذا الدولة، طرف من خدمة ع ص ال حصول بمناسبة إال يدفع ال الرسم إن

أو دمة ا طلب ن ب حرا خدمةيجعلھ ع صول ا بدون تدفع بة الضر أما ما ع    .ستغناء

خدمة ع صول بالدرجة: ا النفع عود و الدولة، طرف من مقدمة خاصة بخدمة الرسم يرتبط

تكون ا منفع وإنما اص ا بالنفع عود فال بة الضر أما الرسم، دافع إ مباشرة صفة و و

ليفية.عامة الت املقدرة ليفية: حسب الت املقدرة حسب تدفع بة الضر أن لھ ي با ا الفكر يتفق

ا لدافع ليفية الت املقدرة عتبار ن ع يأخذ ال الرسم    .،أما

والرسم:  ب- تاوة ن ب ختالف و الشبھ    :أوجھ

الشبھ1 ما: أوجھ كو الرسم مع تاوة   :تتفق

الفرد ع عود الذي النفع مقابل   .تكون

أن إال النفع، ذا مع ناسب ي ا و مقدار و تتعداه أن يجب ال الذي تاوة لقيمة أق حدا ناك

العقار قيمة ن تحس عن الناتجة الرأسمالية ادة للز ق د   ا

ختالفج- ي: أوجھ فيما الرسم مع  :تاوة

فيدفع الرسم عام،أما عمل من نتج نفع ملقابل تاوة مقدمةعود خدمة   .مقابل

بھ اضطلعت ال بالعمل القيام إشارتھ أو املستفيد، من لطلب حاجة أو طلب دون تاوة تدفع

معينة دمة املستفيد حاجة أو لطلب فيدفع الرسم أما ة وا ية ا فصفتھ   .الدولة

م و املستفيدين من نوع ع دمة ا يقتصر تاوة العقاراتإن عمالك ال دمة، ا يطلب من
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الرسم   .حالة

ا- ف تطلب مرة ل يدفع الذي للرسم خالفا ا دفع يتكرر ال تاوة فإن ا دمةوأخ  .ا

D :تاوة و بة الضر ن ب ختالف و الشبھ   :أوجھ

ي*- فيما تاوة و بة الضر شابھ  :ت

الشبھ 1  :أوجھ

لزام• و ا ا: عنصر ج ا بدفع لف امل  .والزاماأي

ختالف 2  :أوجھ

ما* فرض أساس ثنان   .يختلف

ا* يدفع التحديد،  تاوة أو للتقدير قابلة وال بھ، اصة ا املنفعة مقدار أساس ع املستفيد

أصالا ف بة الضر للما العامةوجدت عباء مة خاصة.سا منفعة ع املمول يحصل لم وان

بة الضر خالل ا .من يدفع   ال

  المبحث العاشر 

  أھداف الضریبة

وسيلة بة الضر ا عد نا سالحا صارت ،ولقد للدولة العامة داف ات لتحقيق املتغ للتأث

املجتمع داف أ لتحقيق قتصادي شاط ال وتوجيھ جتماعية عموما.قتصادية بة الضر س و

داف من جملة العامةلتحقيق لإليرادات اما مصدرا ا باعتبار التمو دف ال ا مقدم

بتطور داف ذه تطورت قد و خرى، قتصادية و السياسية و املالية داف إ باإلضافة

الدولة ا.دور الدولة فكرة انت عندما التقليدية املالية ظل منففي دف ال ان يمنة، م ارسة

من املحدودة ا نفقا ا تواجھ أن ستطيع للدولة، إيرادات تحقيق أي بحتا ماليا دفا بة الضر

العامة املرافق سي ال. اجل أنھ بمع الوقت ذلك الدولة كدور محايدا ان بة الضر دور أن أي

و  اقتصادية وانب ا أثر أي ا فرض ع تب لألفرادي الدولة.جتماعية دور تطور مع   لكن
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بةو الضر داف أ تطورات فعالة بصورة قتصادية ياة ا ا تدخل و ا شط أ ادة ذا. ز

قتصادية ا داف أ لتحقيق الدولة يد أساسية أداة بمثابة أصبح الذي جباري قتطاع

أدوا من أداة تمثل ف جتماعية و النمووالسياسية درجة ووفق قتصادية السياسية ت

الدولة. قتصادي يمنة امل املعتقدات و يديولوجية حسب ا دور يختلف بة. إذ للضر أن كما

املشروعات إ ا توج و قتصادية املوارد عبئة أساسية بصفة النامية البلدان اما دورا

ف لذا و التنمية أغراض تحقق وال ثمار لالس امليل ع التأث و املدفوعات يع ستخدم

العصر بة الضر داف أ م أ من ساسيةو ية الب تمثل ال قتصادية شطة إ ھ توج

نجد عامة بصورة ديث  :ا

 األھداف المالیة للضریبةالفرع األول 

املالية املوارد بتوف سمح أن ذا ع و العامة عباء غطية بة للضر املا دف ال يتمثل

أي املجتمع، ألفراد ة املطلو دمات ا ع نفاق اتجاه ا اما بال الوفاء ا ل تضمن بصورة للدولة

كما العامة دمات ا ع نفاق ل نيري تمو املالي ن املفكر ةانھ.عض ولو تكون أن يجب

جتماعية و قتصادية ا سياس تجسيد من الدولة تتمكن ح ، املا دف لل االت ا . ذه

وفقاكما بة للضر الوحيد دف ال و و ما دف ذا و العامة النفقات مقدار غطية بة بالضر يراد

اقت داف أ من بة الضر تحققھ أنما حيث التقليدي املا دافاللفكر أ تكن لم اجتماعية و صادية

ا ذا بحد النفقات. مقصودة قتصاد بضرورة التقليديون املفكرون نادى الذي الوقت و

ما أقل بة الضر حصيلة تكون أن أجل من أي املجتمع ع الضر العبء تخفيف أجل من العامة

نفقات. يمكن قتصاد بضرورة املعاصرون الكتاب نادى حصيلةفقد تكون أن أجل من باية ا

يمكن ما أك الدولة خزانة إ ب تذ ال بة انالضر متعارضان( أي فكران  )ناك

  

 األھداف األقتصادیة للضریبةالفرع الثاني 
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داف تحقيق إ ترمي ادفة بة ضر تكون أن يمكن املعاصر املا للفكر وفقا بة الضر إن

و دخار و الدخل ع التأث خالل من وذلك النمو و ستقرار و ع التوز و التخصيص قتصادية

اما دور تلعب أن يمكن مالية كأداة بة الضر أن نرى كذا و نتاج و ثمار تخصيصس إعادة

قتصادية قتصادي: املوارد شاط ال فروع لبعض الدولة يع خالل فاانمن دفتوعليھ اس

أو ليا الضرائب من شاطات ال تلك بإعفاء وقامت فروعھ عض أو الصنا القطاع مثال الدولة

قتصا شاط ال من الفرع ذلك تطور و نمو إ يؤدي ذا ف ا، تخفيف أو ذاجزئيا ع تب ي و دي

أع إنتاج تحقيق و قتصادية املوارد تخصيص املالية. إعادة السياسة فإن م الت حالة أما

عفاءات تقليل و الضرائب معدالت ادة ز الة ا ذه يمكن و مقيدة سياسة ة املطلو

ذ ع وترتب القومي، الك س من د ا تنعكس ذه و ، ية الطلبالضر املطافتوازن اية ا

امل ال شغيل ال مستوى عند العرض مع   الك

  األھداف األجتماعیة للضریبة  الفرع الثالث

فئات- مختلف ن ب املوجودة جتماعية الفوارق بتقليل سمح بة للضر جتماعية داف ن ب من

الغنية، الطبقة ع الضرائب بفرض ذلك تم و الطبقةاملجتمع دخول ادة لز ا موارد وتخصيص

ة، وة،الفق وال الدخل ع توز كإعادة اجتماعية داف أ لتحقيق بة الضر استخدام يمكن حيث

بأيدي وات ال تكتل دون يلولة با املجتمعوذلك من معينة بةفئة الضر أن أي ا ف املرغوب

في القوميستخدم الدخل ع توز تصاعد.إعادة بة ضر ةففرض الكب وات ال ع وية ات ال و

سيحد السلع و الطبقةالدخول أفراد الغالب م و املجتمع أفراد من القلة بيد وات ال تكتل من

التفاوت يقل بذلك و نحواملساواةالغنية، وة ال و الدخل ع توز بعھ ي و املجتمعالدخول ر تطو و

كو  بة الضر ستخدم الدول أن نرى السياق ذا التطوراتو ألحداث و اال سيلة ةجتماعية معا

املجتمع دف.أزمات لتحقيق بة الضر استخدام يمكن مثالإذ فرضتما فإذا السكن، أزمة حل

ع عالية بة الشاغرةالضر أواملساكن العقار ليا ذه ي مال دفع إ يؤدي ذلك فإن اتجزئيا
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عاليةنحو  ضرائب دفع تفادي أجل من ا إشغال و ا تأج خدمات. سراع توفر ذلك ع تب ي و

السكن ألزمة ي جز أو ك حل إ يقود ما ولر   السكن

  : ألھداف السیاسیةاالفرع الرابع 

رسوم ففرض العامة، جتماعية و قتصادية التنمية بمخططات وثيقا ارتباطا بة الضر ترتبط

استعمال عت اخرى، منتجات ع ا وتخفيض الدول عض منتجات ع  جمركية

املتقدمة البلدان ن ب ة التجار روب ا ال ا و كما سياسية داف أل بة والواليات( الضر اليابان

مثالاملتحدة كية مالك) مر كطبقة معينة اجتماعية طبقة ة محار بة الضر ستخدم كما ،

عت م عل املستحقة بة الضر من التخفيض او دين املجا الفئات عض اعفاء ان كما ، را

سياسية ألغراض بة للضر    .استخداما

ن أساسي ن ي جان دف ال ذا يتمثل  و

و داخ ما القوىأحد عض اكمةأو ا السلطة يد كأداة بة الضر عت فداخليا خار خر

ة مص تحقق بذلك خرىو جتماعية الطبقات ة مواج سياسيا املسيطرة جتماعية

ا ستعمل كأداة بة الضر فتعت ار ا املستوى ع الشعبأما حسابفئات ع املسيطرة  القوى

أجل من مركيةالدولة ا يالت س ال منع ق طر عن الدول عض مع ة التجار املعامالت يل   س

وسلع منتجات مقاطعة أو د ل ا استعمال يمكننا بةكما الضر المتيازات عض وتقديم اإلعفاءات

سياسية أغراض تحقيق أجل من مركية ا الرسوم كرفع أخرى   )16( دول

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 )16( http://esyria.sy/eafkar/index.php?inid=4&page_gallery_id=256&pid=38&&tg=3. 
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  الحادي عشرلمبحث ا

  : األولالمطلب

  )التنظیم الفني لالقتطاع الضریبي(تقنیات الضریبة 
من تختار أن ا عل يجب ، الدخل ذا إخضاع أسس وكذلك القومي الدخل مقدار الدولة تحديد عد

ذا لتنظيم الفنية القواعد تنوع ناك و الضر الكيان تنظيم من ا يمك ما الفنية القواعد

الضر النظام يكون ح القواعد ذه ن ب سيق الت ا عل يجب لذا ، الضر الدولةقتطاع

يمكن   ال العمليات مجموعة الضر لالقتطاع الف انب با قصد و يان الب امتماسك خالل من

و بة الضر شاء إل املختلفة املراحل فيھ ناول وسن ا وتحصيل بة الضر شاء   :إ

  

  المطلب الثاني

 تحدید الوعاء 

عليھ تطبق الذي قتصادي العنصر تحديد املرحلة ذه غع أو مباشرة قة بطر سواء بة الضر

العنصر تحديد عملية وتتخذ تقديره وكيفية الوعاء ذا إ الوصول أسلوب ن ع و مباشرة

ف خر و نظري ما أحد ن ر مظ إليھ، الوصول وأسلوب بة للضر اضع ا  .قتصادي

محل العنصر اختيار ز ت ال املبادئ دراسة عند ول ر املظ مايبدوا ذا ع و خضاع

بة الضر فرض رات  ؟  م

ختيار ا تار ما م ل ومزايا عيوب نا مب العناصر ذه بتقسيم الضر الف التنظيم قوم و

واجتماعية واقتصادية سياسية   .العتبارات

ي الثا ر املظ وتقدير  أما بة للضر اضعة ا املادة إ الوصول أسلوب خالل من عدفيتج و ا

تحقق املختلفة ساليب أحد الضر الف ادافالتنظيم يقصد ال واملتعددة املتنوعة

أن مكن و ل التمو دف جانب إ واقتصادية اجتماعية صيغة ذات ات غي املادةتإجراء كون
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ثروة بة للضر اضعة تأوعقار الا يمكن العموم وع مال رأس أو دخل أو املادةمنتوج قسيم

نفاق ع بة ضر أو املال راس ع بة وضر الدخل بة ضر إ ا طبيع وفق بة للضر اضعة ا

بة للضر املتجدد الطبي املصدر ا لكو شارا ان الضرائب أنواع أوسع الدخل ع الضرائب عد و

ينظر ال سية الرئ املعاي أحد عت الدخل أن كما ا ال أش اختالف لفع امل لقدرة ا خالل من

ما ن قاعدت إ ند س الوعاء عناصر وتحديد اك ولتفس الدفع  :ع

العناصر- أ املتعددة: عدد بة والضر الوحيدة بة الضر ن ب التم بھ ع   .و

الضرائب- ب الضرائب: تنوع وايضا وة ال او الدخل ع تخضع وال املباشرة الضرائب بھ ع و

نفاقاملباش ع ضرائب أي   .رة

ل يمكن الغ أو لف امل أو املع من قرار قة طر و مباشرة طرق عدة ذالناك يصرح أن غ

من أي ص ال شاط ل ارجية ا ر املظا ق طر عن ذا تم و مباشرة غ قة طر ناك قرارو

ط ناك و بة الضر تقدير يتم ال ارجية ا ر املظا ذه التقديرخالل قة طر و أخري قة ر

لدى متوفرة عناصر أو أدلة ع بناءا بة للضر اضعة ا املادة مقدار تحدد و داري أو زا ا

يةالنضاما الضر نظمة الكث إليھ أ ت لذلك يا س ل س التقدير سلوب ذا و قيقي   .ا

  : المطلب الثالث

 أو األخضاع  الربط 

ط بر أواليراد يتم املبلغ ذا وتحديد نقدا دفعھ املمول ع يجب الذي ا مبلغ تحديد بة الضر

خاصة مية ا املادة ذه ا الوصول اسلوب والختيار ا ل اضعة ا املادة او بة الضر وعاء بتحديد

وعدالتھ الضر النظام فعالية بمدى وطيدة عالقة من ا ا. ملال التقدير ذا يكون ان يجب قلفال

فيكون فيھ غا ان يجب النظام،وال فعالية من التقليل ثمة ومن حصيلتھ فتقل الواجب من

النظام عدالة ثم ومن املفروضة ية الضر بالعدالة مخل بالطبع ذا و قيقة ا من اك التقدير

ل ك ا .الضر عل عتمد و بة للضر اضعة ا وتقديراملادة تحديد معينة طرق عدة ناك ف

التالية الطرق ا يص ت مكن و  :املشرع
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قيقي• ا التقدير قة  طر

زا• ا التقدير قة  طر

زائر• ا املعتمد املراقب النظام قة   طر

  المطلب الرابع

 تصنیفات الضریبة

ا م نذكر اصناف عدة ا بة الضر  تصنف

 من حیث الوعاء ) 1

املال و و بة للضر اضعة ا املادة بھ قصد عدو بة الضر وتقدر بة للضر القانون يخضعھ الذي

جر و الضر الوعاء فان جور و املرتبات ع بة للضر سبة بال ال ا و كما اليف الت طرح

معفى ألنھ يا ضر وعاءا ل ش ال لالجور ى د د ا ان غ العامل او املوظف عليھ يحصل الذي

جور  و املرتبات ع بة الضر امن الضرائب تقسم ب ت ال ذا ع ناءا و ،:  

وأ:  ضرائب وحیدة) 2 بايات ا يخص فيما واحدة بة الضر ع عتمد الذي النظام ذلك منو ول

الطبيع النظام ذا رض17القرننادى انت وعندما ا اور الصناعة تبلغ ان قبل

م عل فتفرض ا محاصيل يعون ي ثم ا ستغلو واملالك العمل اب ار ان ف وة، لل الوحيد املصدر

ل ش للمنتجات م شراء عند لك املس ا ينقلونھ م ا غ كب ا عب ان و م سوا دون ضرائب

مباشرة غ بة  .ضر

ت:  ضرائب متعددة)3 تن املقابل و ا لعيو نظرا الوحيدة بة الضر بنظام عمل العالم دول عد لم

الضر رب ال من تخفيف التا و فراد ع الضر العبء ع توز يحقق الذي املتعدد نظام

موا و والعقارات اص ع متنوعة ضرائب الدولة تطرح أن ع الضرائب عدد   .لو

ن: ضرائب على االشخاص واالموال) 4 معنو او ن طبيعي انوا اص ع بالضرائب املقصود

او ة التجار اح االر املال او ذاتھ ص ال و عتبار ن ع الضرائب ادارة تاخذه الذي ساس و

ضر الدولة بارض املقيم سرة رب ع تفرض انت ستقالل قبل زائر وا لجور ع بة
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العمر من ن والبالغ م علو الذين العمل18فراد ع ن والقادر   .)17(سنة

ياخذ ذلك وع موال ع الضرائب نظام ع عتمد الدول معظم اصبحت اضر ا الوقت أما

بة الضر لفرض ساس و و   .املال

لف:  ضرائب مباشرة)5 وامل املال راس ع او الدخل من قتطاع و مباشرة املال ع تفرض ال

ه غ ع عبئھ الغاء ستطيع  ا

الضرائب ة سع ب عرف ما و و وعية من قتطاع ا يتم ال قة الطر   .و

دارة: نظام ضریبة التوزیع)6 او القانون ان ف صص ا بة الضر لنظام سابقا النظام ذا ان

ن ب عھ وتوز سنة ل وذلك بة الضر من تحصيلھ الواجب جما املبلغ ن بتعي تكتفي ة املركز

بة الضر ة سع تحديد مة م ة خ ذه ل ك و البلديات ثم والواليات قليمية دارات   مختلف

سمح قيقيةبصفة ا املبالغ للدولة يضمن النظام ذا ، املنتظرة بائية ا يرادات بتخفيض ا   ل

وقوع احتمال يقللمن و ف عليھ يتحصل الذي املبلغ مسبقا عرف نة ز وا ا ال تحتاج رب ال ال

عادل غ ع توز العبء يوزع الذي النظام ذا بة ضر عيوب  ومن

صص2- ا بة ضر ةذا: نظام سع بتحديد وذلك السابق النظام عيوب ة معا و دفھ النظام

املحصلة الضرائب مقدار معرفة دون الضرائب أنواع ل ل   .خاصة

ة-)ا ساو م التفاوت: الضرائب ن ب التم دون ن املواطن ل ع سبة ال بنفس بة الضر ذه تفرض

  .الدخول 

ية-)ب س ال ذا: الضرائب من ة  ومفاد مئو سبة ب الدخول أنواع من نوع ل ل تحديد   التقسيم

الضرائب من ن نوع نم ذا وضمن بة للضر اضعة ا املادة اختلفت ما م    .ثابتة

املتصاعدة-أ بة: الضرائب للضر اضعة ا املادة مجمل ع واحدة سبة تطبق قة الطر   ذه

  

----------------- ----------------------------------------------------------------------------------------  

طبعة) 17(  للضرائب العامة ة املدير املماثلة والرسوم املباشرة الضرائب   2018قانون
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بة الضر مقدار ارتفع ا مقدار ارتفع لما التا   .و

بالشرائح)ج التصاعدية بة عذا: الضر املطبقة بة الضر سبة ف ، الضر العبء يخفف نوع

طبق و بة الضر حساب يتم وإنما الثانية قة الطر ع ال ا و كما بة للضر اضعة ا املادة مجمل

تفرض شرائح ا قسم و الدخل أجزاء ن ب يفرق حيث بة للضر اضعة ا املادة من جزء ع معدل

تجمع ثم مقرر معدل حة شر ل اع دفع الواجب بة ضر ع فتحصل حة شر ل عن بة    .الضر

 : خامسالمطلب ال 

  :تقییم إیرادات النظام الجبائي الجزائري بعد اإلصالح

خدمة- بة الضر جعل إ عامة بصفة دف زائري ا ي با ا للنظام ديدة ا السياسة إن

دف ال إذن ، ل ك قبل وتنميتھ الوط عقتصاد صول ا و الضرائب لنظام الرئ

ذا و ة زائر ا بائية ا يرادات تقييم نحاول املحليةومنھ ماعات ول للدولة املالية املصادر

ن فرع إ املطلب ذا  :بتقسيم

الضر- التحصيل  تطور

املداخيل- وتطور املحلية باية  ا

 تطور التحصیل الضریبي: الفرع األول

احد- المن السياسية مستوى  داف من الرفع و زائري ا ي با ا صالح ا ال يرمي

كذلك ومازالت يمنت ال ولية، الب باية ا محل ا واحالل العادية باية ل املالية املردودية

ان و التا التحليل خالل من سنالحظھ ما اننا الدولة، انية م ل تمو ا ان بم بايةتحتفظ ا

املتمثلة العادية الغ باية ا محل ئا فش ئا ش وتحل اخرى، ا مالية سنة من ايد ت العادية

ولية الب باية   .ا

للدولة،- ول املصدر يرادات بقيت زائري ا ي با ا النظام ا عرف ال صالحات رغم ومنھ
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عرف قد العادي ي با ا النظام ان العلم ،مع نات التحس عض عليھ لوحظ حيث التطور، عض

املضافة القيمة ع بة الضر يخص فيما جما  « TVA »ذا الدخل ع   و « IRG »18)(والضرائب

ات الشر اح ار ع بة العقاري،  « IBS »الضر الرسم ع عديالت او نات تحس ادخلت عد وفيما

ستعرض دف، ال ذلك تحقيق مدى معوملعرفة ولية الب باية وا العادية باية ا حصيلة تطور

حسب ية الضر ايرادات اجما ا ا سب التا حساب دول  :ا

املداخيل وتطور املحلية باية ا ي الثا ة: الفرع  )97-92(الف

للدولة العامة املالية من يتجزأ ال جزءا املحلية باية ا من  تمثل اك تتمثل ا أ بحيث من% 90 ،

ماعات ل جمالية  .املحلية  املوارد

إال- ة خ ذه تدع وال ا، تحتل ال ة املعت انة م أو املحلية باية ا مية ا جليا تمثل سبة ال ذه

ماعات ا ا تول ان يجب وال الدولة امالك موارد تتمثل وال خرى، للموارد ضيقا ان م

وعناية مية أ ااملحلية   .خاصة

للمردود- السل ولألثر عة، م والغ الية ا قتصادية الظروف الدولة أمالك موارد تقييم إن

أمر و ي با  .حتميا

إعادة- تمكن املحلية ماعات ا ا عرف ال املالية ل املشا فان ، السلبية الظروف ذه ظل و

لسنة داري ضاعف) 1984(التقسيم منوالذي الواليات ة) 48-31(عدد ج ومن ة ج من ذا

في الر وح وال الديموغرا النمو ل مشا  .أخرى

بتطور- مباشرة مرتبطة ورسوم ضرائب عدة تفع ت املحلية ماعات ا ان اليھ، شارة بھ تجدر   وما

ذا ونذكر قتصادي شاط املال شاط ال ع و TAPالرسم املضافة القيمة ع والرسم

سبة بال الش   .نفس

  

------------------------------------------------------------------------------------  

  المصدر المدیریة العامة للضرائب  قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  )18( 
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الوحيدة زافية ا بة  IFUالضر

دير نوا الرسم ذين مثل إن املجال ذا البلديات ) TAP) IFU,باملالحظة ما م   ستفيد

ة تجار شاطات و ع مصا أو صناعية مركبات ة معت اقتصادية شاطات ا ف تتوفر ال   والواليات

ا معامال م وك ا تنوع حيث من ة   .كب

 مدى استقرار النظام الضریبي الجزائري: لثانيالفرع ا

لدى ة الرؤ وضوح عدم إ أدى مما استقرار تحقيق من زائري ا الضر النظام يتمكن لم

عديالت صدور ا سنو نالحظ املجال ذا النظام ذلك عقد ا باإلضافة السلطات

ية بحدوثضر سمح ال الدي ء ال   متتالية

ي با ا التحصيل ميدان ا.استقرار التغ معاينة يمكن التاليةومنھ  ت

ما فقط ن معدل ا س التأس عند معدالت ع ار من املضافة القيمة ع الرسم معدالت : تخفيض

 )19(   .%17و% 07

سنة املعدل دا مراجعة  %19 و%07 ا2017ثم

من تخفيض جمالية الوحيدة بة الضر عرفت   %05ا%   06كما

سبة ب   %01انخفاض

  

  

  

  

  

 ---------------------------------------------- ----------------  

  المديرية العامة للضرائب/ الدليل التطبيقي للرسم علي القيمة المضافة  )19(
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  األصالحات الھیكلیة للنظام الجبائي الجزائري :سادس المطلب ال 

  .أسباب اإلصالح الجبائي في الجزائر: االول الفرع

سنة زائر ا عرفتھ الذي ي با ا صالح ال1991إن السلبية صائص ا من لعدد يجة ن ان

ي ــــا بـ ا النظـــــام طبيعـــــة عـــــن ناتجـــــة انـــــت ســـــواء ــــابقة السـ الزمنيـــــة ة ـــــ الف ــ ـــ ي ــا بـــ ا النظـــــام ســـــادت

نفتاح وسياسة املالية املوارد كنقص ا ع خارجية عوامل ا وارتباط آنذاك ديثةالسائد   .ا

صالح- ب داف  أ

لسنة بائية ا صالحات جاءت السابق النظام ملساوئ نرجوا1992تفاديا داف أ ا طيا حاملة

سطرت فقط ذا اجل ومن الوط قتصادي عاش تتمثل اساسية غاية تحقيق ا ورا من

ا دف اتيجية  :اس

ية1- الضر دارة ر من: تطو التاليةوذلك النقاط  :خالل

لة املؤ امعية ا طارات من خاصة ن املوظف عدد   .رفع

باية ا مجال مختصة ومدارس د معا شاء   .ا

ية الضر املصا عالم   .استعمال

ن لف وامل دارة ن ب الثقة يقوي مما الضر داري التعسف خاصة املوجودة العراقيل   .ازالة

ية2- الضر العدالة ي: تحقيق ما تب خالل من  :وذلك

خاصة ملعاملة طرف ل واخضاع ن والطبيعي ن املعنو اص ن ب   .التم

عدالة اك وال التصاعدية بة الضر استعمال   .التوسع

لفية الت القدرة الدخل(مراعاة الالزمة) مستوى عفاءات بتقدير   .وذلك

قتطاعاتتوس مختلف تطبيق نطاق   .يع

النظام3- شيط الدخل: ت ضرائب لتجميع سيطة بضرائب معقدة ضرائب عدة بدال باس وذلك
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جما الدخل بة ضر و واحدة بة من  (IRG)ضر ل بدال اس  (TUGPS)و  (TUGP)وكذا

ب املختلفة ا   .(TVA)ومعدال

الضر4-  الغش ة باعتماد: محار رةوذلك ظا من للتخفيف  :اجراءات

ا ع متا عملية يل س ل ة ووا سيطة ضرائب شاء   .إ

الضر الوعاء حقيقة إ للوصول ية محاس دفاتر بمسك ن لف امل  .إجبار

املعلومات وتبادل سيق الت أجل من الضرائب بإدارة خرى دارات عض ط   .ر

م د ل املصدر من قتطاع تقنية الضرتوسيع رب وال الغش  .ن

قتصادي5-  شاط ال لتحقيق: توجيھ وذلك زائري ا ي با ا النظام ا إل يصبو نقطة م أ و

التالية  :غراض

عفاءات ق طر عن ا ترقي يراد ال املناطق ية جن موال جلب   .محاولة

مركية ا الرسوم ق طر عن الوط نتاج   .حماية

ثمار س مبادرات من د يز مما الضر ض والتحر يالت س ال بفضل للضرائب ي التحف  .الدور

الضعيف ا مردودي معدل وكذا يك ال كيب ال سوء النامية الدول بائية ا النظم وتتم

وم وسلبياتھ، نقائصھ ل ب نظمة ذه من واحد زائري ا النظام عد و املتوازن، العيوبغ ن ب ن

ي ما السابق ي با ا النظام ا يحمل ان   :ال

 :تجاوزه لمبدأ العدالة .1

املـادة بخـرق م سـابق ـام ا ـ إ ن باإلصالحي أدى ما ذا تقـول 61و ـ ال الدسـتور النـاس: "مـن ـل

بة الضـــــر أمـــــام ســـــاوون طـــــرف"م مـــــن التظلمـــــات ة ـــــ وك بائيـــــة ا دارة ســـــليط ـــــ ذلـــــك ــ ـــ وتج ،

ــــع ــ املجتمـ ــــن مـــ ــــة قليلـــ ــــة فئـــ ــــھ تتحملـــ ــــر الضـــ ــــغط ــ الضـ أن نالحـــــــظ ــــث حيـــ بة ــــر الضـــ ــــدفع بـــ ن ــــ لفـــ امل

العاملة( الطبقة أو   ...).اإلجراء،
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 :غموض وتعقید النظام الجبائي .2

تقنية عليھ تفرض نوع ل و الضرائب من أنواع عدة تتمثل املباشرة الضرائب يخص   فيما

إ باإلضافة تطبيقھ، مجال ية لضر ل ألنھ حات التصر ة بك املمول يتعب السابق   النظام

عــض و ل مشــا ب ســ التــا و ــا ــ املع ملــل مــن ــد يز ــذا و ــا، خــاص ح تصــر بة الضــر مــن نــوع

مــن أمــا الرســمية، الوثــائق وراق ناحيــة مــن ــا لف ي أنــھ كمــا بائيــة ا لــإلدارة ســبة بال التعطــيالت

ــ فمـــ املباشـــــرة ـــــ غ الضـــــرائب ســـــبناحيـــــة وال املعـــــدالت عـــــدد و املحـــــدود، ــا ـــ تطبيق مجـــــاالت حيـــــث ن

صام ا ق ا من د  .وا

 :زیادة الغش والتھرب الضریبیین .3

او ــــرات الثغـ مـــــن الغالـــــب ــ ــ ـ ــو تخلـــ ال ـــــ ال عية ــــر شـ ال ن والقـــــوان اللـــــوائح ة ــــ ـ ك عـــــن ـــــ نا ـــــذا و

الستغالل بة ضر بدفع ن لف للم سمح قد مما ا بي فيما ندونالتعارض سـ كمـا النقـائص، ذه

حطمـــت ـــا وك بة الضـــر ســـب ـــ التفرقـــة نجـــد وكـــذلك بة، الضـــر دفـــع مـــن للـــتخلص عـــادة ـــا عل

بة الضر لدفع التضامن باملشاركة حساس و   .الرغبة

ــ ع القــادرة ــ وغ لــة املؤ ــ غ العاملــة اليــد وكــذا داري ــاز ا ضــعف لــھ ــذا ــ إ باإلضــافة

املراق التجـاوبأعمال نقـص ـ إ أدى الـذي املـر ديثـة، ا ـزة ج نقـص مـع والتحصـيل عة واملتا بة

بة بالضر ن لف وامل دارة ن   .ب

لسنة املالية قانون صدر الذي التعديل ا مع وجاء صالحات ذه جاءت لھ ذا اجل من

1992   )20(  

  

  

وآفاق،) 20 ( حصيلة بائية، ا للضرائبصالحات العامة ة ص1999املدير ،03.  
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  .إصالحات اإلدارة الجبائیة: الفرع الثاني 

بإصـــالحات مرفقـــا يكـــون أن البـــد شـــامل ي جبـــا إصـــالح إطـــار ـــ بائيـــة ا عات شـــر ال إصـــالحات إن

ــــل ــ ــــوف تــ ــ ــ ــ ع ــــل والعمــ داري ــــل ــ ي ال ــ ــ ــ ع ــــدة ديــ ا ــــات التنظيمــ عــــــض ــــال إدخــ ــــ ــ ــــل تتمثــ ــــة قاعديــ

ا ل الالزمة ة شر ال املادية انيات   .م

  .تنظیم اإلدارة الجبائیة: الفرع الثالث 

ــــة دار لــــة ي وال داري التنظــــيم إعــــادة ــ ــ إ صـــالحات ــــذا خــــالل مــــن زائــــري ا املشــــروع عمـــد

ارجية ا أو الداخلية ھ ملصا سبة بال   .سواء

سـتقاللية .1 ـا ل أصـبحت ـ ال للضرائب العامة ة املدير ا رأس وع موحدة جبائية إدارة شاء إ تم

وموظف ا وسائل سي ا1االتامة أدوار م أ ومن ،:  

 بائية ا ن والقوان جراءات  .تطبيق

 بائية ا املصا ن ب سيق  .الت

 بائية ا واملصا بة بالضر ن لف امل ن ب العالقات ن  .تحس

ســــيقية .2 والت يــــة التوج ــاية الوصــ تحــــت ــــا بقا مــــع ــا ــ ل عــــة تا مســــتقلة ــــة مدير واليــــة ــــل ل أصــــبحت

وأصـــ ــة و ا ـــة للمدير الواليـــاتوالرقابيــة عـــدا فيمــا فرعيـــة ات مـــدير ثــالث والئيـــة ــة مدير ـــل ل بح

ـ ع تحتـوي العاصمة زائر ا ى، ن، 5 الك تـ والئ ن ت مـدير ـ ع تحتـوي ـران وو والئيـة، ات مـدير

الفرعية ات املدير  ذه

 للوسائل الفرعية ة  .املدير

 والتحصيل بائية ا للعمليات الفرعية ة  .املدير

  الفر ة بائيةاملدير ا والرقابة للمنازعات  .عية

شاء ا ديث ا زائري ا ع شر ال بھ جاء   ومما

                                                
 .23/02/1991الصادر بتاريخ  91/60املرسوم التنفيذي رقم  21 ) (.
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املؤسسات يات ك ة   مدر

الضرائب   مراكز

للضرائب ة وار ا  املراكز

 

رقم ل    01: الش

للضرائب والوالئية ة و ا ات للمدير ديد ا   التنظيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

 

المدیریة العامة 
  للضرائب

 المدیریة الجھویة
  للضرائب

المدیریة الوالئیة 
  للضرائب

المدیریة الفرعیة 
للعملیات الجبائیة 

  والتحصیل

S/D OFR 

المدیریة الفرعیة 
  للوسائل واإلعالم

S/D MFR 

المدیریة الفرعیة 
للمنازعات والرقابة 

  الجبائیة

S/D CCF 
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ــــــت 1 أدخلــ ــــ ــ ــ ال ــــالحات ــ صــ ن ــــ ــ بــ ــــن ــ ــــمىمــ ــ ســ ــــدة ــ موحــ ــــة ــ شــ مف ــــاء ــ شــ إ ــــة ــ بائيــ ا دارة ــــ ــ ــ ع

عدما ذا و بة بالضر لف م ل ل فقط واحدا ملفا س و ختصاصات متعددة شية باملف

الضـرائب مـن بنـوع ـا ف واحـدة ـل تتخصـص شات مف عة أر ع تحتوي منطقة ل : انت

شــــية مف املباشــــرة، ــــ غ الضــــرائب شــــية مف املباشــــرة، الضــــرائب شــــية رقــــممف ــــ ع الرســــم

لـــإلدارة ســـبة بال العمـــل يل ســـ أجـــل مـــن لـــھ ـــذا و يل، ـــ وال ع الطـــا شـــية مف عمـــال،

شاملة بصفة بة بالضر لف م ل جباية ملعرفة ن املوظف ن   .2وتمك

الضـرائب 2 ـ قبا ـام م عـدد ة صـعو مـن ي عـا انـت ف الضـرائب قباضـات يخـص فيما أما

ــــھ ــ ــ نفسـ ــــت ــ ــ الوقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــون ــ ــ يقومـ ـــانوا ــ ــ ــ ــــذين ــ ــ ــــداتالـ ــ ــ للبلــ ــا ــ ــ ــ املـ ــي ــ ــ ــ سـ وال ــــرائب ــ ــ الضــ ــــيل ــ ــ بتحصـ

ـ ع مـة بم تمام باال وذلك بائية ا صيلة ا ع سلبا عكس ا مما ية ال والقطاعات

إ ا بتقسيم وذلك ختصاص دف ا تنظيم أعيد ذا ول أخرى،  :حساب

a. . ية ال والقطاعات للبلديات املا سي لل   )21( قباضات

مختلــف ــ لــة مؤ إطــارات ن وتكــو ــا موظف كفــاءة ن تحســ ــ إ بائيــة ا دارة عمــدت ــذا ل

بائية ا املصا فعالية ن لتحس والتطبيقي العلمي انب ا من ات   .  املستو

ــــائل الوسـ ن ــــ بتمكـ وذلـــــك ــــوان عـ وتجديـــــد ــــديث تحـ ـــــ و ن ــــو التكـ ــ ـــ ــــاج حتيـ أيضـــــا ــــ ـ اعت لقـــــد

ال للضرائبللمدرسة سنة3وطنية من داية و ا1998، ام م ومن امل ن التكو ن بتأم   :لفت

بالقانون  -  املخصصة الدخول شروط الضرائب ألعوان ي البدا ن   .التكو

والتطبيقي -  النظري الصعيدين ع عوان وتجديد ر بتطو مستمر ن  .تكو

املادية -  انيات م يخص  :فيما

امل انيات م م أ سمحتتمثل لقد النقل، وسائل وتوف ي املعلوما املخطط إحداث   ادية

                                                
 .25/10/1994،الصادرة بتاريخ 229/94املرسوم التنفيذي رقم ) 21(.
. 
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سنة تتضمن1995املشروع اتيجية إس بإعداد التوجيھ ي املعلوما املخطط حول دراسة   إنجاز

ي املعلوما ا نظام النظر إعادة منھ دف ال يكون باإلعالم بائية ا دارة   .تج

ما ن فرعيت ن بمنظومت خذ تم   :فقد

التوجيھ -  أو القيادة ة: منظومة و ا ات واملدير ة املركز ل يا ال شمل   .و

الفاعلة -  شياتوالقباضات: املنظومة واملف الوالئية ات املدير شمل  .و

  

دارة ــــيم وتنظــ ــــديث تحــ ــــ ــ ي ــا ــ بـ ا ــــرع املشــ ــــ ســ ــــة كيفيـ ــــ ــ إ ــــابق الســ املبحـــــث ــــ ــ ــا ــ تطرقنــ ــــدما عـ

ــــب املواكــ ي ــــا بــ ا ع ــــر شــ ال ــــالحات إصــ ــــ ــ إ ــــث املبحــ ــــذا ــ ــ ــ ــ ــــرق نتطــ ا ــــالحا إصــ ــــم ــ أ ــا ــ نمــ و ــــة، بائيــ ا

قتصادية التنمية ومتطلبات قتصادي شاط   .لل

عــديال  نــاك انــت أنــھ شــك دون وإصــالحاتومــن الواســع–ت ــا بمعنا تكــن لــم ســنة–وإن قبــل

ســــنة1998 ة ــــ خ اتــــھ إصــــالحات ــــ ــ ــ التفك تــــم فقــــد والتــــداب1987، جــــراءات عــــض اتخــــاذ وتــــم

ســــن ن بــــ املمتـــــدة ة ــــ الف ــ ــ لة ــت ســــنة1989 – 1988مســ مـــــن ــا صـــــالح1995وانطالقــ ــــذا د شــــ

لھ جيا تدر   .تطبيقا

ول  ساسية : املطلب املؤسساتية   .صالحات

ســـــنة مـــــن ابتـــــداء مـــــؤخرا ــا ـــ إدخال ــــم تـ ــ ـــ ال ــــية ساسـ صـــــالحات ســـــمحت ــــة1995لقـــــد ـ مواج ــــ ـ

البلــدان ــ ــا املعمــول لألنظمــة جيا تــدر تكييفــا ي بــا ا النظــام وتكييــف لالقتصــاد ســارع امل ــر التحر

  .املتطورة

ـ لأل سبة بال ة ج من أيضا صالح ومـنوسمح الـدخل ـ ع وحيـدة بة ضـر شـاء بإ ن قيقيـ ا اص

ــــاح ــ أر ــ ــ ــ ع بة ــــر الضــ ــــ ــ و ــــم ــ ــة ــ خاصــ بة ــــر ضــ م ــــإفراد بــ ــــــة عتبار ــــيات صــ لل ــــمح ســ ــــرى أخــ ــــة ــ ج

ات   .الشر
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   :خالصة الفصل

مباشر- مقابل بال يكون ا دفع نقدية، ية ج ضة فر عن عبارة بة الضر فإن ذكره، سبق ما حسب

ملبادئ تخضع ي، ا ذهو من والغرض النفقات قتصاد و الدفع واملالئمة ن اليق ا م وقواعد

ن لف امل ة ومص الدولة ة مص ن ب التوفيق و   .القواعد

وكذا- ا داف أ لتحقيق ا ستخدم الدولة أن إذ حيادية ست ل بة الضر أن أيضا ستخلص كما

الت عالج مثل قتصادي ستقرار ع ا قتصاديتحافظ نكماش و  .م

تكون- أن ط ش ال النظم ذه أن أي ا، خاصا يا ضر نظاما تختار دولة ل أن ات ولقد

لتحقيقھ وخططت سطرت ما تحقق أن م امل ، ا،.-متماثلة خاصا يا ضر نظاما لبالدنا فان وعليھ

ل تمو ا كو جانب إ بة الضر أن لتحقيقيةحيث وسيلة أيضا واقتصادية،ف اجتماعية داف أ

ش س س ما ذا و وترقيتھ، قتصاد لتوجيھ الضرائب فرض للدولة التدخ الدور أدى ولقد

املقبل فصلنا  .اليھ
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الثالث  الفصل

ي با ا  التحصيل

Le Recouvrement Fiscal 

الضرائب قباضة حالة  دراسة

 املطمر
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  مقدمة الفصل

و بة الضر ما م أ عبارة ع ختصاص دا ن الباحث من العديد الوعاءيقف تحديد

ا عل تفرض ال ام ا علياملادة البحث أي منالضر متأتية مداخيلوايرادات من بة الضر

والنظم عات شر ال وفق مقننة صل واقتصادية ة تجار   شاطات

املفعول ة االسار أدارةف تحدد ا بموج ال دفعھلعملية الواجب املبلغ أنالضرائب والصواب

اي للتحصيل قابلة بة ضر خلق و ام نفس التحصيل الدولةعملية ا ل تو أن يجب ما

زمةو  للتحصيلذالعناية محفزة ن قواني سن العموميةلك نة ز ا بمصا للضرار تفاديا

ول    .املقام
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  المطلب األول 

  مفھوم التحصیل الضریبي 

ائية ال املرحلة الضر التحصيل مرحلة املراحلعدعت من و ية الضر خلق أو اعداد مرحلة

ا تحصيل خفاق ألن مة ز. امل يؤديا وقد العمومية نة ز با يضر بھ س ان ما وم

بعوعليھاملوازنة قةت طر بة ضر ل تختار بحيث بة الضر لتحصيل مختلفة طرق الضرائب إدارة

ا ادا مواعيد تحديد واملالئمة بائية ا نفقات قتصاد من ل تحقق ال املناسبة التحصيل

ا اماتھ ال اتجاه بة بالضر لف امل حساسية من د ا ع ديثة ا ية الضر نظمة عمل بحيث

ا مكن طو الر من اء ن عد وذلك الضرائب ة مص ا ا لف امل من مباشرة بة الضر تحصل ن

املباشرة الضرائب انواع عض مطبقة قة الطر ذه و ي ا الصنا ال شاط ال ع والضرائب

املقدمة قساط قة الطر بع ت وقد الضرائب، ة ملص مباشرة ا بدفع لف امل يقوم بحيث لتجاري

دخلھوال من يقدمھ ملا طيقا ية الضر السنة خالل ة دور اقساط بدفع ا ضا املمول يقوم

بة للضر ائية ال ة سو ال تتم ان ع املاضية السنة من املستحقة بة الضر قيمة واوجب املحتمل،

ات الشر اح ار ع بة الضر ة ل الة ا ذه عد   فيما

ا الضرائب ة مص أ ت قد ا الواخ املنبع من ز ا ق طر عن الضرائب انواع عض تحصيل

الدخل ع بة الضر مجسدة الة ا ذه و باستمرار بة الضر بتحصيل العامة نة ز ا يمكن

أخر. جما وم مف دارةكماو ا تقوم ال العمليات مجموعة الضر بالتحصيل قصد و

القو  وضع يل س ية نالضر املتحصالتظناأل اني جمع التا و التنفيد موضع ية الضر مة

ا ألدا املالئمة املواعيد وتحديد ية العمومية)22(الضر نة ز ا ا ا ية.وايصال الضر بعاألدارة وت

بة الضر نوع باختالف وتختلف مختلفة  .طرائق

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

املنعم عبد املالية. فوزي والسياسات العامة ية. املالية العر ضة ال 38ص.  1982. لبنان. دار (22) 
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للدولة العامة انية امل ل تمو املحصلة بائية يراداتا مة مسا ن يب تفصي  جدول

     

دج مليار الوحدة  

ن 2012 2013 2014 2015  التعي

4552.50 

4077.60 

1722.90 

 

475 

3927.80 

3669.20 

1577.70 

 

258.60 

3895.30 

3646.90 

1615.90 

 

248.40 

3804.10 

3427.6 

1519.0 

 

376.4 

 مداخيل

العادية باية  ا

ع جبائية

 النفط

غ مداخيل

 جبائية

 

7656.30 

4617.0 

3039.30 

6995.80 

4494.30 

2501.40 

6024.1 

4131.50 

1892.60 

7058.20 

4782.60 

2275.50 

 نفقات

سي  ال

 التج

 

ية 3254.10 2128.80 3068 3103.80 ان امل رصيد

 سالب

التاليةحلت املالحضات عطي البيانات يل  
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ا وم ي با ا التحصيل اجراءات لضعف نضرا دا و حدود العادية باية ا طفيف تطور

سنة العادية باية ا ايرادات تطور يرجع نما التحصيلب محفزات 624.70بمقدار2015غياب

وردت ال التحصيل محفزات ا دج لسنة51املادةمليار املالية قانون تنص2015. من ال

التأخ غرامة من الضرائب ممو اعفاء لتطورع تفصي جدول بالتحليل تطرق س

بائية   يراداتا

املالية وزارة  املصدر

انية امل ايرادات  تطور

ن 2012 2013 2014 2015  التعي

4077.60 

1034.50 

1722.90 

84.70 

 

829.10 

1.5 

411.20 

.-6.3  

4750 

 

3669.20 

881.30 

1577.70 

70.8 

 

765.30 

1.7 

370.90 

1.6 

258.60 

 

3646.90 

823.10 

1615.90 

62.50 

 

734.40 

3.5 

403.80 

3.7 

248.40 

 

3427 

862.30 

1510 

56.10 

 

653.20 

2 

338.20 

3.3-  

376.40 

 

جبائية  ايرادات

ورسوم  ضرائب

النفط ع  جباية

يل ال حقوق

ع  والطا

م ق ر ع  الرسم

غ ضرائب

 مباشرة

جمركية  ايرادات

أخري   ايرادات

أخري ايرادات

انية  للم

العام 3804 3895.30 3927.80 4552.50  املجموع

لسنةال م موزعة غ أخري ايرادات سالب2015و2012حظة رصيد ر تظ  
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ايرادات الطفيف التحسن نالحظ بائية ا وشبھ بائية يراداتا بيانات قراءة خالل بائيةمن ا

  2013لسنة

لسنة219بماقيمتھ املالية قانون ورد الدي ديد ا جراء رغم دا و دج اص2012مليار ا

بائية ا الديون جدولة   باعادة

كومة ا ا اول ال ة ولو بفضل بائية يراداتا نمو الوا التطور مالحضة يمكن كما

بائية سنةلأليراداتا أواخر النفط أزمة عد ودلك انية امل ايرادات ن دللك2014تحسي وتج

املادة عليھ بائيةلسيمامانصت ا وغ بائية يراداتا ن بتحس سمح خاصة تنظيمات 51باصدرا

لسنة املالية قانون   2015من

 المطلب الثاني

  التحصیل الضریبي 

الق تكون أن املالئمة اعتبارات الذاتيةوتدعو ا طبيع مع متفقة بة ضر ل ب املتعلقة واعد

مخالفة حالة تثور أن يمكن ال ل املشا من العديد تجنب أجل من ا ل ن اضع ا اص و

القاعدة   ذه

  قواعد وطرق التحصیل الضریبي 

  قاعدة تحصیل الضریبي 

ال :  ال طرق ل بأس بة الضر تحصيل يتم أن القاعدة ذه قصد إدارةو لف   ت

الدولة لف ي مما ، التعقيد غاية ة إدار وتداب إجراءات سادت إذا خاصة ، ة كب مبالغ الضرائب

عن عيدا الضرائب جباية اليف ت قتصاد افيجب ذا الضرائب حصيلة جاوز قد نفقات

يرا صا يكون أن ع ذا و الضر التحصيل نفقات واملبالغة عدسراف بة الضر من د
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بة للضر يضمن القاعدة ذه ومراعاة يمكن ما أك الدولة خزانة يدخل والذي باية ا لفة ت طرح

منھ جزء أي ضياع دون الدولة عليھ عتمد ام كمورد ا   فعالي

  طرق تحصیل الضریبة

املرحلة ذه عت و بة الضر ا تمر ال املراحل من ة خ املرحلة بة الضر تحصيل مرحلة إن

ا جباي اجل من أنفقت ال اليف الت و ود ا ل ل ضياع عت ا تحصيل خفاق الن مة كمام

من ز ا قة طر منا ندكر أوجھ عدة من زائري ا ع شر ال وفقت بة الضر حتحصل املنبع

ا م رب ال وسائل تفادي و ا تحصيل ولة س من. يضمن ا خصم قة طر عن بة الضر فتج

بة الضر عليھ املفروض لف للم صرفھ قبل العمل صاحب لدي جور أو من. الرواتب تحصل كما

ا ل ااملمول ل املحددة جراءات و سس وفق ا عل ا فرض عد ودلك مباشرة عطي.بصورة نا و

العمومية نة ز ل ا ل للتحو محددة أجال   للممول

قسري  وتحصيل ودي تحصيل ن قسم ا الضر التحصيل زائري ا ع شر ال   قسم

الوديا)   1   لتحصيل

املالئمة ملبدأ ورعاية ، لف للم سبة بال املشقة من نوعا ب س املتأخرة باية ا ألن وذلك

أ ت الضر الدخولالتحصيل أنواع عض من بة للضر املسبق قتطاع إ عات شر ال عض

سبة بال أما املنبع من الضر باالقتطاع عرف ما و و ن املوظف كرواتب ا تحقق وقت

ال وال لف للم تناسبا ك التحصيل أساليب استخدام تقت املالئمة قاعدة فإن باية ا ألسلو

ثقل بوطأة ا مع فيماشعر ا سلط استعمال ية الضر دارة عسف بتجنب وذلك بة الضر

التحصيل بإجراءات  .يتعلق

املباشر-أ داري التحصيل  أسلوب

بإبالغ ية الضر دارة تقوم و بة الضر دين مقدار تحديد يتم بة للضر شأة امل الواقعة حدوث عد

الدين سديد بع ت أن يجب ال طوات ا و بة الضر دفع مواعد أو موعد و بمقدار بة الضر دافع
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دفعا عدة الوفاء يكون أن أو واحدة بدفعة بة الضر لدين املباشر الوفاء يكون لو ش ع ت

من ا ل املباشر بالتحصيل ية الضر ا ز أج املمثلة دارة تتو القانونيحيث لنص وفقا أقساط

مدراء و ن املمول من التحصيل تم سواء و ا نفس املؤسسات و ات، الشر مقر إما و ن املمول فراد

املحاس و ن املحام من م ممثل قبل من أو اء نالشر ا-ي نأسلوب لف امل قبل من املباشر لدفع

نفسھ تلقاء من ية الضر دارة إ ا يدفع ا لف امل م يل أن م   أنفس

د التور قة بطر سمى و شيوعا أك قة الطر ذه و إقامتھ محل ا بأدا لھ دارة مطالبة دون

 .املباشر

قساط-جـ  أسلوب

خ  و يال تأ بة الضر دافع لدى يكون اقد دفع عبء ستحمل ال بة الضر تقدير من تمكنھ عالية ة

اموعد واستحقاق ة الضر مبلغ أقساط مسبق بدفع بة الضر دافع يقوم الة ا ذه و ،

بقية يدفع بة الضر دافع مطالبة و بة الضر حساب ة سو ب بة الضر دارة تقوم ستحقاق موعد

املستح بة الضر انت إذا دارةاملبلغ تقوم كما كأقساط مسبقا املدفوع املبلغ مقدار من أك قة

املستحقةو بة الضر مقدار من أك فعال املدفوعة قساط انت إذا الفائض املبلغ برد ية الضر

القادمة السنة عن بة الضر ساب الفائض املبلغ حيل ب ية الضر دارة تقوم ما ر ا   أخ

قتطاع - د املصدرأسلوب  :من

دخال لف سلمامل ي ثم ومن صاحبھ إ سليمھ قبل ا وعا من ا باقتطاع ا جباي عن املسئول لف ي

بة الضر دين من ئة بر ذمتھ تصبح عليھ و املستحقة الضرائب منھ مخصوما بةصافيا الضر تحصل

ا خصم عن جور و الرواتب ع بة للضر سبة بال زائر ا وتطبق املنبع لديمن جراء من

املنقولة القيم يرادات ع بة للضر سبة بال وكدالك العمل عن. صاحب يتم ا تحصيل فأن وعليھ

الشأن و كما عا توةز قبل املستحقة الضرائب د وتور عات بتوز تقوم ال الشركة الزام ق طر

قة الطر اده ا املشرع أ و املضافة القيمة ع للرسم سبة عبال الضرائب نطاق
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مبلغ حصل و ا انتاج املؤسسة تحتكر ال السلع ثمن ا بة تظافالضر بحيث الك س نتاجو

دفعھ بمناسبة الثمن مع بة  )23( الضر

بة الضر تحصيل   مواعيد

بة ضر ل ل التحصيل موعد القانون ة. يحدد ج من العمومية نة ز ا ة مص دلك مراعيا

ة التحصيلومص أثناء بة الضر مبلغ تقسيط انية وام املالئمة حيث من أخري ة ج من ن لف امل

املباشرة للضرائب سبة ا. بال ل املشرع معينة. يحدد ة ا. ف ف تحصل ال السنة و. من كما

ا ع للضرائب سبة بال ال جورا و دو . ملرتبات بصفة تحصل ةف اح. ر أر ع بة والضر

واحدة مرة ا سنو تج ات مدار. الشر ع تج ا حصيل فان مباشرة للضرائبالغ سبة بال   أما

للتحصيل.    السنة محدد وقت ا ل س ول ا شأ خ تار   حسب

  جراءات التحصیل الجبائيا

لف امل ر الوز التنفيد ح ا يدخل ال داول ا بموجب املماثلة والرسوم املباشرة الضرائب تحصل

ممثلھ أو خ. باملالية التار دا ن ب و الشروط نفس ضمن التحصيل ا ادارج خ تار يحدد حيث

املخ التحصيل ة مص قبل من ة بالضر ن لف امل ا ة املوج ندارات وكدا اقليمياجدول تصة

الضرائب مدير قبل من خطاء اده كشف يوضع داول ا صياغة أخطاء مالحظة حال و

داول. بالوالية ا تلك ع املصادقة ا وفق تتم ال الضروط ضمن عليھ وافق ا. و رفق و

اثبات اندا) 24( كوثيقة الضرائب قابض وردر يوجھ ل امل بة بالضر لف امل الضرائبا ورد

امل التحصيلباملبلغ شروط وفق املادة.  طالببأدائھ الضرائ291املحددة قانون املباشرةمن ب

ع املماثلة بةوالرسوم بالضر ن لف   )25(م

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

محمد (23) سابق. عباسمحرزي  261ص. مرجع
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عة املتا اجراءات با تجري املواليةافيما العناصر ا نفصل للقباضةال دارة عوان يد ع

القوة بحكم عات املا تتم حيث ن القانوني ن حضر قانونا م ع ينوب من أو اقليميا املختصة

املالية ر وز طرف من التحصل داول املمنوحة   التنفيدية

COMMENDEMANT   النتبیھ 

بة بالضر لف للم موجھ خاص يھ تن الدكر السالف ندار استحقاقي خ تار ان سر قبل دا   و

بة ادا. الضر بة بالضر لف امل تجاه التحصيل لعون القضائية املالحقة باب جراء دا يفتح كما

غضون ي با ا الدين تحصيل خطار3مليتم خ تار من بداية االت. أيام ا جميع أنھ غ

يالتي بة بالضر لف امل عنوان تحديد ا ف املعتعدر اقامة لدية مقر لدي يھ التن   ودع

ي با ا التحصيل   اليات

رزناماتالدفع ق طر عن   التحصيل

أقساط وفق بائية ا الديون ة سو دف و ي با ا ع شر ال ا جاء ال يالت س ال ن ب من و

ة ر  ش

387الي  384قانون الضرائب المباشرة والنصوص المماثلة  المواد من  ( 26) 

تتجاوز ال مدة بائية ا م ديو ة سو عن ين املتأخ جميع تحف ألجل دا يق36و س و ر ش  

عن يقل ال العمومية10أو نة ز ا احتياجات مراعات مع دلك تم و الدين مجموع من باملائة

.للسيولة  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

املادة بائية جراءاتا لسنة143قانون املالية قانون  )24(  2017من

م291املادة س ر م ض ق )25(من  
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  ر التحصیل مع األعفاء من دفع غرامة التأخی

سنة أواخر ولية الب باية ا انخفاظ املالية2014مع للمنظومة ع ن للقائم البد ان

زائر  العاديةا باية ا ا بايةالرجوع ا ارادات ن تحس ا شأ من أجراءات عن بالبحث ودلك

ا وت من والرفع املادة. العادية عليھ مانصت وفق عليھ مانصت و لسنة51و املالية قانون من

تط2015 عملية اطار يدخل الدي جراء دا من ستفادة بة بالضر لف للم أجازت ال

املس بائية ا دفعةالديون بائية ا م ديو سديد ن الراغب بة بالضر ن لف امل تجاه الدفع تحقة

التأخ لغرامة ك تخفيض من ستفادة مع   . واحدة

التطبيق   مجال

التالية ساؤةالت ال ع يجباألجابة يجب التطبيق مجال   لتحديد

جراء اد ل ن اضع ا بة بالضر ن لف ال م   من

الديون جراءما دا ا يمس ا بائية   ا

جراء اد ل ن اضع ا بة بالضر ن لف   )27( امل

املادة نص لسنة51حسب املالية قانون بة2015من بالضر ن لف امل ل جراء دا من ستفيد

انو  سواء ثاء اس مادون لد الدين القانونية م صف انت ما م و ن معنو أو ن طبعي اص ا

جراء دا املعنية بائية ا الدفعالديون مستحقة جبائية الدكرديون السالفة املادة لنص   طبقا

ا ل شئة امل حداث انت ما وم جراء دا ل خاضعة بائية ا كاللديون   عت

املعفاة بائية ا جراءالديون دا   من

رقم التعليمة نص ا خ01بالرجوع بتار للضرائب العامة ة املدير عن   01/06/2016الصادرة

جراء دا من ستفادة من عفي ا أ بائيةنجد يالديونا جبا غش واقعة عن شأة   امل
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علق سواء ي با ا الغش واقعة م حق ت ث الدين بة بالضر ن لف أوللم باألخفاء   مر

ية املحاس املحررات س   التدل

بائيةا- ا الديون متياز دا من ستفادة من أيضا عفي يكما وقضا ايداري نزاع نمحل لف للم

تفاديا دا و بائية ا اخضاعا ع طعونا قدموا الدين بة املبالضر لنصللتخفيض طبقا زدوج

رقم عن213التعليمة للضرائالصادرة العامة ة ملدير عليمة نص حسب العامة ة 213قماملدير

خ بتار للضرائب   02/04/2013الصادرة

  األجراءات القانونیة المنضمة لھدا األجراء

العمومية نة ز ا تجاه بائية ا دمتھ ابراء بة بالضر لف امل ع جراء دا من ستفادة غية

و  واحدة تددفعة وال عاحدة يجب كما السابقة قساط دفعات جداول جراء دا خل

لف الدينامل اقيمة ف نا مب مفصل ل ش بائية ا بوضعيتھ مسبق علم ع يكون أن بة بالضر

ا املرسل الطلب ن مب و ما وفق ودلك الدفع التأخ عن املتأتية الغرامة وقيمة ص

الدي الضرائب بائيةقباضة البياناتا با ا اضافة املع ة و تفصي ل ش يحوي أن يجب

ة   الضرور

رقم للضرائب العامة ة ملدير عليمة نص خ213حسب بتار للضرائب   02/04/2013الصادرة

الطعون نة قبل من بة بالضر لف امل طلب دراسة عد ودلك ملغاة الـتأخ غرامة نا.تصبح و

ت خالل عاتقمن ع التأخ غرامة تبقي حيث جراء دا ل محددة مددة نجد ال جراء اد ل فحصنا

ن لف للم سبة بال اال اش مايطرح و و املختصة نة ا قبل من ا الغاء ن ح ا بة بالضر لف امل

مصفي جداول ع صول ا يرغبون الدين بة ديون (بالضر ا)بدون التعليمة ش فقط

اتھ مثل ة معا ة ولو اعطاء   طعونالضرورة
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  جراءذامزايا

العمومية نة ز ل ي با ا يراد ن بتحس سمح أنھ نجد مزاياه   من

املالية الناحية من حية أر يكون أن بة بالضر لف للم   سمح

جراء دا   عيوب

ا أ اعتبار ع بائية ا شبھ الديون ع انتايبقي شاط من متأتية ست تجاريل   أو

الديون جدولة اعادة ق طر عن   التحصيل

جراء دا ل العام وم   املف

املالية النظومة ا خالل من س ال الطرق احدي بائية ا الديون جدولة اعادة عملية عت

نص دلك ونلمس بائية ا يرادات ة وت من الرفع ا زائر لسنة90املادةا املالية قانون من

بة2017 بالضر لف للم اجازت تتجاوزال ال مدة بائية ا ديونھ جدولة و36اعادة ر 12ش

ستفادة م ل سبق الدين بة بالضر ن لف للم سبة بال را سنةش جراء نفس عن2012من وتخلو

ب ا م مستحقا سديد من تملصو أو م ما منال جراء دا تحليل البحث دا وسنحاول ائية

الفنية الوعاءالناحية غرامة حيث من سابقھ عن جراء دا  يختلف

جراء دا املعنية بائية ا   الديون

جراء دا معنية نتاجية و ة التجار شطة جميع ع املتأتية بائية ا الديون ل   عت

الديون ناء التاليةباست بائية   ا

جيدة مالية ة املوجودة للمؤسسات بائية ا   الديون

ي جبا غش ع املتأتية بائية ا   الديون

ي قضا أو ايداري نزاع محل بائية ا   الديون
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سنة جراء دا نفس من استفادو أن م ل سبق الدين واملؤسسات اص لأل بائية ا الديون

سنة2012 غاية   2016ا

جراء دا ل ن اضع ا اص و   املؤسسات

لسنة املالية قانون ماورد عكس ع تمديد2012نجد تم بائية ا الديون بجدولة املتعلق

لسنة املالية قانون جراء دا واملؤسسات90مادتھ2017مجالتطبيق ل شمل اصل

بائي ا الديون وأصبحت ما عسر م ل عائقالدين م ل ل ش نتاجيةة م عمليا ورة س ما

زا ا أو قيقي ا للنظام ن ع تا انو   سواء

دولة با املعنية املؤسسات   ديون

ا فشل حال بائية ا ا ديو دولة ل خاضعة املؤسسة اتصبح موضف أجور أو.سديد

املالية موارده ز ا لد ا املؤسسة تلك أو صفة و نتا ا شاط حسبواصلة دلك تم و

لرقم التعليمة خ79نص بتار الشروط30/07/2017الصادرة حددت جراءاتوال و

بائية ا يالت س ال اتھ من   التنظميةلألستفادة

اع1 طلب للمحاسبتقديم الديون جدولة ال)  القابض(ادة مدة دراستھ شرع الدي

العسر2ايام10تتجاوز  حالة فيھ ن يب سابات ا محافظي قبل من عليھ مصادق ما ر تقر تقديم

  املا

للقابض سبة بال املا ز ال اثبات ة صعو و جراء اد ع عاب ما أن   غ

القابض3 الوعاءعد غرامة بة للضر ص املبلغ ا ف ن يب مفصلة وظعيةجبائية

  وغرامةالتحصيل

ع 3 ص املبلغ بقسمة قساط    36تحسب
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  التحصیل عن طریق  أجال الدفع القانوني

بائ ا التحصيل طرق من أخري قة طر الفرعيةو ة املدير موافقة ع صول ا ط ش ت

ع يقللمنازعات س دفع مع بة الضر وعاء ع اع بال مقرونة جاءت التحصيل عملية أعتبار أن

بماقيمتھ الدي20يقدر نامج ال بةوفق للضر القصري التحصيل ي با ا الدين قيمة من باملائة

بة لضر القصري عمليةالتحصيل ا وء ا يتم املحاسب   سطره

بة للضر القصري  التحصيل

الض محصل أ التحصيلي طرق جدوي عدم عند بة للضر القصري التحصيل قة طر ا بة ر

ا   الوديم

  AVIS A TIERS DETENTEUR اشعار بحز أموال الغیر 

ة القصر جراءات من جراء دا عت يئات(و ال أو املؤسسات لدي بة بالضر لف امل أموال ز

من)العمومية املواد لنص طبقا املماثلة387ا384ودلك والرسوم املباشرة الضرائب قانون من

عن العمومية نة ز ا ملصا حماية ودلك ا ل الفوري التحصيل الضرائب ملحصل تج ال

عد و يھ التن مسبقا ررة ا البيانات لنفس حامال عة املتا عون قبل من ز ا سند ر تحر ق طر

ا ا يوجھ املحاسب قبل من فيماامضائھ العملية اتھ ثالث طرف عت ال املؤسسة أو يئة ل

غضون للقابض الرد سبة8يكون بال سنة مدة ز ا دا صالحية تبقي اجابا أو سلبا أيام

واملؤسسات يئات ة(لل املعنو بة4و) اص بالضر ن لف امل للبا سبة بال   )26( سنوات

  حجز  الممتالكات والعقارات 

الضرائب أعالملحصل العنصر الواردة املواد والكيفيات الشروط زائريبنفس ا ع شر ال أجاز

العمومية نة ز ا مصا ع حفاضا ودلك املقولة والغ املنقولة ات املمتل دلك. ز كون و

زه غية املنقول أو العقار يقع ال يئة ال أو ة ل معلومات طلب ر  .بتحر
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 الغلق المؤقت

يقدمھ ر تقر ع بناء للضرائب ي الوال املدير السد قبل من للغلق الؤقت الغلق قرار   يتخد

الغلق قرار يتجاوز أن يمكن وال ختصاص مجال حسب ر6املحاسب عة.أش املتا عون طرف من

ي القضا املحضر أو قانونا ل دي. املو من بة بالضر لف امل تحرر عدم حالة غضونو ي با ا نھ

الغلق10 قرار نفيد ب ي القضا املحضر يقوم التبليغ خ تار من ابتداءا  27 أيم

 

  أسباب ضعف التحصیل الضریبي

امل ية الضر الطاقة در كبأصبحت سبة ب ا تحصيل ض نةف ب مايمكنمالحضتھ دا و

دلك ومرد الفع الضر والتحصيل ا تحصيل ض اليمالطاقةاملف اقتصاد أستاد يراه مثلما

اليمنالدكتور  بجامعة قتصاد أستاد ل املتو حسن التاليةمصطفي لألسباب  

  ضعف الوعي الضریبي 4

لدى الوعيالضر شر كومة ا قبل من یوجدتقص أنھ حیث ور م ا لدى

میة نوأ   املواطن

يالض ف الدولة، ملوارد الرئ العمود ا كون ارائب علی عتمد وال املستقروالدائم املورد

العالم دول   .معظم

  

  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

  26من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 387الي  384المواد من 

   27  27من قانون األجراءاتالجبائیة  146المادة 
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مشكلة التھربالضریبي: 2  

يعد مر ا و الضر رب الضرالت التحص معوقات وأحد حقيقية ذمعضلة و لھ، اأیضا

الضرائب، ممو لدى املسئولیة الشعور عدم تیجة ذایأتي ولكن ول، ب بالس عالقة

الوسائل ل ب ؤالءالضر م،و ل املتاحة  

ية3 الضر العموميةعفاءات نة ز ا ز عم مدروسة الغ بة الضر عفاءات مت سا

ديث ا بائية ا التعديالت دلك مالحضة مكن  و

بائية4 ا ن القوان بالعكسفاعلية ، ن قوان ا زائر ا ي با ا النظام اليفتقد التطبيق

اتھفالقانونالضر تطبيق معاير تكمن لة فاملش وعليھ جيد ل ش ومدروس منقح قانون

ةمن كب جبائية ارادات شكيل ب سمح قوةي ضر از ج وجود وجود حتمية تصبح نوعليھ القوان

ة قو اسس ع وثابتة قائمة الدولة اتھ أن القول ستطيع ا حي للدولة العامة ادا.يرادات أما

ع العاملیةتؤديان للسوق وفقا تحدد ال سعار ومتقلبة للنضوب معرضة موارد ع تماد

التا باالستقرار،و تتمتع ي یةف لإلیراداتالضر سبة بال أما الدولة، موارد استقرار عدم إ

ي ازالضر ا ع أو یة یراداتالضر ع العامةفعتماد یرادات ساس   .و

  

  

  

  

  

  

https://m.facebook.com/ECONOMISTS1/posts/711665745546073?locale2=ar_AR 
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ي الثا حالةالفصل   دراسة

املطمر الضرائب   قباضة

املطمر  الضرائب قباضة ملتح عة ةالتا املطمردير قابض3الضرائب ا عل شرف  مصا

 مھام القابض

القباضة مصا ن ب سيق   الت

بةاعداد بالضر ن لف للم ة ر الش الدفعات رزنامة عة   ومتا

ي البن ن التوط عمليات ملفات عة   متا

بة بالضر ن لف للم املجدولة بالديون اصة ا امللفات عة   متا

العمومية نة ز ا حساب ا للصندوق اليومية يرادات ل   تحو

  مصالح مصلحة الصندوق 

 ا ام م ومن الصندوق ن أم قبل من س   و

 الضرائب ة مدير عن الصادرة بائية ا وراد   تحصيل

 بة بالضر ن لف للم ة الفور الدفعات   تحصيل

 با عن الصادرة السندات مختلف الرسومتحصيل مثل العمومية ع. دارات   الطوا

 للصندوق توقيف  اليومية

  مصلحة  المحاسبة

املحاسبة ة مص س رئ ام م   من

املحاسبة دفاتر للصندوق اليومية يرادات عمليات ن   تدو

املحاسبة دفاتر   مسك
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ة للمص تصل ال التحصيل سندات وراد مختلف   يل

ة للمص تصل ال امللغاة بائية ا القيم   يل

تصلھ ال التحصل عملية عة الصندوق متا ة مص س رئ   من

للقباضة ة ر الش انية امل   اعداد

انية بامل اصة ا حصائية البيانات   اعداد

  مصلحة المتابعة 

واملوسعة الكب ام للم نضرا ودلك القباضة ة مص م أ اعت وم ا بع ت   ال

 لف م ل ل الضر التحصيل وضعية عة   متا

 بة بالضر ن لف للم بائية ا الوضعيات   اعداد

 ات ب الت   اعداد

 ز با اصة ا شعارات   اعداد

 املحالت غلق احات ق   اعدادا

  ي بائيةالك ا القيم عة   متا

 التح عملية اصة ا ة ر الش بائية ا البيانات   صيلاعداد

  الحیز الجبائي للقباضة

و بلديات ي لثما ي با ا التحصيل ع شرف يف التص خارج   باعتبارالقباضة

يلل الرحمة. القلعة. بلدية ن سعادة. ع خطاب. املطمر. سيدي عودة. سيدي بن أمحمد سيدي

  .لعسلب
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  التحصیل الخاصة بالقباضةبیانات ب

البيانات ع التحصيل باملطمر الضرائب قباضة  التاليةعتمد

                        MONTANT DE RECOUVREMENT  

RI                    ------------------------------------------- 

                              OBJECTIF FIXE 

بة الضر تحصيل درجة س يق معامل و معو بائيةمقارنة ا االقيمة تحصيل ااملسطر تحدد ال

للضرائبمسب الوالئية ة املدير   قا

                          RECOUVREMENT (N) –RECOUVREMENT (N-1) 

   R2                  ----------------------------------------------------------- 

RECOUVREMENT (N-1) 

املؤشر دا التحصيل  سمح فاعلية درجة نبقياس للمدة ة الف بنفس    1-مقارنة

                RECOVREMENT SUR ROLES  

      R3     ------------------------------------------- 

               TOTAL DU RECEOVREMENT  

تحصيل مجموع قياس من ا عل املحصل سبة ال مسمح للتحصيلوراد الك باملجموع  قارنة

                        RECOUVREMENT SUR ROLES ISSU DE L’ACTION COOERCITIVE  

 R4            -----------------------------------------------------------------------------  

                             RECOUVREMENT SUR ROLES   

التحصيل ة القصر جراءات فاعلية بقياس سمح الفرديةمؤشر وراد بتحصيل   مقارنة

                        RECOUVREMENT DU COTES IMPORTANTE  

R5                    -------------------------------------------------------- 

MONTANT BRUT DES COTES IMPORTANTES  
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ي بائيةالك ا للقيم سبة بال تحصيلھ ماتم مقدار املؤشر دا من املقدمة سبة ال من(عطي اك

دج   مقارنة) مليون

ي  بائيةالك ا للقيم ام ا   باملجموع

  بعض معوقات التحصیل الجبائي

التا لألسباب ي با ا التحصيل ضعف   يرجع

بة بالضر ن لف امل لدي الضر الو   ضعف

وضوح بعدم اصة ا ن االعناو ترسل ال املراسالت من العديد يجعل مما بة بالضر ن لف امل

ال اصة ا   املرجوةبالفائدةعوداملصا

محاولة يدراية للطعون م وتفضيل ي با ا م واج تأديت عن بة بالضر ن لف امل عض تقاعس

بائية ا م مستحقا دفع من والتملص ر   لل

دليل مثل وتنضيمات نصوص من اصة ا بائية باألجراءاتا بة بالضر ن لف امل عض املام عدم

بة بالضر لف  امل

  

 

  

  

  

 

 



 

69 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

 

MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERAL DES IMPOTS 

DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISE 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Nom et prénom à la raison sociale 

Adresse 

Le  receveur des impôts 

Dans le cadre des dispositions de l’article 51 de la loi de finance 
2015 j’ai l’honneur de venir. par la  présente .solliciter une 

remise des pénalités de recouvrement  se rapportant a ma dette 
fiscale d’un montant globale de 
……………………………..portée sur le /les rôle (s) suivant (s( 

…………………………………………………………………………………
............................................................................................................………… 

............................................................................................................ 

Je vous prie d’agrée Mr le receveur des impôts .l’assurance de 
ma considération distinguée 

Fait 
a…………………………………….le………………………… 

L’intéressée  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

 

MINISTERE DES FINANCES 

DIRECTION GENERAL DES IMPOTS 

DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISE 

Dispositif de rééchelonnement de la dette fiscale 

Des entreprises en difficultés financières 

Art 90 de la loi de finances pour 2017 

De mande de rééchelonnement 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Nom et prénom à la raison sociale 

Adresse 

Le  receveur des impôts 

Dans le cadre des dispositions de l’article 90 de la loi de finance pour 
2017 .j’ai l’honneur de venir par 

La présente solliciter un rééchelonnement de ma datte fiscale d’un 
montant globale de .......................................................……………..da 

Composée comme suit 

Les droits................................................................. 

Pénalités de retard................................................... 

Pénalités de recouvrement …………………........  

Cette dette fiscale concerne le (s) rôle (s) d’imposition repris sur l’extrait 
de role joint .je vous prie D’agréer. Mr le receveur des impôts 
l’assurance de considération distinguée 

 

Fait  a……………………………….le…………………………… .. 

L’intéressé 
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 الفصل خاتمة
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  المـــــــلــــــخــــــص 

  

اتھ اسالةالر عا ديثأليات ا ي با ا ع شر ال نمط ضوء ي با ا   لتحصيل

وســداذالـ للدولـة املاليـة املـوارد ن تحسـ أجـل مـن ودلــك زائـر ا ـ املـا النظـام عليـھ ند سـ ي

بصــفة زائــري ا نمائيلألقتصــاد الــنمط ن وتحســ ــة ج مــن ــ والتج ســ ال انيــة م ــ ــز لل

ــكمــاعامــة البحــث ميــة أ تضــلتكمــن ا بــدو ــ ال و املغيبــة الفنيــة ســباب ــ ع الوقــوف

اعملية ا م تراوح ي با ا   .التحصيل


