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 RI Recette Des Impôts ض.ق قباضة الضرائب
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 DE Droits d’Enregistrement ت.ح حقوق التسجيل

 DT Droits de Timbre ط.ح حقوق الطابع

 

 

 



 

 داءــــــــــــــــــهإ
 

الذي لم يبخل علي يوماً  رحمه اهلل   أهدي هذا العمل المتواضع إلى أبي  
 وإلى أمي التي ذودتني بالحنان والمحبة بشيء

أنتم وهبتموني الحياة واألمل والنشأة على شغف االطالع  : أقول لهم
 جميعاً   و اصدقـائي  وإلى إخوتي وأسرتي والمعرفة

 .علمني حرفـاً أصبح سنا برقه يضيء الطريق أماميثم إلى كل من  
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 املقدمة العامة 

 

 ي بصفته اقتصادا ناميا اختالالت توازنية تجلت في تراجع معدالت ألاداء الاقتصاديالجزائر  واجه الاقتصاد

 طرد لنفقات التمويل ، و ملا كانتمقابل التزايد املض.....( الناتج إلاجمالي املحلي الشغل عجز امليزانية )  

، شكلت الضريبة احدى ألادوات املالية للدولة  الي بلد السياسة املاليةالسياسة الضريبية جزءا ال يتجزأ من 

 .من خالل الدور ألاساس ي الذي تلعبه في دعم و تجسيد البرامج الحكومية

الى انتهاج الدولة حزمة من التدابير التي  6891أدت الصدمة البترولية التي شهدها الاقتصاد الوطني سنة 

ة ملرافقة التحوالت الاقتصادية رض مبدا اللجوء الى الجباية كضرور مست النظام الضريبي في ظل ف

هذا التحول استدعى إدخال  التي  تندرج في إطار الانتقال إلى اقتصاد السوق و ملواكبةالاجتماعية العميقةو

املؤسسة من أداء دورها بفعالية أكثر  إصالحات ضريبية ليكتمل مسار إلاصالحات الاقتصادية قصد تمكين

 .وتكييف الاقتصاد الوطني مع املعايير الاقتصادية الدولية

 

 جيه الاستثمار تم وضع خطة الصالحو نظرا ألهمية الضرائب في تخصيص املوارد و ضبط الاستهالك و تو 

 .و إلادارة الجبائية ( ضرائب و رسوم )املنظومة الضريبية شمل ذلك كال من الهيكل الضريبي 

 

ي ضرائب جديدة و التي سعت الى تبن" بالجيل ألاول "ضريبية بعد إصالحات تدعى أتت  إصالحات إلادارة ال

 الرسم على القيمة املضافة  –الضريبة على الدخل إلاجمالي  –الضريبة على أرباح الشركات : عصرية  و 

خصوصا بعد , عرفت الجزائر عديد إلاصالحات الجبائية إضافة لإلصالحات ألاولية  واستنادا لذلك فقد

 الذي يفرض الشفافية والعدالة في تسيير, الجديد الذي يلزمها بالتكامل مع مختلف التطورات  التوجه

 . جهة أخرى  الجباية من جهة  وليونة إلاجراءات املتبعة من طرف املكلف وإلادارة الجبائية على حد سواء من

 

اعتبارها حلقة وصل بين النظام يرتبط تحقيق اهداف إلاصالحات املسطرة بمدى نجاعة و كفاءة إلادارة ب

في عصرنة هياكل إلادارة الجبائية بوضع تنظيم جديد  0222الضريبي و املكلف بالضريبة ،اذ شرع منذ سنة 

املحاور الجبائي الوحيد لكل صنف من هؤالء  مبدأيرتكز على تقسيم مجموع الكلفين مع خلفية تجسيد 

 .املكلفين

 

وذلك بمساعدة  0221, بداية إطار عصرنة إدارة الضرائب بشكل أوسع مع وفي هذا السياق باشرت الجزائر في

 برنامج عصرنة ودعم إلاصالحات جبائية أجنبية، وذلك من خالل إداراتفنية من هيئات مالية دولية 

نظام إلادارة العامة ، يمتد  ففي حين يختص التعاون مع صندوق النقد الدولي بدراسة إصالح.إلادارية

 .عامة الاتحاد ألاوربي إلى برامج تنسيق نظام الجباية بصفةالتنسيق مع 
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تعتبر كال من مديرية كبريات املؤسسات ، مركز الضرائب واملركز الجواري للضرائب واجهة جديدة للمنظومة 

من خالل تبسيط و عصرنة إلاجراءات مما  الضريبية التي تبنت مهمة ضمان احسن نوعية لخذمة املكلفين

 :و عليه يتم طرح إلاشكال موضوع البحث في السؤال املحوري التالي   .ية كبير التزاماتهم الجبائيسهل بشكل 

 

 .النظام الضريبي الجزائري؟ إصالحماهي الهياكل الجبائية املستحدثة في ظل تحديات 

 

 :من خالل هذه إلاشكالية ،ارتأينا الى طرح مجموعة من ألاسئلة الفرعية هي كالتالي 

 

 هي خصائص و مقومات النظام الضريبي ؟ما   - 6

 ما هي دوافع و أسباب إلاصالح الضريبي في الجزائر ؟ – 0

 ما هي انعكاسات إلاصالحات على إلادارة الضريبية و املكلفين بالضريبة ؟ – 3

 فحوى ومضمون هذا إلاصالح إلاداري الجبائي وكيف يتم تسيير هذه الهياكل املستحدثة؟  -4

 امات و حقوق املكلفين بالضريبة في ظل إصالحات إدارة الضرائب ؟ما هي التز  – 5

 ما مدى مساهمة عصرنة إدارة الضرائب في تحسين أساليب العمل و نوعية الخذمة املقدمة ؟ – 1

 

 الفرضيات 

 

 :أعتمدت الفرضيات كمنطلق و أساس ملناقشة البحث و إلاجابة على ألاسئلة املطروحة  وتمثلت فيما يلي

 

  التحول الحقيقي فيما يخص طرق وكيفيات تسيير الضريبة بالنسبة لإلدارة الجبائية ، وكذا شروط العمل

 .باإلضافة الى رفع عالقتها مع املكلفين بالضريبة و العمل على ترقيتها ، واملردودية ونجاعة الخدمة

 ئي وبالتالي تحقيق التحصيل إن تحسين الخدمة وتبسيط إلاجراءات إلادارية يؤدي إلى نشر الوعي الجبا

 .الضريبي و الحد من التهرب والغش الضريبيين

  تتمثل إنعكاساتها بالنسبة للمكلف بالضريبة في تبسيط ارساء نظام الضريبة الجزافية الوحيدة و التي

 .إجراءات تسيير الضريبة و تحصيلها ، و تخفيض تكلفتها بالنسبة لإلدارة

  وإلالتزامات املنصوص عليها في التشريع الضريبي و ألانظمة الجبائية املعمول بها، تمثل مجمل الحقوق

 .سواء تعلق ألامر باملراقبة الجبائية أو التحصيل الضريبي أو املنازعات الضريبية ضمانات املكلف بالضريبة

 رحلة أساسية في يشكل إدخال تكنولوجيا املعلومات الجديدة وإلاتصال على مستوى إلادارة الجبائية، م

 .تحقيق برنامج العصرنة والتحصيل الضريبي واكتشاف الاخطاء و املخالفات
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 :يستمد هذا البحث أهميته لالعتبارات التالية  :أهمية البحث 

 

اإلضافة الى كونها أهمية النظام الضريبي كاداه ضبط و توجيه ملواكبة التحوالت الاقتصادية ب   -

 .جة الازمات الاقتصادية والاجتماعيةوسيلة فعالة تدخلية ملعال

 .مساهمة املكلف بالضريبة  ، و بشكل كبير في تمويل ألاعباء العمومية -

 .إرساء أنظمة الاخضاع الضريبي الحديثة من خالل إلاصالحات املنتهجة -

 .استحداث ثالث هياكل إدارية جديدة لكل صنف من املكلفين بالضريبة -

 (.كبار، متوسطين ، صغار ) ثالث فئات تقسيم املكلفين بالضريبة الى  -

 

 مبررات و دوافع اختيار املوضوع

 

 .أهمية الضرائب في قدرتها على تحقيق السياسات و البرامج الحكومية -

 .الدور الفعال الذي تؤديه الضريبة في توجيه و ضبط الحياة الاقتصادية -

صعوبة تغطية نفقات الدولة  الجباية البترولية اثر تراجع أسعار النفط  مقابل خيلمداتدهور  -

 .املتزايدة

 ".مرجع نوعية الخدمة مسعى جديد للنوعية " استحداث مراكز جبائية عصرية عنوانها  -

 

 املنهج و ألادوات املستعملة 

املنهج الوصفي في الدراسة من خالل تقديم  استخداملإلجابة على إشكالية البحث و تحليل فرضياته ، تم 

املنهج التحليلي من خالل الفصل  إلىتعاريف  و خصائص حول الضريبة و النظام الضريبي، باإلضافة 

 .التطبيقي ضمن دراسة حالة مركز الضرائب بمستغانم

 

 خطة و هيكل البحث 

 

عموميات حول )ل الفصل ألاول ثالث فصول ، يشم إلىلتحقيق هدف الدراسة ، ارتأينا تقسيم البحث 

 .من خالل تعريفهما و ذكر خصائصهما وكذا ألاهداف و الاثار التي ترمي اليها( الضريبة و النظام الضريبي 

العام للهياكل الجبائية املستحدثة ،بالتطرق الى كل هيكل تنظيمي على  إلاطار اما الفصل الثاني يتضمن دراسة 

لفين بالضريبة من جهة ، و أنواع الضرائب و الرسوم التي تسيرها من جهة ، فيما يخص املهام تجاه املكحدا

 .أخرى 

ختصاصه التعريف به، بمجال ا إلىالفصل الثالث ، يمثل دراسة ميدانية ملركز الضرائب بمستغانم يهدف 

 .مدى مساهمته  في التحصيل الضريبي و 

 

 .مجموعة من الاستنتاجات و التوصيات يختم البحث بخاتمة عامة تتضمن
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 مقدمة الفصل  

 

ايجابية ال يستهان بها في دعم  تحتل الضرائب مكانة متميزة وأهمية كبيرة في التشريعات املالية ملا لهـا مـن نتـائج

قه من الاقتصادية للدولة، باإلضافة إلى ما تحق املوازنة العامـة باعتبارهـا إحـدى ألادوات الهامـة للسياسـة

الضرائب في كثير من دول العالم من أهم مصادر إلايرادات العامة  أهداف في مختلـف املجـاالت، كمـا وتعتبـر

ارتأينا الى ان نتطرق في هذا .تنمية شاملة في مختلف ألاصعدة واملجاالت لتمويل النفقات العامة لتحقيق

خصائصها و القواعد ألاساسية التي تقوم الفصل الى إلاحاطة بموضوع الضريبة من خالل تعريفها ،عرض 

املبحث الثاني خصص لذكر اهداف و اثار الضريبة ، كما  أماعليها وكذا انواعها  من خالل املبحث ألاول ، 

توجهنا الى تبيان النظام الضريبي ، مكوناته  و مقوماته و إلاصالحات التي شهدها في الجزائر باإلضافة الى 

 .و بعدها من خالل املبحث الثالث 0220رة الضريبية قبل إصالحات التطرق الى هياكل إلادا

 

 مفاهيم أساسية حول الضريبة: املبحث ألاول 

 

 تعريف الضريبة و خصائصها : املطلب ألاول 

 تعريف الضريبة : الفرع ألاول 

 

فقد عرفت على أنها والشامل لها،  لقد عرفت الضريبة عدة تعاريف مختلفة لكنها لم تخرج عـن املعنـى العـام

مقدرته وبغض النظر عن املنافع التي تعود عليه من جراء  فريضة إلزامية يلتزم املكلف بدفعها للدولة حسـب

 .1تحقيق حاجة عامة  تقـديم هـذه الخـدمات أو

 

حقوقهم ، طرفهم للحفاظ على  كما اعتبرت كالتزام مالي للمواطنين اتجاه الدولة ، فهي املبلـغ املـدفوع مـن

تحقيق منفعة عامة ، باإلضافة لدورها الفعال في  وبالتالي هي ثمن الخدمات املقدمة من طرف الدولة بهدف

وسيلة من وسائل السياسة املالية للدولة يتم بموجبها استئصال أو اقتطاع  توجيه الاقتصاد الـوطني باعتبارهـا

وتحويلها إلى الانتفـاع العـام أي الدولـةباعتبارها ،جـزء مـن املداخيل لألشخاص الطبيعيين أو املعنويين 

 .2اجتماعية أم اقتصادية أم غيرها  املساهمة املالية التي تعمل على تلبية النفقـات العامـة سياسـية كانـت أم

 

 

 

 

                                                           
 

1  55  ص2006املالية العامة والتشریع الضریبي ، منشورات جامعة دمشق عام :محمد خالد املهایني ، خالد الخطيب الحبش. 
 
 

 2  02ص1978املالية العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، لبنان، ،:حسن عواضة. 
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 .3تعتبر الجباية وسيلة وأداة، تستخدمها الدولة تعبيرا عن سيادتها وقوتها :التعريف ألاول 

 

الضريبة عبارة عن اقتطاع جبري، نقدي أو عيني وذلك دون مقابل، تقوم به الدولة وذلك :الثاني التعريف

 .(4)من خالل إدارتها املخولة لها بإلزام املكلفين بدفعها 

 

، ويتم )أشخاص طبيعيين أو معنويين( الضريبة تمثل تقديم مبلغ مالي إلزامي على املكلفين:التعريف الثالث

 .(5)تحصيلها من طرف الدولة دون مقابل على أن تستعمل إيراداتها لتغطية النفقات العامة 

 

الضريبة هي اقتطاع مالي تقوم به الدولة عن طريق الجبر من ثروة ألاشخاص آلاخرين ودون :التعريف الرابع

 .(6)مقابل خاص بدافعها وذلك بغرض نفع عام 

 

الضريبة عبارة عن مبلغ مالي تقوم الدولة بفرضه على املكلفين بصورة إجبارية وبدون :التعريف الخامس

 .(7)مقابل، في سبيل إنفاقه على املصلحة العامة أو استخدامه في مجاالت تدخل الدولة 

 

الضريبة اقتطاع مالي يجبر ألافراد على دفعه للسلطات العامة للدولة بدون مقابل، وفقا :التعريف السادس

 .(8)قواعد وقوانين محددة، من أجل تغطية أعباء الدولة والسلطات الجهوية ل

 

 خصائص الضريبة :الفرع الثاني 

 

  :من خالل التعريف الشامل للضريبة الذي سبق ذكره ، نجد أنها تتميز بخمس عناصر أساسية 

 

 الضريبة اقتطاع مالي 

عينا، ذلك نتيجة لعدم سيادة الاقتصاد خالفا ملا كان سائدا قديما حيث كانت الضريبة تفرض  

النقدي، ومع التقدم الاقتصادي والاجتماعي وظهور عيوب الضرائب العينية وصعوبة جبايتها، أخذت 

 .الضريبة صفة الاستقطاع النقدي من مال املكلف

 

 

 

                                                           
 

(
3
)  Bernard bobe et piere llad fiscalité et choix (3) économmique inprimerie aubin France 1978 p,7 

 

(
4
) pheuiph ngaosyvathn  le role de l’impot dans le pays en voie de développment, libraire générale paris K France 1978 p   20  

5 FRANCION DERUAL PUBLIQUE DALLEZ PARIS 2 DITTION 1995 P 39 . 
6  9191ص1971، رفعت المحجوب المالية العامة دار النهضة العربية بيروت لبنان. 
7 619 ص1973  الثالثة ةالطبع  -، بيروت لبنان المالية العامة دراسة مقارنة دار النهضة العربية حسن عواضة  . 
8 921 ص 1988  الطبعة الثانية -صالح الرويلي اقتصاديات المالية العامة ديوان المطبوعات جامعة الجزائر.  
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 الضريبة فريضة جبرية 

العامة هي التي تحدد مقدار  إن الضريبة تفرض جبرا ، أي أن املكلف ليس حرا في دفعها ، بل السلطات

الضريبة ، وكيفيتها وموعد دفعها ، لذلك فالضريبة تؤخذ بقرار من جانب واحد ، وهذا ما يميزها عن غيرها 

من إلايرادات املالية ألاخرى ، كالرسوم والقروض الاختيارية ، التي تستخدم الدولة أساليبها في إغراء ألافراد 

 .برد ألاصل وسداد خدمات القرضعلى الاكتتاب فيها مع تعهدها 

 

 الضريبة تفرض من قبل الدولة   

إن الضريبة ال يمكن أن تفرض أو تعدل أو تلغى إال بقانون ، فاإلدارة الضريبية التي تقوم بتنفيذ إدارة 

 .السلطة العامة ال يحق لها إال جباية الضـرائب املسـموح بهـا وتحصيلها من قبل السلطات املختصة

بالنسبة للعنصرين السابقين للضريبة يدالن على أن املكلـف عنـدما يتأخر عن دفع الضريبة ، أو كما نشير 

 .يمتنع بدفعها ، بمعنى إذا حاول التهرب يتعرض لجـزاءات وعقوبات محددة قانونا

 

 الضريبة تفرض وفقا للمقدرة التكليفية للمكلفين  

درته املالية ، فالضريبة هي طريقة لتقسيم ألاعباء إن الضريبة تفرض على شخص قادر على الدفع تبعا ملق

العامة بين ألافراد وفق قدرتهم التكليفية ، وهذا ما ناد بـه آدم سميث من خالل قاعدة العدالة أي أن يساهم 

 .كل أعضاء املجتمع في تحمل أعباء الدولة تبعا ملقدرتهم النسبية على الدفع

 

 ق منفعة عامةتفرض الضريبة بال مقابل ومن أجل تحقي  

إن املكلف الذي يدفع الضريبة ال يحصل على منفعة مباشرة وإنمـا يتحصـل عليها من خالل قيامه باإلنفاق 

العام على مختلف املجاالت الاقتصادية والاجتماعية كما أن إلايرادات الضريبية يجب أن يكون هدفها هو 

 9   ) تحقيق منفعة عامة وليس خاصة

 

 ألاساس القانوني للضريبة وقواعدها  :املطلب الثاني 

 

  ألاساس القانوني للضريبة: الفرع الاول 

إن طبيعة الضريبة ال يمكن أن تتجلى إال بعد ما نتعرف على أساسها القـانوني وهو ما يعرف بالتكييف 

تبديل أو  كما نشير بأن فرض الضريبة يدخل في السيادة السياسية للدولة، وأن فرض أو .(10)القانوني للضريبة

  .إعفاء أي ضريبة يجب أن يتم من قبل السلطة التشريعية، أومن يقوم مقامها

 

 

 

                                                           
9    65 ص1978 ، مقارنة، دار النهضة العربية، لبنانمبادئ المالية العامة، دراسة :زينب حسين عوض اهللا   

10  176ص ة والتشريع الضريبي ، مرجع سابق المالية العام:محمد خالد المهايني ، خالد الخطيب الحبش  
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ومن ثم فإن ألاساس القانوني للضريبة كان محل جدل بـين نظريـات كثيـرة انتشرت في القرن الثامن والتاسع 

فمنهم من . وغيرهم "ساي"و "الفيزيوقراط"و "عشر من طرف العديد من كتاب املالية مـن أمثـال هوبس ، لوك

يرى بأن فرض الضريبة يستند إلى العالقة التعاقديـة بـين الدولـة والفرد، ومنهم اعتبر فرض الضريبة واجبا 

 ".نظرية التضامن" وطنيا

 

   النظرية التعاقدية للضريبة: 

أصحاب هذه النظرية أكدوا بأن الضريبة عالقة تعاقدية بين الدولة والفـرد وأن هناك عقد ضمني بينهما ، 

 .بحيث تلتزم الدولة بتقديم خدمات لألفـراد ، علـى أن يقـوم ألافراد بسداد مبلغ مالي يمثل الضريبة

ضمني ، إال أنهم اختلفوا في تفسير فبالرغم من اتفاق أصحاب هذه النظرية على أن الضريبة عبـارة عـن عقـد 

وفريق آخر اعتبر  "عقد إيجار" وآخرون اعتبروا الضريبة "عقد بيـع" هذا العقد بحيث اعتبر بعضهم الضريبة

 .عقـد تأمين" الضريبة على أنهـا

 

 نظرية التضامن الاجتماعي 

سلطة سياسية واحدة ، وهذا هذه النظرية تمثل لدى مؤيديها بأنها عبارة عن تضامن املجتمع الذي يخضـع ل

 "فكرة تضامنية" يدل على أن هذه الفكرة مستمدة مـن التطـور التـاريخي للضريبة ، بحيث كانت الضريبة تمثل

بين مختلف العشـائر والقبائـل ، وبعدها أصبحت تمثل مساعدة مالية يقدمها ألافراد ، للحاكم من اجل 

لظروف الاقتصادية والاجتماعية ، كفريضة واجبة الـدفع مـن تغطية النفقات العامة ، ثم تحولت نتيجة ل

 .(11)طـرف ألافراد ، وذلك في إطار اجتماعي وتضامني 

 

وواقعية ألنها ال تقوم على أساس  وهكذا بإمكاننا أن نقول بأن نظرية التضامن الاجتماعي هي ألاكثر موضـوعية 

التضامن الاجتماعي ورغبة الدولة وألافراد للتعايش وتحمل  عقد ضمني بين الدولة وألافراد وإنما علـى أسـاس

 .ألاعباء الاجتماعية معا

 

 القواعد ألاساسية للضريبة: الفرع الثاني 

 

الضريبة العصرية هي ضريبة تدخلية وغير حيادية ، كما كانـت إبـان الدولـة التقليدية أو الدولة الحارسة ، 

ة الاقتصـادية والاجتماعية للدولة ، وفي توجيه الاستثمارات بحيث أصبحت تلعب دورا هاما في السياسـ

 .إلانتاجية وهي قبل كل ش يء مورد مالي أساس ي توليه الدولة اهتماما كبيرا قصد تنمية وتغذية خزينتها

كانت للضريبة كل هذه ألاهمية فقد وضع لها ومن فترة طويلة قواعد على املشرع الضريبي أن يأخذها  وملا

  .بعين الاعتبار عند وضعه النظام الضريبي

                                                           
981 المالية العامة والتشريع الضريبي ، مرجع سابق ص:محمد خالد المهايني ، خالد الخطيب الحبش 
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إعالن حقوق " وهذه القواعد تشكل ألاساس التقليدي للضريبة ،حتى أن بعضهم قد عبـر عنهـا بأنها

ومحتوى  "ثروة ألامم" في كتابه الشهير "آدم سميث" قتصـادي إلانجليـزي وواضع هذه القواعـد، الا  "(12)املكلفين

 :هذه القواعد ما يلي

  قاعدة العدالة أو املساواة في املقدرة التكليفية: 

حسب هذه القاعدة فإن كل ألافراد املكلفين بـدفع الضـريبة ملزمـون بـدفع الضريبة ، ولكن حسب مقدرتهم 

يجب أن يساهم كل ": فهو معفى من ذلك، وكتـب آدم سميث في هذا الصدد قائالالتكليفية، ومن ال دخل له 

أفراد املجتمع في نفقـات الدولـة بحسب مقدرتهم النسبية بقدر إلامكان أي بنسبة الدخل الذي يتمتعون به في 

 " (13)ظل حمايـة الدولة 

ك هـو تطبيق الضريبة التصاعدية ونالحظ آلان بأن أغلب الدول قد أخذت بهذا املبدأ، وخير دليل على ذل

 .وإقرار إلاعفاءات العائلية والحد ألادنى الالزم للمعيشة

 

  قاعدة الوضوح واليقين: 

يجب أن تكون الضريبة املفروضة على املكلفين القانونيين واضـحة املعـالم، بحيث يعرف الخاضع لها، مقدار 

لجزاءات والعقوبات التي تترتب عن التهرب والغش الوعاء، ومعدل الضريبة وتاريخ سداد الضريبة، وكذا ا

، تعتبر ضريبة (14) فكل ضريبة ال يعرف املكلف مقدارها وزمان جبايتها ومكان دفعها معرفة تامة.الضريبيين

  .تعسفية بحيث تؤدي في النهاية إلى التهرب والغـش، وعليـه ال يجـب دفعها

الوضوح واليقين وأولتهمـا اهتماما كبيرا بحيث أصبحت  ولقد أخذت التشريعات الضريبية املعاصرة بقاعدة

 .الضريبة واضحة ومحددة من جانب مكوناتها

 

  قاعدة املالءمة: 

على الضريبة أن تجبى في أكثر ألاوقات مالءمة للمكلف وبالكيفية ألاكثر تسييرا له، ويعتبر الوقت الذي يحصل 

الضريبة، كأن تجبى ضريبة املرتبات وألاجور من املكلفـين  فيه املكلف على دخله أكثر ألاوقـات مالءمـة لـدفع

فـي أوقـات اسـتالم أجورهم، وتجبى ضريبة ألارباح التجارية والصناعية في نهاية الدورة املالية، وعنـد تحقيق 

 .ألارباح

 

  قاعدة الاقتصاد: 

التي تنفقها الدولة في سبيل املقصود باالقتصاد هنا أي الاقتصاد في نفقات الجباية بحيث تكون النفقات 

ما يمكن وهـذا ألامـر يتطلب فرض الضرائب التي تكثر إيراداتها وتقل  (15)الحصول على إلايرادات الضريبية أقل

                                                           
  

12 63ص1990، المالية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة،:المحجوب رفعت.  

5املالية العامة، مرجع سابق، ص:حسن عواضة   13 
1496 ص2003 الجزائر،11ديوان املطبوعات الجامعية ، "إقتصاديات املالية العامة  " محمد عباس محرزي  
15 ،67 ص1987،مكتبة عين شمس، مصر، القاهرة، ،  "إقتصاديات املالية العامة "علي لطفي  
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إن قاعدة الاقتصاد ليس من السهل دوما تطبيقها فهناك ضرائب يستدعي جمعها عدد  .نفقات تحصيلها

 .لحديث مما يتطلب أعباءا ونفقـات مالية مرتفعةكبيرا من العاملين عليها وخاصة في عصرنا ا

 

 (1)انواع الضريبة  : املطلب الثالث 

 

املعلوم أن الضرائب في الوقت الحالي تضم أنواعا عديدة تتفاوت أهميتها وكذلك في آثارها الاقتصادية و  من

الاجتماعية و سنستعرض فيما يأتي إلى أهم أنواع الضرائب تحدد تطبيقا على نطاق واسع في كافة الدول 

 .تقريبا

 

 الضرائب املباشرة: ول الفرع الا 

أس املال قيمة ما يحققه املكلف أو ما يمتلكه من عناصر رأس املال و يتحمله هي الضرائب التي تفرض على ر 

 الشخص املكلف نفسه وال يستطيع نقل عبئ هذه الضريبة إلى غيره

 

تتمثل الضرائب على الدخل في تلك الضرائب التي تتخذ من الدخل الذي يتولد لدى :الضريبة على الدخل

الدخل وعاء هذه الضريبة فمن ألاجدر أن نحدد املفهوم الدقيق للدخل الشخص الطبيعي أو املعنوي وبما أن 

بغية تحقيق غايتين ألاولى حتى ال تشمل الضريبة بعض ألاموال التي ال تعد من قبل الدخول و الثانية عدم 

الهرب بعض العناصر التي تعد من قبيل الدخول و الثانية حتى عدم تهرب بعض العناصر التي تعد من قليلي 

 .لدخول ا

 ولتحديد مفهوم الدخل هناك نظريتان ألاولى تنظر إليه من الناحية املصدر الذي يأتي منه يجب أن يتسم

بالدورية و الانتظام و تسمى هذه النظرية بنظرية املنبع أما الثنية تحدد الدخل من خالل النظر إلى الزيادة في 

فترة زمنية معينة و تسمى نظرية الزيادة في القيمة  القيمة الايجابية التي حصلت عليها في ذمة املكلف خالل

 .الايجابية

 

 نظرية املنبع : 

 يعد دخال وفقا لهذه النظرية ما يحصل عليه املكلف بصفة دورية و منتظمة من أموال وخدمات يمكن

  :  تقويمها بالنقود و لكي يعد إلايراد دخال وفق هذه ا لنظرية

أي يأتي بصفة متجددة و منتظمة كلما انتهت املدة ا لتي تحدد رقميا كاليوم ، الشهر  : الدورية والانتظام -

  .كأجر العامل و راتب املوظف ،

 . ال يشترط في إلايراد حتى يعد دخال أن يكون مبلغا نقديا : إمكانية التقويم بالنقود  -

                                                           
(1)

  .603  ص 699 ص2008 ، عمان ، دار زهران للنشر و التوزيع ، " مالية الدولية ال" عادل فليح العلي  
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يرتبط هذا الشرط بالشرط إذ ال يتصور تحدد الدخل و انتظامه إال إذا كان  : ثبات ديمومة املصدر  -

و تختلف صفة الدوام و الثبات تبعا ملصدر الدخل املختلفة وهي العمل و ،ناجما عن مصدر دائم و ثابت 

 .رأس املال

عين وتنتهي حتى يعد إلايراد دخال يجب أن يحصل عليه املكلف في مدة معينة تبدأ بتاريخ م : عنصر املدة -

 . بتاريخ أخر و عادة تحدد هذه املدة بسنة

 

  نظرية الزيادة في القيمة : 

إن هذه أكثر اتساعا في تحديد املقصود بالدخل إذ يعد دخال وفق لها كل زيادة ايجابية لذمة املكلف خالل 

يعد دخال كل ما فترة معينة أيا كان مصدر هذه الزيادة بالدورية أو الانتظام أو لم تتصف بذلك أي أنه 

يحصل عليه املكلف في فترة من الفترات سواء مزاولة عملة الاعتيادي أو عن طريق مباشرة نشاطه بصفة 

عرضية كاألرباح الناجمة عن بيع العقار أو أي منقول أخر و كذلك الزيادة في قيمة ألاصول الثابتة بصرف 

 .  أو لم تتحقق النظر عما إذا كانت تلك الزيادة قد تحققت عن طريق البيع

و تجدر إلاشارة إلى أن الضريبة على الدخل بالطريقة التي يحددها املشرع إال انه يمكن التمييز بين نظامين من 

هذه الضرائب ألاول نظام الضريبة على مجموع الدخل و الثاني نظام الضريبة النوعية و لكن القاعدة العامة 

 .به هي أنها تنصب على الدخل إلاجمالي دون أن خصم استعماالته في ضرائب الدخل و أيا كان النظام املعمول 

 

الضرائب على رأس املال : 

 

 وتتمثل هذه الضرائب في تلك التي تتخذ رأس املال وعاء لها و يقصد برأ س املال أو الثروة ما يحوزه

كاملوجودات  املكلف من قيم استعماله في لحظة زمنية معينة سواء اتخذت هذه القيم شكل سلع مادية

 . الثابتة أو حقوق معنوية كاألسهم و السندات على شكل نقود

 

  :  الضريبة العادية على رأس املال -

تفرض هذه الضريبة على قيمة ثروة املكلف كلها أو بعض عناصرها و عادة تكون أسعارها منخفضة ألن 

هذه الضريبة لتحقيق طائفة من  و تستخدم ،وعاءها من الضخامة مما يسمح بالحصول على إيرادات غزيرة

 :أهمهااملزايا 

 

يمكن استخدامها  ،كما لعاطلة للمشاركة في النشاط الاقتصاديمهمة في دفع بعض عناصر الثروة ا تعتبر أداة

إال أن فرض هذه الضريبة يجد صعوبات   .أداة رقابية على قرارات املكلفين و خاصة بالنسبة لضريبة الدخل

     في  تتمثل

هناك أجزاء كثيرة  باالضافة الى ان    صعوبة حصر املادة الخاضعة للضريبة و احتماالت التهرب من دفعها -

إلى جهاز إداري  هذا النوع من الضريبة  حتاجفي  من الثروة من املمكن إخفاؤها كالذهب و املجوهرات و النقود

 . كبير
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   الضريبة الاستثنائية على رأس املال-

الضريبة مع سابقتها من حيث أن املادة الخاضعة لها هي رأس مال املكلف إال أنها تختلف عنها تتشابه هذه  

في سعر الضريبة فإذا كان سعر الضريبة العادية منخفضا نجد الضريبة الاستثنائية تفرض بسعر أعلى و لعل 

فيها الدولة بأمس  ما يسود ارتفاع هذه الضريبة هو أنها تفرض بسعر أعلى و في ظروف استثنائية تكون 

 . الحاجة إلى ألاموال لتسديد ديون كبيرة أثقلتها أو النجاز بعض ألاعمال املهمة لو تتوفر لديها ألاموال

 استخدمت اذو قد عرفت هذه الضريبة في كثير من الدول ألاوروبية الغربية بعد الحرب العاملية الثانية 

 .  إيراداتها لتسديد الدين العام بشكل رئيس ي

 

الضرائب على التركات:  

هي الضرائب التي تفرض على ما يجمع ما يملكه الفرد لحظة زمنية معينة هي الوفاة أي أن الواقعة املنشأة 

للضريبة هي الوفاة و تتخذ هذه الضرائب أنواع متعددة فهي أما أن تفرض على مجموع الشركة أو على 

 .نصيب كل وارث

 

 (1)الضرائب غير املباشرة   :الفرع الثاني 

هي كل ضريبة يدفعها املكلف و يستطيع نقل عبئ هذه الضريبة إلى شخص أخر و يتميز هذا النوع بسهولة 

  .الجباية ووفرة الحصيلة

 

إن الضريبة تفرض على إنفاق الدخل للحصول على السلع و الخدمات و  :الضرائب على التداول و إلانفاق

بطريقة غير مباشرة و تعد بالتالي من قبل الضرائب غير املباشرة فالضرائب على نفاق  لهذه فهي تصيب البخل

 :الدخل باملعنى الواسع تفرض على إنفاق الدخل على أموال الاستثمار و على ذلك فهي تتمثل في ثالثة أنواع 

 

 تفرض فيإذ ما فرضت الضريبة على الدخل عند أنفاقه كنا بصدد ضرائب :الضرائب على الاستهالك -

و هي مراحل تتمثل في اتفاق السلعة  ،مناسبات مختلفة تقع في املراحل املختلفة من املنتج إلى املستهلك

أي أن هذه .من املنتج إلى التاجر الجملة و من هذا ألاخير إلى تاجر التجزئة و من تجار التجزئة إلى املستهلك

 .ضمان سهولة تحصيلهااملناسبات لفرض الضريبة أمر يتوافق إلى حد كبير على 

 

في هذا النظام تفرض الضريبة على كافة السلع أي كافة صور إلانفاق :فاقنالضريبة العامة على الا  -

بحيث ال تثور مشكلة اختيار السلع التي تضع للضريبة و يعتبر نظام الضريبة العامة على إلانفاق أكثر 

 .تحقيقا للعدالة

                                                           
993ص 938 زينب حسين عوض اهللا ، مرجع سبق ذكره ، ص

 
 
(1)
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تطورت التشريعات الضريبية لتجعل الضرائب على الاستهالك أو املبيعات :الضريبة على رقم ألاعمال -

ضرائب عامة على السلع و .ما بمناسبة إنتاجها آو بمناسبة استهالكهااالتي تفرض على أنواع السلع فقط 

 .الخدمات بمناسبة تداول هذه السلع أو بمناسبة أداء الخدمات

 

 

 

 

 

 الضرائب التي تفرض على السلع عند اختيارها لحدود الدول إلاقليميةيقصد بها  :الضرائب الجمركية 

بمناسبة استيرادها و تصديرها و تعكس الضرائب الجمركية نوعا و سعرا أو حصيلة ألاوضاع الاقتصادية 

 .املختلفة للدولة و كذلك طبيعة تباينها الاقتصادي

 

 

 أكمله مع استهالك السلع و الخدمات بل يدخر قد ال يقوم الشخص بإنفاق دخله  :الضرائب على التداول

 جزء منه و يشتري به أموالا عقارية منقولة و قد يحدث أيضا أن يقوم الشخص بالتصرف بالبيع باألموال

و في هذه الحاالت يفرض املشرع الضريبي في الدول املختلفة ضرائب غير ،املوجودة لديه إلى شخص أخر 

تقال ألاموال بين ألافراد وتسمى بالضرائب على التداول مثل ضرائب مباشرة تحصل بمناسبة تداول و ان

الدمغة ، ضرائب التسجيل و تفرض ضرائب الدمغة أصال على عمليات تداول ألاموال عن طريق تحرير 

 . مستندات كالعقود
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 ثارهاأالضريبة و  أهداف: املبحث الثاني 

 

 الضريبة أهداف: ألاول املطلب 

 

كان للضريبة إلى بداية القرن .التاريخية ا متعـددة ومتشـعبة مـن الناحيـةمن املؤكد أن للضريبة أغراضـا وأهـداف

العشرين هدف وحيـد هـو الهـدف املـالي،وبالتالي استخدمت السلطات العامة الضريبة للحصول على إلايرادات 

  .املالية لتغطيـة النفقات العامة

إلايرادات الضريبية في ذلك الوقت أن تبقى في أدنى حد لها حتى أن املفهوم التقليدي للضريبة وكان على 

وبالتالي نادى هؤالء بضرورة بقاء الضريبة على الحيـاد  (1) إن الضريبة شـر ال بـد منـه" يعتمد على الفكرة القائلة

الضريبة قد اختفى شيئا فشيئا، وحل محلـه فـال تسـتخدم ألغـراض اقتصادية أو اجتماعية، غير أن مبدأ حياد 

، حيث اعتبرت للضريبة أهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية باإلضافة إلى  "الضريبة الوظيفية" مبدأ

 .أهدافها املالية القديمة

 

  ألاهداف املالية:الفرع الاول 

 

الوفاء  املالية للدولة بصورة تضمن لهاويقصد بها تغطية ألاعباء العامة أي أن الضريبة تسمح بتوفير املوارد 

فاق على الخدمات املطلوبة ألفراد املجتمع أي تمويل إلانفاق على الخدمات العامة وعلى نباتجاه الا 

هو الدور الوحيد للضريبة ما دام أن هذه ألاخيرة و في إطار الدولة  و قديما كان هذا، (2) الاستثمارات الحكومية

املرتبطة باألمن، بالعدل، بالدفاع الوطني و باألنشطة  حيد تمويل نفقات الدولةالليبرالية، لها كهدف و 

 (3)  .الدبلوماسية

                                                           
 

  .69 ص2002 مبادئ املالية العامة، الدار الجامعية،:عبد العزیز عثمان ، حامد عبد املجيد دراز   سعيد(1)

 0   دمدوم فرید، كمال رزیق، نظم فرض الضریبة وآثرھا على التنمیة الاقتصادیة، مذكرة لنیل شھادة مھندس دولة في التخطیط وإلاحصاء، فرع

  مالیة
 العلوم إلاقتصادية ،جامعة كلية2000/1999 رسالة ماجستير دفعة ،  "الضريبة في تنمية و تطوير القطاع املالي و البنكيدور "محرزي محمد عباس، (3)

 20الجزائر، ص 
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 ألاهداف الاقتصادية:الفرع الثاني 

  

تتمثل في تحقيق الاستقرار عبر الدولة الاقتصادية عن طريق تخفيض الضرائب أثناء فترة الانكماش لزيادة 

الانفاق وزيادة فترة التضخم من اجل امتصاص القوة الشرائية كما قد تستخدم لتشجيع نشاط اقتصادي 

أو .ط حيوي يحقق التنمية الاقتصاديةمعين ملنحه فترة إعفاء املوارد ألاولية الالزمة لهذا النشاط باعتباره نشا

 منح تسهيالت ضريبية لتشجيع إلاستثمارات و بالتالي خلق مناصب شغل و القضاء على مشكلة البطالة عن 

طريق التخفيض من إلاقتطاع الضريبي، كما أن الدولة قد تلجأ إلى رفع الضرائب على القطاعات التي تضر  

 .بنشاطها إلاقتصادي

 

 ألاهداف السياسيةالفرع الثالث 

  

للضريبة عدة أهداف سياسية تتمثل أحيانا بفرض رسوم جمركية عالية على منتجات بعض الدول 

وتخفيضها على منتجات أخرى، يكون الهدف منها حماية السلع املحلية من املنافسة الدولية، كما تستعمل 

 لف الدول خاصة بين الدول املتقدمةالضريبة ألهداف سياسية كما هو الحال في الحروب التجارية بين مخت

برفع  وقد تستعمل الضريبة من أجل محاربة فئة معينة من املجتمع )الواليات املتحدة مثال فرنسا، اليابان(

  .في روسيا بعد الثورة الشيوعية  (1)معدل الضريبة على مداخليها كما حدث لطبقة الكوالك 

ماديا، وذلك من خالل إعفاء دخولها من الضريبة أو  كما قد تستخدم كوسيلة ملساعدة بعض الفئات 

كما تم استعمال الضريبة كأداة   تخفيضها مثل إلاعفاءات الضريبية التي يستفيد منها املجاهدين الجزائريين

ووسيلة إلحداث التوازن الجهوي وذلك من خالل توطين الصناعات عبر واليات الوطن، بمنح امتيازات جبائية 

 .الخ...عمل بمختلف واليات الجنوبلالستثمار وال

 

  ألاهداف الاجتماعية:الفرع الرابع 

 

 الغرض إن التطورات الاقتصادية والاجتماعية قد جعلت للضريبة أغراض أخرى غير الغرض املالي ومن بينها

 . الاجتماعي فهي تستخدم كوسيلة هامة في تحقيق جملة من الغايات إلاجتماعية

 

الثروة بين أفراد املجتمع لتقليل من الفوارق الاجتماعية ويتم ذلك بعدة طرق كفرض إعادة توزيع الدخل آو 

تشجيع النسل في الدول التي كما تستعمل الضريبة ل. (2)ضرائب على الثروة كما هو الحال في فرنسا وأملانيا

                                                           
 للنظرية املاركسية اللينينية السياسية في بداية القرن العشرين، يندرج الكوالك تحت مصطلح   (1)

ً
. بالنسبة للفالحين الفقراء” عدو الشعب“وفقا

سعت النظرية . ”مصاص ي دماء، ناهبي ألافراد واملقتاتين، الرابحين على حساب مجاعة آلاخرين“ يصف فالديمير ألييتش لينين الكوالك بأنهم 

 . املاركسية اللينينية إلى إحداث ثورة لتحرير الفالحين الفقراء وعمال املزارع

653العامة ، دار وائل للنشر ، ألاردن ص خالد شحادة الخطيب ، أحمد زهير الشامية ، أسس املالية    (2)  
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تتضمن تخفيضات ضريبية  عدد سكانها كالدول ألاوربية فقد تلجا هذه الدول لسن قوانينزيادة  ترغب في 

الضريبية قصد زيادة عدد   الضريبة كما هو الحال بالنسبة إلى فرنسا وقد لجأت أملانيا إلى التخفيضات

 .  (3) 6841عام الحرب العاملية الثانية عدلت من هذا النظام في سكانها وبعد ضربتها في

 ت الضرائب على الدخل ويزدادوفي املقابل قد تستعمل في تحديد النسل حيث تقوم هذه الدول برفع معدال 

 .(4)عدد أفراد ألاسرة كما هو الحال في الهند والصين  

 

 

 

تستخدم كوسيلة للحد من مشكل السكن وذلك إما هي معالجة أزمة السكن فيمكن للضريبة ان تساهم في  

في تسهيل  بإعفاء رأس املال املستثمر في هذا القطاع من الضرائب لفترة معينة كما قد تستعمل الضرائب

الضرائب في تشجيع استهالك بعض السلع املضرة بالصحة كالكحول والتبغ وغيرهما فتفرض ضرائب مرتفعة 

 .على صنعها وبيعها او حتى إلازعاج املحقق في إنتاجها

 

 اثار الضريبة في عملية التنمية:املطلب الثاني 

 

كان التقليديون يرون بأن الهدف ألاساس ي للضريبة هو توفير ألاموال مـن أجل تغطية النفقات العادية  لقد

 .املعروفة آنذاك، في حـين يعتبـرون آلاثـار الاقتصـادية للضريبة هي ثانوية تترتب بطريقة غير إرادية

وألاداة للتأثير في املجاالت الاقتصادية  أما أنصار النظرية املالية الحديثة فكانوا يرون في الضـريبة الوسـيلة

 .والاجتماعية باإلضافة للدور التقليـدي وهـو الـدور املالي

 

 (1)أثر الضريبة في توجيه الاستثمار :الفرع الاول 

 

إن الاستثمار محور التنمية الاقتصادية ألاساسـي ، فهـو أداة لتحقيـق النمـو الاقتصادي بحيث يتوقف معدل 

الاقتصادي على كمية الاستثمارات وتوزيعها بين الفروع املختلفة للنشاط الاقتصادي وتؤثر الضريبة في النمو 

فعندما تفرض الضريبة على قطاع اقتصادي ما بمعـدل مـنخفض أو يكـون إلاعفاء فيه واسع .امليل لالستثمار

  .يوجه املكلفون استثماراتهم نحو هذا القطاع ألنه ذو ربحية أكبر

تكون الضريبة أداة فعالة ملنع توظيف رؤوس ألامـوال فـي القطاعـات إلانتاجية الخاضعة ملعدل ضريبي  كذلك

وفيما يتعلق بتأثير الضرائب على الاستثمار فإن الضرائب تؤثر على العناصر املحددة لالستثمار وأهمها  .مرتفع

  .وينحفض مع انخفاضها معدل الربح فيزيد امليل لالستثمار مع زيادة فرص الربح ومعدالته

                                                           
  655.ص2006 زغدود علي املالیة العامة الطبعة الثانیة دیوان املطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر، (3)

(4)
 Duverger Maurice :Element de la fiscalité , Paris PUF 1979 ; p 20   

 ناصر مراد – فعالية النظام الضريبي – دار هومة – 3002
 (1)
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كما يمكن أن تؤدي الضرائب على الدخل خاصة التصاعدية منها إلى خفض الاستثمارات بصورة مباشرة 

كذلك يمكن أن تؤدي ضرائب الاستهالك إلى تخفيض الطلب على املنتجات مما قد ينتج عنه انخفاض 

للضريبة ولهذا يمكن للدولة أن توجه الاستثمار وفي هذه الحالة يظهر خفض الاستثمار كأثر غير مباشر 

سياستها الضريبية نحو توجيه رؤوس ألاموال إلى أوجه النشاط املرغوبة وذلك بتخفيف العبء الضريبي عنها 

وخاصة بالنسبة لالستثمارات الجديدة مما يدفع املنتجين إلى القيام بهذه الاستثمارات الجديدة لتخفيض 

او زيادة إلانتاج وذلك لتعويض الاقتطاع الضريبي فيمكن للدولة مثال أن  نفقة إلانتاج أو تحسين الانتاجية

   .تعفى من الضريبة الاستثمارات التي تريد تشجيعها أو أن تخفض سعرها عليها

 

 

 

 

 أثر الضريبة على إلانفاق الاستهالكي:الفرع الثاني 

 

املحدود، فـإن ذلك سيؤدي به إلى التخفيض إذا فرضت الضريبة على إلانفاق الاستهالكي للمكلف ذو الدخل 

من استهالكاته للسلع التي يتصف الطلب عليها باملرونـة العالية كالسلع الكمالية ويتحول نحو السلع التي 

 .يتصف الطلب عليها بعدم املرونة

فظون على مستوى أما ذوي الدخل املرتفع فإن الاقتطـاع الضـريبي ال يـؤثر علـى نشـاطهم الاستهالكي ألنهم سيحا

معيشتهم، فيزداد مـيلهم نحـو الاسـتهالك وينقص ميلهم لالدخار، إذ يؤدي ذلك بهم إلى إعادة توزيع دخـولهم 

هذا وإن الضرائب ليست العامل الوحيد الذي يؤثر في الاستهالك، وإنمـا هناك  (1)بـين الاسـتهالك والادخار

 .اعتبارات عديدة

 

  في الادخار أثر الضريبة:الفرع الثالث 

 

إن فرض الضريبة سيؤدي إلى تخفيض الدخول املتاحة لالدخار لدى ألافـراد، وهذا يعني أنه سيؤدي إلى 

إنقاص مدخراتهم، ولكن فرض الضرائب علـى الطبقـات الفقيرة ال يؤثر على ادخارها ألنها ال تمتلك فائضا 

تضحي بجزء من مدخراتها لكي تحافظ على تدخره بل بالعكس، فإن الطبقـة ذات الدخل املرتفع سوف 

 .مستوى معيشتها

 

 (2) أثر الضريبة على إلانتاج والعمالة:  الفرع الرابع

 

                                                           
(1)

 679 ص 1971، الجزء الثاني، ، القاهرة ، دار النهضة العربية المالية العامة:رفعت المحجوب   
. 

 
(2)
  .3002يونس أحمد بطريق وآخرون، المالية العامة الضرائب والنفقات العامة، الدار الجامعية،  
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تؤثر الضريبة في القوة الشرائية للفرد وبالتالي في مستوى معيشته، وتؤثر فـي إنتاجيته، كما تؤثر الضرائب في 

علـى العمـل لزيـادة إلانتـاج والـدخل واملحافظة على مستوى  يرى البعض أنها تؤدي إلى التحفيز  .الرغبة في العمل

 .وقـد تخفض الضرائب من كميات إلانتاج "بالضريبة املحفـزة" معيش ي معين، وهذا ما يطلق عليه

إذ أنها تزيد من كلفة إلانتاج، وهذا ما يؤدي إلى التقليل من إلانفاق الاستثماري، مما يؤثر على حجم العمالة، 

ن إلاعفاء الضريبي يزيد مـن كميـة إلانتـاج ويساعد على تنشيط املجال الاقتصادي ويزيد من حجم في حين أ

إلانفاق الاستثماري، مما يؤدي إلى زيادة العمالة، وهذا ما تتبعه بعض الدول باتخاذ سياسة ضريبية من 

خير مثال على ذلك اعتماد و  .شأنها إعفـاء أرباح بعض النشاطات من الضرائب وذلك للحد من ظاهرة البطالة

الجزائر لسياسة ضريبية جديدة يتم مـن خاللهـا إعفاء ألارباح الناتجة من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، 

 .والتي تـدخل فـي إطـار تشغيل الشباب، باإلضافة إلعفاءات ضريبية أخرى 

 

 

 

 

  أثر درجة النمو في الضرائب:الفرع الخامس 

 

تختلف من مرحلة ألخرى بسبب الظروف التي يمر بها البلد، ففي بداية التنمية إن صور الهيكل الضريبي 

حيث تكون حاجة البالد ماسة لتمويـل مشـاريعها البدائيـة الضعيفة وإقامة البنى التحتية، وبالتالي فإن 

ك العقاريـة الضرائب ذات الحصـيلة الـوفيرة تكـون مطلوبة في هذه املرحلة كضرائب الاستهالك وضرائب ألامال

الرأسمالية  ومحاولـة الابتعاد على ضرائب ألارباح ،وذلك قصد تشجيع الادخار والاستثمار كما تبنته مرحلة

   .الناشئة

ولكن بعد أن تحقق الدولة نشاطات اقتصادية واسعة ومتينة فإن ذلك يسـتوجب فرض الضرائب املباشرة 

عفـاءات للتقليل من الفجوة الواسعة بين أصحاب الدخول على الدخل والثروة وإتباع أساليب التصـاعد وإلا 

املرتفعة وأصحاب الدخول املنخفضـة ،وذلك قصد تحقيق العدالة الضريبية ومن ثم يكون هناك توزيع 

 .عادل للدخول 

 

 اثر الضريبة في معالجة الازمات الاقتصادية: املطلب الثالث 

 

 أثر الضريبة في معالجة الكساد: الفرع الاول 

ن ظاهرة الكساد تعني بأن هناك عرضا كبيرا للسلع والخدمات يفـوق الطلـب عليها، باإلضافة النخفاض في إ

فهنا يجب استعمال الضريبة بنوعيها في معالجة هذه  .أسعار السلع نظرا النخفاض إقبال ألافراد على طلبها

لى تخفيض إلانتاج وتعطيـل عـدد مـن الظاهرة برفع الضـرائب املباشرة على أرباح املكلفين مما يؤدي بهم إ

 .العمال عن العمل، وتدريجيا سيؤدي ذلك إلى التوازن النسبي ين العرض والطلب أيـن تبدأ ألاسعار في الارتفاع
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  أثر الضريبة في معالجة التضخم: الفرع الثاني 

ظاهرة التضخم من أهم مظاهرها هو الارتفاع الكبير في الكتلة النقدية عـن كمية السلع والخدمات  تعتبر 

املعروضة في السوق وملعالجتها يجب العمـل علـى تخفـيض الطلب الكلي نظرا لعدم توازنه مع السلع 

  .والخدمات املعروضة

ائب حديثة، أو رفع معدالت الضرائب ومن أجل تحقيق ذلك، ال بد من سن قوانين جديدة تفرض فيها ضر 

السابقة، فهذا سيؤدي في النهاية إلى انخفاض الدخل الحقيقي للفرد، ومن ثم انخفاض طلبه على مختلف 

السلع والخدمات ولكن يجب أن ال تسـتخدم الضرائب غير املباشرة في معالجة هذه الظاهرة خاصة بالنسبة 

إلانتاج بسبب تخلف جهازها إلانتاجي وذلك نظرا ملكانة حصيلة للدول الناميـة التـي تعاني من ضعف في 

ومن ثم يجب الابتعاد عن الضرائب غير املباشرة واستعمالها .الضرائب غير املباشرة في الهيكل الضريبي

 . (1) كوسيلة ملعالجـة  هذه الظاهرة ورفع معدلها ألن هذا سيؤدي حتما إلى زيادة ظاهرة التضخم

 

 

 

أثير الضريبة في عملية التنمية، لـم تعـد الضـريبة أداة ماليـة تخصص فقط لتمويل النفقات بعد تعرضنا لت

العادية عند الفكر املالي التقليدي واملتمثلة فـي تحقيـق ألامن الداخلي والخارجي، وإنما أصبحت الضريبة 

ت الاقتصادية وتوجيه باإلضافة إلـى ذلـك أداة ووسـيلة تستخدمها الدولة للتأثير في مختلف املجاال 

 .الاسـتثمارات نحـو تحقيق ألاهداف الاقتصادية والاجتماعية املحددة ضمن سياسة الدولة الاقتصادية

 

 

 النظام الضريبي : املبحث الثالث 

 

إن النظام الضريبي هو عبارة عن مجموعة الضرائب التي تفرضها الدولة على املكلفين بدفع الضريبة في زمن 

معين ، بما فيها الضرائب املباشرة وغيـر املباشـرة ، العامة ، النوعية ، ويعتبر أداة ووسيلة فعالة بيد الدولة 

  .لتحقيق ألاهـداف التـي ترجـو الوصول إليها 

نظمة الضريبية وتتنوع باختالف العناصر واملعطيات املكونـة لهـا ، حيث تتسم ألانظمة الضريبية في وتتعدد ألا 

الدول املتقدمة بتفوق كبير للضرائب املباشرة التـي تطبق بشكل ضريبة عامة على الدخل ، في حين نجد 

إلانفاق وكذا الرسوم الجمركية بالنسبة للدول النامية أن الضرائب غير املباشرة أي الضرائب املفروضة على 

 .هي التـي تشكل نسبة كبيرة من إلايرادات الضريبية إلاجمالية للدولة

 

ويتأثر النظام الضريبي بالبيئة الاقتصادية والاجتماعية وباألهداف التي تحـددها السلطة الحاكمة ، وتسعى إلى 

لى كونه مجموعة قواعد قانونية وأصول تحقيقها من خالله، وبذلك نجد أن النظـام الضـريبي ال يقتصر ع

فنية تحدد وعاء الضريبة ومعـدلها وإلاعفاءات املختلفة املتعلقة بها ومراحل تحققها وجبايتها، بل هو أيضا 

                                                           
(1)

 Lucien. MEHL Techniques et Sciences fi (1) scales, tome I, Paris, Année 1959, p268. 
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عبـارة عـن إجمالي العناصر الاجتماعية والاقتصادية التي يجب أخذها بعين الاعتبار في سبيل تبني قواعد 

  .الاقتصادي والاجتماعي للدولة قانونية تتالءم مع النظام

فال يمكن أن يتم وضع هذا النظام الضريبي بصورة عشوائية وفق مبادئ ثابتـة تقرها السلطة التشريعية 

وإنما هو حصيلة دراسـة الواقـع الاجتمـاعي والاقتصـادي والعالقات املتبادلة بين القطاعات الاجتماعية 

 .والاقتصادية للبالد

 

 

 

 

 

 ماهية النظام الضريبي : ألاول املطلب 

للنظام الضريبي عدة مفاهيم منها ما يرتبط بالتنظيم الفني للضريبة ومنها ما يرتبط بالعناصر الايدولوجية 

 .والفنية والاقتصادية

 

 تعريف النظام الضريبي: الفرع الاول 

 

هو يقابل في مفهومه الواسع مفهوما واسعا وآخر ضيق ، ف: يحتمل تعبير النظام في مجال الضريبة مفهومين 

أي مجموع العناصر الايديولوجية والاقتصادية والفنية التي يؤدي (Institution ) التعبير الفرنس ي  مضمون 

ضريبي معين ، ذلك الكيان يمثل الواجهة للنظام الذي تختلف مالمحه بالضرورة في مجتمع  تراكبها إلى كيان

كما تختلف صورته في مجتمع متقدم اقتصاديا عن صورته في مجتمع  رأسمالي عنه في مجتمع اشتراكي ،

 . متخلف

الذي يعني مجموع القواعد القانونية والفنية Systeme )   (الفرنس ي  بينما يقابل في مفهومه الضيق املصطلح

 . (1)من التشريع الضريبي إلى الربط والتحصيل التي تمكن من الاستقطاع الضريبي في مراحله املتتالية

 

مجموعة الضرائب التي ُيراد باختيارها وتطبيقها : " ويرى ألاستاذ حامد عبد املجيد دراز أن النظام الضريبي هو

  (2) " معين وزمن محدد تحقيق أهداف السياسة الضريبية التي ارتضاها ذلك املجتمع في مجتمع

 

والقانونية ، والاقتصادية ، والفنية التي  مجموع العناصر ألايديولوجية ،" كما ُيعرف النظام الضريبي على أنه 

                                                           
   19ص2003 ، یونس أحمد البطریق، النظم الضریبیة، الدار الجامعیة، الاسكندریة،(1)
 0225، الدار الجامعیة، الاسكندریة،)سیاسات، نظم، قضایا معاصرة  (سعید عبد العزیز عثمان، شكري رجب العشماوي، اقتصادیات الضرائب (2)

 . 303 ص
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إلى قيام كيان ضريبي معين، يمثل أحد أوجه النظام الاقتصادي القائم، والذي تختلف مالمحه  يؤدي تراكبها

 .(3)من بلد آلخر

 

 أركان النظام الضريبي:الفرع الثاني 

  (4)ركنين أساسيناستنادا على ما سبق ، يقوم النظام الضريبي في مفهومه الواسع على 

 

يسعى أي نظام ضريبي إلى تحقيق أهداف محددة ، هي نفسها أهداف السياسة الضريبية التي  :الهدف  1-

 تحددها الدولة وفق سياستها الاقتصادية ، لذلك تختلف هذه ألاهداف من دولة إلى أخرى ، فهدف النظام

  

في الدول املتقدمة يكمن في اعتباره أحد املصادر الرئيسية للتمويل ووسيلة فعالة تمكن الدولة من  الضريبي 

 .التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتوجيه النشاط الاقتصادي

يتخذ التدخل الضريبي صورا عديدة منها ما يقوم على أساس التمييز في املعاملة الضريبية بين مختلف  

ات الاقتصادية لتشجيع بعضها دون ألاخر، أو من خالل إعادة توزيع الدخول ، حيث تقتطع الدولة النشاط

جزءا من الدخول والثروات املرتفعة ثم تعيد توزيعها عن طريق الخدمات العامة ، أو تقرير إعانات عائلية 

 .لفائدة الدخول املحدودة

 

ما بالنسبة للدول النامية فإن أهم هدف للنظام ا
ّ
لضريبي يكمن في تشجيع الادخار والاستثمار، من خالل أ

فرض الضرائب التي تحد من الانفاق الاستهالكي ، وتعمل على تعبئة املوارد الاقتصادية وتوجهيها ألغراض 

وعلى هذا ألاساس . التنمية ، إذ تشكل الضريبة أحد أدوات الادخار إلاجباري لتمويل مشروعات التنمية

  .الضريبي ملختلف الدول وفقا لواقعها السياس ي والاقتصادي والاجتماعي تتشكل أهداف النظام

يرتكز النظام الضريبي على مجموعة الوسائل الضرورية لتحقيق أهدافه والتي تندرج ضمن : الوسيلة2-

 عنصرين، أحدهما فني وألاخر تنظيمي، يشكالن ما يعرف بالنظام الضريبي بمفهومه الضيق

 

و مجموعة الضرائب املختلفة املطبقة في زمن معين وفي بلد معين، وبالتالي تشكل الضريبة ه :العنصر الفني -أ

هذا ويتجسد العنصر الفني في صياغة ألاصول العلمية للضرائب املختلفة في إطار القانون . وحدة ذلك البناء

مساهمة ممثلي الضريبي الذي يرتكز على سيادة الدولة في فرض الضرائب عن طريق التشريع الضريبي و 

 .الشعب في اقرارها من خالل البرملان

 

يكتس ي العنصر التنظيمي أهمية بالغة، حيث توجد الضريبة ضمن مزيج ضريبي : العنصر التنظيمي -ب

                                                           
 .55 ص2010، یحیاوي نصيرة، الضرائب الوطنیة والدولیة، مؤسسة الصفحات الزرقاء الدولیة، الجزائر،بوعون (3)
، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلیة العلوماالقتصادیة )دراسة حالة الجزائر ( ناصر مراد، فعالیة النظام الضریبي وإشكالیة التھرب الضریبي  (4)

 . 39ص  37ص2002وعلوم التسیير، جامعة الجزائر،
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متشعب، مما يقتض ي وجود تنظيم إداري يتكفل بمهمة إلاقرار والربط والتحصيل، ويزداد حجم هذا التنظيم 

  .كلما تعقد الكيان الضريبي

 

وتبرز أهمية العنصر التنظيمي عند فرض ضريبة جديدة أو عند تحديد عناصر وعائها، إذ يجب أن تكون هذه 

الضريبة متفقة مع جميع الضرائب املوجودة قبلها أي مراعاة التنسيق الضريبي، وذلك حفاظا على وحدة 

 .الهدف للنظام الضريبي

 

 

 

 

 

 

 

  مكونات النظام الضريبي: الفرع الثالث

 .يتكون النظام الضريبي من السياسة الضريبية و إلادارة الضريبية و التشريع الضريبي 

 

   السياسة الضريبية 1-

 

من السياسة الاقتصادية ، وهي مجموعة البرامج التي تخططها الحكومة  اتعد السياسة الضريبية جزء

وتنفذها عن عمد مستخدمة فيها كافة ألادوات الضريبية الفعلية و املحتملة إلحداث أثار معينة وتجنب آثار 

 .أخرى تتالءم مع أهداف املجتمع الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية 

 

 للتشريع الضريبي كذلك مفهوم واسع ومفهوم ضيقان  التشريع الضريبي  2-

 

  املفهوم الواسع للتشريع الضريبي -ا

 

هو مجموعة من العناصر إلايديولوجية و الاقتصادية و الفنية التي يؤدي اجتماعها إلى كيان ضريبي معين 

املجتمع  تختلف مالمحه بالضرورة من مجتمع رأسمالي عنها الى مجتمع اشتراكي ، كما تختلف صوره في

املتقدم اقتصاديا عنه في املجتمع املتخلف، بمعنى ان التشريع الضريبي هو املرآة التي تعكس النظام الضريبي 

 .املتبع في دولة ما

 

  املفهوم الضيق للتشريع الضريبي -ب
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و  يقصد به مجموعة القواعد القانونية و الفنية التي تمكن من فرض الضريبة و تحصيلها وكذا القوانين

ألانظمة و اللوائح املفسرة التي تبين التنفيذ و التطبيق، أي توضح كيفية التنفيذ والطرق املتبعة في تأسيس 

وللتشريع الضريبي عالقة متينة بالقانون الدستوري، ذلك ألنه ال يجوز إنشاء ضرائب أو ، الضريبة و تحصيلها

 .منه 14ملا ينص عليه الدستور حسب املادة تعديلها أو إلغاءها أو إلاعفاء منها إال بالقانون وفقا 

 

  إلادارة الضريبية -3

 

هي مجموعة من ألاجهزة التي تسهر على تنفيذ التشريع الضريبي عن طريق فرض الضريبة على املكلفين وكذا 

العمل على  تحصيلها ،إن إحدى العوامل التي تساهم في انجاح أي سياسة ضريبية تتمثل بال شك في تواجد 

 .رة ضريبية ذات كفاءة و خبرة ميدانية و مرونة في العملإدا

 

 

 إلاصالح الضريبي في الجزائر:   املطلب الثاني

 

ان التوجهات الجديدة للدولة الزمت عليها القيام بنظامها الضريبي حتى يتماش ى و النظرة املستقبلية 

 .الى تحقيق حزمة من الاهداف  لالقتصاد الوطني وقد سبق هذا إلاصالح مجموعة من الدوافع كانت تسعى

 

 أسباب إلاصالح الضريبي : الفرع ألاول 

 

بالظرفية فقد تم مثال رفع معدل اقتطاع الضريبة  6886لقد اتسم النظام الضريبي الجزائري الى غاية سنة 

لتعويض النقص في البترولية  6895سنة   % 55الى  6891سنة   %52 على ألارباح الصناعية و التجارية من 

اذ كان لهذة . (1) 6891دوالر سنة  63,52الى   6895دوالر امريكي سنة  01,52نتيجة انخفاض سعر البترول من 

الازمة النفطية انعكاسات اقتصادية و اجتماعية خانقة ما فرض على الاقتصاد الجزائري التحول مما 

 .التغيرات استوجب نظاما ضريبيا مالئما لكل

من حيث جمعه بين الضرائب النوعية ، كثرة إلاعفاءات و ‘ تميز النظام الضريبي الجزائري بتعقده اذ 

 النصوص التشريعية و عدم كفاءة الادارة الضريبية ؛

 

  (.جباية بترولية  –جباية عادية ) عدم مرونة النظام الضريبي و تشوه بنيته 

 و ارتفاع معدالتها  مشكلة الضغط الضريبي لتعدد الضرائب. 

  الغش و التهرب الضريبيين جراء الضغط الضريبي الذي يقع على املكلف 

 

                                                           
89ص  9191، ابوظبي االمارات العربية المتحدة سنة  9191التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام   

(1)
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 اهداف و دوافع إلاصالح: الفرع الثاني 

   

و توجيهها بما يتماش ى و  (1)يهدف إلاصالح الضريبي الى ان تلعب الضريبة دورا في تشجيع ألانشطة الاقتصادية

كما ترمي الى تحقيق هدف رئيس ي يكمن في انعاش الاقتصاد الوطني من خالل متطلبات التنمية الاقتصادية ، 

 .تكييف املؤسسة مع الديناميكية الاقتصادية 

اذ ش ى و البرامج الحكومية املسطرة ان أي اصالح ضريبي يسعى الى تحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية تتما

 : فيأهداف إلاصالح الضريبي في الجزائر  تتتمثل

 

  العدالة الاجتماعية بين املكلفين بالضريبة و ذلك من خالل الفصل بين الشخص الطبيعي و تحقيق

 .الشخص املعنوي ، حيث يخضع ألاول للضريبة على الدخل اما الثاني للضريبة على أرباح الشركات

 

  توسيع الحقل الضريبي بإخضاع العديد من السلع و الخدمات ألنواع الاقتطاعات كالرسم على

 .ة املضافةالقيم

 الاخذ باالعتبار املقدرة التكلفية للمكلف بالضريبة من خالل تحديد حجم إلاعفاءات. 

  تشجيع الاستثمار املحلي و ألاجنبي من خالل إلاعفاءات وخفض معدالت الضرائب 

 تقديم امتيازات جبائية للقطاع الخاص وجعل الضريبة أداة لتوجيه الاقتصاد. 

 و نسبة الجباية العادية املساهمة في تمويل امليزانية العامة، واحاللها  الرفع من الحصيلة الضريبية

 .محل الجباية البترولية و التي تعتبر مصدرا غير دائم ملا تشهده من تقلبات 

 وضع أساليب و طرق جبائية حديثة ملحاربة التهرب و الغش الضريبيين. 

 حلقة وصل بين املكلفين و النظام الضريبي و املرونة باعتبارها إقامة إدارة فعالة تتميز بالعصرنة . 

 

تمحورت ألاهداف املسطرة قبل الشروع في إلاصالح الضريبي حول توفير إلايرادات الضريبية و كنتيجة 

 .للتوسع املنتظر في الاوعية الضريبية و ذلك بغرض النهوض بالجباية العادية من اجل تمويل نشاطات الدولة 

الجزائر جاء في اطار الاتجاه العالمي نحو إلاصالح الضريبي ، الذي يركز على رفع الوعي ان إلاصالح الضريبي في 

، و تبسيط اجراءات النظام الضريبي و جعله  الضريبي لدى املكلفين من خالل الاتصال املباشر من جهة

 .متناسقا و منسجما للتحوالت املحلية و الدولية

 

 في ظل إلاصالحات   نطمة الاخضاع الضريبيا الفرع الثالث 

 

  :الضريبة الوحيدة الجزافية   1-

                                                           
 63ص  0222 سنة جامعة الجزائر–محمد عباس محرزي ،دور الضريبة في تنمية القطاع البنكي و املالي ، مذكرة ماجستير،كلية العلوم الاقتصادية (1)

. 
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 (16)  0225قانون املالية لسنة  منتم استحداث الضريبة الجزافية الوحيدة بموجب أحكام املادة الثانية  

" الرسم على النشاط املنهي"، "الضريبة على الدخل إلاجمالي"الضريبة الجزافية الوحيدة كال من  تعوض.

 ..التي كانت تفرض على املكلفين التابعين للنظام الجزافي القديم" الرسم على القيمة املضافة"و

 : (17)يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة  

  تجارتهم الرئيسية في بيع البضائع وألاشياء بما في ذلك الحرفيون ألاشخاص الطبيعيون الذين تتمثل

التقليديون الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا عندما ال يتجاوز رقم أعمالهم السنوي خمسة ماليين 

 ؛(دج 62.222.222)دينار جزائري 

   ألارباح تأدية الخدمات التابعة لفئة )ألاشخاص الطبيعيون الذين يمارسون ألانشطة ألاخرى

 دج؛ 62.222.222عندما ال يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ( الصناعية والتجارية

 

    ألاشخاص الطبيعيون الذين يمارسون أنشطة تنتمي في آن واحد إلى الفئتين السابقتين بشرط

 .دج 62.222.222عدم تجاوز رقم ألاعمال السنوي لسقف 

 إلى عصرنة هياكلها وإصالح إطارها التشريعي، تقدما الرامية عرفت الجهود املبذولة من طرف إلادارة الجبائية

  .التي تقدمها ملستعمليها معتبرا فيما يخص تخفيف إلاجراءات وتحسين الخدمة

 والضمانات املعززة والضغط الجبائي املخفف والحقوق  و عليه، توجت كل من إلاجراءات الجبائية املبسطة

 0225فأكثر، بإنشاء الضريبة الجزافية الوحيدة سنة  يتسم باملهنية أكثرللمكلف بالضريبة والاستقبال الذي 

وكذا قانون املالية التكميلي لنفس السنة،  0265والتي تم تعديلها وتبسيطها بموجب قانون املالية لسنة 

  .يخضع لها أكبر عدد من املكلفين بالضريبة حيث

لهذه الضريبة، والذين يمثلون قرابة واحد مليون،  تابعين، يتعين على املكلفين بالضريبة ال0265 سنة وبعنوان

من إلادارة الجبائية، وهو ما سيسمح بتقليل  يصرحوا ويدفعوا بأنفسهم الضريبة دون انتظار أي تبليغ أن

  .تنقلهم الجسماني على مستوى املصالح العملياتية ملموس لعناء

ة والتركيبية كونها تعوض الضريبة على الدخل وما يميز هذه الضريبة أكثر، ليس فقط خاصيتها الفريد

إلاجمالي والرسم على النشاط املنهي والرسم على القيمة املضافة،بل يتعداه إلى بساطتها عند قيام املكلف 

ج )على املطبوعة الجديدة سلسلة  بالضريبة بنفسه بحساب الضريبة الجزافية الوحيدة الخاصة به ، بناءا

 . وقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائباملتوفرة في امل (60رقم

                                                           
(16)

من قانون املالية التكميلي لسنة  03املعدلة باملادة ،  0265من قانون املالية  63املعدلة و املتممة باملادة  ،0225من قانون املالية  20ملادة ا 

5198
.

  
)
. 5198من قانون المالية  91المادة  

17(
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  النظام الحقيقي 2-

 .يوما التي تلي الشهر 02يلزم املكلفون الخاضعون له بالتصريح شهريا برقم أعمالهم وذلك خالل ال 

   :يخضع لهذا النظام بشكل إجباري 

( م.ق.ر.خ)السنوي الذين يفوق رقم أعمالهم ( خدمات تجارية)أصحاب ألانشطة التجارية أو الخدمية  -

   دج؛ 32.222.222

   تجار الجملة؛ -

  عمليات البيع من طرف الوكالء؛  -

   موزعو محطات الخدمات؛   -

 املصدرون؛  -

  ألاشخاص املعنويون؛  -

أو ات،ألاشخاص الذين يبيعون ملؤسسات تستفيد من إعفاءات منصوص عليها في قانون املحروق -

 . TVAمن مؤسسات مستفيدة من نظام الشراء باإلعفاء

إعداد  مسك دفتر اليومية، دفتر ألاستاذ، الدفاتر امللحقة؛بيلتزم ألاشخاص الخاضعون لهذا النظام  -

 .TVA إعداد الفواتير مع إظهار و  امليزانية؛

 الادارة الضريبية و افاق الاصالح الضريبي:  املطلب الثالث

 

واملهمة في نفس الوقت ، فمهامها صعبة حيث يناط بها ان إلادارة الضريبية من إلادارات ذات املهام الصعبة 

تطبيق القانون الضريبي ومن هنا تنشأ العالقات الصعبة واملتشابكة مع امللزمين بأنواعهم املختلفة وبإمكانتهم 

إذ يناط بها تحصيل إلايرادات التي استخدمها الدولة في تمويل النفقات  ،وأنشطتهم املتعددة وهي مهمة

لى ذلك فإن قوة هذه إلادارة أو ضعفها يترتب عليه آثار عديدة قد تؤدي إما إلى إحكام الرقابة العامة، وع

وإما إلى ضياع كثير من هذه الحقوق وإفالت كثير من امللزمين وتهربهم من ،والوصول إلى حقوق الخزينة كاملة 

النظام  "لية النظام الضريبي حيث أنتساهم إلادارة الضريبية بشكل كبير في فعااذ  .أداء التزاماتهم الضريبية

 .(1)الضريبي ألاحسن تصورا ال تكون له قيمة إال بفضل إلادارة التي تطبقه 

 

لقد تعلق مسار إصالح إلادارة الجبائية الذي شرع فيه بالتغيير الجذري في النظام الضريبي من خالل توجيهه 

الضريبة على الدخل الاجمالي ، : الضرائب نحو الانظمة العصرية و قد مست هذه التغيرات اهم انواع 

انظمة الاخضاع الضريبية املستحدثة كان البد لها ف.الضريبة على ارباح الشركات و الرسم على القيمة املضافة

من ادارة تتماش ى و هذه الاصالحات اذ شمل اصالح النظام الضريبي هيكلة إلادارة الجبائية بما يتالءم و 

 .املستجدات الاقتصادية

                                                           
(1) -Christophe RECKLY: Rationalité Economique et Décisions Fiscales, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1987, p170 
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ترمي عصرنة إلادارة الضريبية إلى تنظيم هياكلها و طرق تسييرها، ذلك إن أساس النموذج التنظيمي الجديد 

 .هو وضع ادارة مركزة على املكلفين بالضريبة ،مسيرة بطريقة عصرية و متكيفة مع النسيج الجبائي

ا وضع نظام رقابة فعال يسمح ولنجاح إدارة الضرائب في تأدية وظائفها يجب توفر العديد من العناصر أهمه

باكتشاف ألاخطاء وتصحيحها ومعاقبة مرتكبيها ، كما يجب أن تتوفر إلادارة الضريبية على أجهزة لإلعالم 

آلالي تسمح بربح الوقت وإتقان العمل ، ومحاولة تبسيط القوانين الضريبية حتى يتسنى ملوظفي إدارة 

لعناصر محاولة كسب ثقة املكلفين وذلك عن طريق تقوية الضرائب تأدية عملهم بشكل جيد ، وأهم هذه ا

لذا فعلى إلادارة الضريبية أن تضمن أحسن تطبيق للنظام الضريبي وتؤمن  .الحوار بينهم وبين إدارة الضرائب

 .2 له الظروف املوضوعية ألخالقيات العمل الضريبي ومردود يته التامة

 

 وسائل إلادارة الضريبية :  الفرع ألاول 

تتوفر إلادارة الضريبية على هياكل تنظيمية قصد الاضطالع بمهامها بواسطة موارد بشرية وتجهيزات مادية 

وذلك قصد ممارسة سلطاتها املخولة لها قانونا مع ضرورة املحافظة على حقوق وضمانات امللزمين أثناء 

 . ممارسة اختصاصاتها

   الوسائل البشرية -ا 

اليوم في مقدمة برامج ومشاريع إلادارات الحديثة، وإذا كانت املوارد البشرية حاليا تبرز العناصر البشرية 

تدخل في إعداد الانشغاالت الكبرى لإلدارة فمراد ذلك هو التحليل الجديد الذي تؤكد على عدم تعبئة املوارد 

البرامج ، فكلما كان  البشرية كإحدى عناصر البرامج املسطرة وإنما جعلها اولوية يرتكز عليها في وضع هذه

الاهتمام متزايدا باملوارد البشرية وبفعالية البرامج املخصصة لها كلما تأثرت فرض املردودية بشكل فعال 

 . خصوصا وأن عامل املردودية تحتل مكانة هامة في إدارة الضرائب في جميع دول العالم

وبخصوص تصنيف موظفي مديرية الضرائب فيمكن التمييز بين صنفين من ألاطر التقنية التي تختص بتدبير 

ألانظمة املعلوماتية في مهندس ي دولة ومهندسين تطبيقيين وإعالميين متخصصين ومحللين ألاطر التي تتكون 

 .الخ......تشيات مكاتب ،قابضوا الضرائب،رؤساء مفرؤساء بمختلف الرتب ، من مفتش ي املالية 

 الوسائل املادية لإلدارة الضريبية  -ب 

إن أهمية إلادارة الضريبية أصبحت تقاس اليوم بمدى استعمالها الواسع لإلدارة املعلوماتية في معالجة وتدبير 

إن قوة  امللفات الجبائية فإنه على غرار باقي دول العالم التي تنفق أمواله طائلة لتطوير نظامها املعلوماتي

إلادارات الجبائية في العالم أصبحت تقاس بمدى الاستعمال والتحكم في إلادارة املعلوماتية وعلى غرار باقي 

دول العالم التي تتفق أموالا طائلة لتطوير نظامها املعلوماتي والذي تعتبر إدارة الضرائب أحد أكثر املستفيدين 

خيرة أصبحت تعمل على تطوير نظامها املعلوماتي ، وذلك ملا منه، فإن إلادارة الضريبية وخصوصا في ألاونة ألا 

                                                           
2  60ص 1985 النظام الجبائي والتنمية الاقتصادية في املغرب النشر دار ، املغربية، الدار البيضاء،  : مصطفى الكثيري. 
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له من أهمية في الرفع من مستوى أداء إلادارة الضريبية ، فحجم العمليات الضريبية وطبيعتها وكذلك 

املساهمة في تدبير املوارد البشرية وتحسين العالقة مع امللزمين من خالل تقديم خدمات في املستوى الالئق 

رتكاب ألاخطاء املادية والحسابية واملساهمة أيضا بالتعجيل في فض املنازعات الجبائية وتحسين وتجنيب ا

 عمل مفتش ي إلادارة الضريبية 

وخالصة القول فإن العتاد املعلوماتي ال يمكن أهميته في استعماله الواسع والناجع لتدبير املسألة الجبائية 

يعرفه هذا املجال وبالتالي يجب تجديد وتحديث ألانظمة  كذلك في ضرورة مسايرة التطور السريع الذي

 .هاملعلوماتية من حين آلخر واقتناء أحدث البرامج املتوفر 

 

 الهيكل التنظيمي الدارة الضرائب في الجزائر : املبحث الرابع 

رة املركزية يتم تنظيم إلادارة الضريبية وفقا ملبدأ مركزية التوجيه وال مركزية التنفيذ ، حيث تتولى إلادا

 التخطيط والرقابة وإصدار التعليمات والتفسيرات وتنظيم شؤون املوظفين وتدريبهم والسهر على رفع وظائف

 الكفاءة إلانتاجية لإلدارة الضريبية ، بينما تتولى إلادارة التنفيذية كافة أعمال التنفيذ التي تتطلبها إجراءات

 . ربط وتحصيل الضريبة 

 

   ملصالح املركزية واملصالح غير املركزية للضرائبا: املطلب ألاول 

 

 املصالح املركزية للضرائب : الفرع ألاول 

املتضمن إلادارة 1990جوان ، 23الصادر في  90 /190 (1) لقد تم استحداثها بموجب املرسوم التنفيذي 

 عن طريق مديرية البحثاملركزية لوزارة الاقتصاد ، كما أن عمليات الرقابة على املستوى املركزي تسير 

 واملراجعات ، وهي مصلحة مركزية لها صالحيات وسلطات على املستوى الوطني ، وتتضمن ثالث مصالح

 :وهي( Ι -26) جهوية للبحث واملراجعات وأربع مديريات فرعية  حسب الشكل رقم 

  .املديرية الفرعية للتحقيقات والبحث عن املعلومات الجبائية -

   .للبرمجةاملديرية الفرعية  -

   .املديرية الفرعية للمراقبة الجبائية -

  (2)املديرية الفرعية للمقاييس وإلاجراءات  -

  ومن مهام املديرية العامة للضرائب

 . القيام بالدراسات الهامة موازاة مع السياسة الجبائية وشبه الجبائية -

 للدولة في ما يخص امليزانية،ألاسعار،دراسة وتحضير الاقتطاعات الجبائية بالنظر إلى السياسة العامة  -

  .الدخول ، الادخار ، النقود والقرض

   .تهيئة املحيط والتوازن الجهوي   -

                                                           
 . 1990سنة 26– الجريدة الرسمية العدد –بوزارة إلاقتصاد واملتعلق بتنظيم إلادارة املركزية 23/07/1990املؤرخ في  90682/املرسوم التنفيذي  (1)
  . 36ص  0228الجزائر  6،   ط عوايدي مصطفى ،الرقابة الجبائية على املكلفين بالضريبة في النظام الضريبي الجزائري ، مطبعة مزوار ،  (2)
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  (3)الجباية البترولية  - -

   دراسة عقلنة تقنيات النظام من أجل تسير جيد -

 . مالحقوق والرسو لتنظيمات املتعلقة بكل الضرائب،دراسة واختبار مشاريع النصوص التشريعية وا -

   ربط ألاعمال التحضيرية ملشاريع قانون املالية -

  ضمان عملية إلاعالم بجملة الخدمات التي تقدمها املديرية العامة للضرائب -

  .املشاركة في دراسة مشاريع الاتفاقيات املتعلقة بالجباية الدولية   -

 .املشاركة في ألاعمال الخاصة بالتعاونيات الجبائية الدولية -

 

  املصالح غير املركزية للضرائب الفرع الثاني  

 

  املديرية الجهوية للضرائب  1-

 تم أنشاء تسعة مديريات جهوية 6886فيفري ، 03 الصادر في  86/  60أحدثت بموجب املرسوم التنفيذي

وهران،سطيف،قسنطينة،عنابة،ورقلة،بشار،وهذه  الجزائر،البليدة،الشلف،: تتوزع على النحو آلاتي

تامة من حيث التصرف  عمل إلادارات الوالئية، كما تتمتع باستقاللية املديريات تتكفل بتنسيق ومراقبة

    مركزها وتقوية سلطتها ، وتضم املديريات التالية القرارات مما يسمح بدعم واتخاذ

 

   املديرية الفرعية للتكوين -

  .املديرية الفرعية للتنظيم والوسائل  -

  .للعمليات الجبائيةاملديرية الفرعية  -

  .املديرية الفرعية للرقابة  -

 

من خالل اعداد ،ومن مهام املديرية الجهوية للضرائب القيام بمراقبة الخدمات الجبائيةعلى املستوى الجهوي 

 . التعريف باالحتياجات الخاصة باإلطارات والتكوينباإلضافة ال ى  بالتفتيش والتسيير  ةمتعلق ةشهري تقارير 

ضمان التأطير ومتابعة التربصات التطبيقية لألعوان حديثي  بإعادة التكوين ألعوان إلادارة املركزيةالقيام  

املنازعات من طرف املديرية في معالجة و القوانين السهر على احترام التشريع  كما انها تسعى الى.التعيين

 . هاتقييم وضعية املنازعات في و  ئيةالوال 

 

 : املديرية الوالئية للضرائب 2-

 

تتفرع املديرية الوالئية للضرائب إلى خمس مديريات فرعية ،والتي تنقسم بدورها إلى عدة مكاتب ،ويمكن 

 : حسب مهامها كما يلي( Ι-  20) توضيح هذه املديريات  في الشكل

                                                           
  27ص 0260مليلة ، دط ، الجزائر ، عباس عبد الرزاق ،التحقيق املحاسبي والنزاع الضريبي ، دار الهدى عين  (3)
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   وتتكون من : املديرية الفرعية للرقابة الجبائية  -أ

   .حيث يقوم بعملية املراقبة الضمنية: مكتب البطاقات  -

  .يقوم بعملية املراقبة في مكان العمل :مكتب البحث عن املادة الضريبية -

 حيث يقوم بمراقبة معمقة للمكلفين في مكان معين وفي زمن معين ملدة:مكتب املراجعات الجبائية  -

 .(1)أربع سنوات،أي مراجعة عامة 

 

   وتتكون من: املديرية الفرعية للتحصيل -ب

  االضرائب والذين لم يدفعو  سددواحيث يقوم بمراقبة ألاشخاص الذين :مكتب مراقبة التحصيل   -

 . حيث يقوم بتصفية الضرائب الوالئية والبلدية والدولية: مكتب التصفية   -

 .يقوم بتسير املال العمومي للوالية:التسير املالي للبلديات واملؤسسات العمومية مكتب  -

 

  وتتكون من : املديرية الفرعية للمنازعات   -ت

 . إعادة دراسة القضايا املرفوضة من مكتب املنازعات الجبائية: مكتب املنازعات إلادارية والقضائية   -

 . مكتب الحكم بين إدارة الضرائب واملكلفين حول مبلغ الضريبة: مكتب املنازعات الجبائية   -

 .بدراسة القضايا الخاصة بمكتب املنازعات الجبائية والحكم عليهاحيث يقوم : مكتب التبليغات وألامر  -

 

   تتكون من : املديرية الفرعية للعمليات الجبائية-ث 

   مكتب إلاعالم والتنظيم مكتب خاص بإعالم املكلفين وتنظيم القرارات بين املكاتب  -

 . مكتب إلاحصاء   -

 ات واملصفوفات دار إلا  مكتب خاص بالجداول   -

 

   وتتكون من: املديرية الفرعية للوسائل و املستخدمين  -ج

   مكتب خاص بالعمال: مكتب املستخدمين  -

  .حيث يقوم بكيفية تسيير امليزانية: مكتب امليزانية   -

 .حيث يقوم بكيفية تسيير الوسائل: مكتب الوسائل  -

 

  املصالح الجهوية لألبحاث واملراجعات 3-

 

يوجد ثالثة مصالح جهوية لألبحاث واملراجعات لها صالحيات على املستوى الوطن وهي الجزائر ،وهران 

  ،قسنطينة ،وهذه املصالح تقوم بما يلي 

                                                           
05ص  0260عباس عبد الرزاق ،التحقيق املحاسبي والنزاع الضريبي ، دار الهدى عين مليلة ، د ط ، الجزائر ،   (1)  
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  تنفيذ برامج البحث والتحقيق ومراقبة النشاطات واملداخيل التي تضبطها مديرية ألابحاث واملراجعات -

دراسة الشكاوي الناجمة  و ن تسيير وسائل تدخل فرق التحقيق الجبائيضما، وإعداد إلاحصائيات الالزمة

   .عن التحقيقات املنجزة من طرف فرق التحقيق الجبائي

الفصل في الشكاوي  و بها وتقييمها الدولي تنفيذ برامج التحقيق والبحث واملتابعة ومراقبة ألاشغال املتعلقة -

 .(1)املتعلقة باملراقبات املنجزة 

 

 املهام بين مصالح ألابحاث واملراجعات واملديرية الفرعية لألبحاث واملراجعات على مستوى املديريةتقسم 

 الوالئية للضرائب بناءا على أهمية رقم أعمال املؤسسات الخاضعة للرقابة ، أي تلك التي تحقق رقم أعمال

 مليون دينار جزائري (  26)رة و مليون  دينار جزائري بالنسبة ألنشطة إلانتاج أو التجا 20سنوي يتجاوز 

 بالنسبة ملؤدي الخدمات الذين يتبعون مصالح ألابحاث واملراجعات ، وفي املقابل تلك التي تحقق أرقام أعمال

 .الحدود املذكورة يتبعون للمصالح املحلية لألبحاث واملراجعات التتجاوز 

 

  وتنقسم املديرية الفرعية لألبحاث واملراجعات كاآلتي  :املديرية الفرعية لألبحاث واملراجعات  4-

 

  : وتتركب من ثالثة مكاتب وهي:املديرية الفرعية للتحقيقات والبحث عن املعلومات الجبائية -أ

 

 .مكتب التنظيم ودفع البحث عن املادة الخاضعة للضريبة-

  .مكتب امللفات -

  .مكتب ألابحاث والتحقيقات -

بتحديد العمليات الدائمة إلنجازها من قبل املصالح الجبائية من أجل  الفرعية للتحقيقاتتتكفل املديرية 

برمجة وإجراء في أي نقطة على كما انها تعمل .  استعمال وحفظ والرقابة على املعلومة الجبائية ،جمع

 . مستوى القطر الوطني كل عمليات التحقق والبحث املرتبطة باملراقبات الجبائية ألاولى

 

 

 

  وتنقسم إلى ثالثة مكاتب وهي: املديرية الفرعية للبرمجة  -ب

  .مل الوضعية الجبائية ومراقبة ألسعار والتقديرات مكتب برمجة املراقبات املعمقة-

  .مكتب برمجة مراقبة املحاسبة -

   مكتب إلاحصائيات والتلخيصيات -

  اختيار للمراقبات الجبائية سواء فيما يخصإعداد الوسائل التي تسمح بضمان أفضل  مهام هذه املصالح 

                                                           
 . 31 ص0266ئر،الجزا0عوايدي مصطفى ،الرقابة الجبائية على املكلفين بالضريبة في النظام الضريبي الجزائري ، مطبعة سخري ،ط، -زين يونس   (1)



31 
 

ضمان كما تخول لها مهام  .مراقبة املحاسبة ،والتقديرات العقارية أو املراقبات املعمقة للوضعية الجبائية 

 .  وضع ومتابعة تنفيذ البرامج املسطرة وتعديل إلاحصائيات دوريا

السهر على احترام القواعد و  املسطرة وتقييم املردوديةمتابعة نشاط الفرق املكلفة بإنجاز برامج الرقابة  -

 .التي تمخضت عن عمليات الرقابة الاجراءاتو

 

  وتتكون من ثالث مكاتب وهي املديرية الفرعية للنماذج وإلاجراءات -ت

   مكتب املعاير والغش -

 مكتب إلاجراءات والتوثيق  -

  .مكتب تنسيق نشاطات مكافحة الغش الضريبي -

ذه املكاتب بإعداد املعايير وإلاجراءات التي يجب أن تستعمل عند تنفيذ عمليات التحقيق في املحاسبة تقوم ه

على نمذجة ومجانسة إلاجراءات  كما تعمل  ،والتقديرات واملراقبة الجبائية الشخصية ومراقبة ألاسعار

والرقابة الجبائية ومصالح ألابحاث  قبل املديرية الفرعية املتخذة في مختلف عمليات الرقابة املمارسة من

 .واملراجعات

 تنسيق نشاطات مكافحة الغش الضريبي واملمارسات التدليسية مع إلادارات ألاخرى واملؤسسات-

 . املكلفة لهذه املهام

 

 مفتشيات الضرائب 5-

 

منه 12دة املا حيث تنص1991(1)  فيفري 23بتاريخ 86/   60تم إنشاء مفتشيات الضرائب بموجب ألامر رقم

حيث تقوم بالبحث  تتولى مفتشية الضرائب على الخصوص مسك امللف الجبائي الخاص بكل خاضع للضريبة

وكشوف العائدات  وجمع املعلومات الجبائية واستغاللها، ومراقبة التصريحات وإصدار الجداول الضريبية

يم إلادارة الجبائية وتنقسم ظتن وتنفيذ عمليات التسجيل ، حيث تشكل مفتشيات الضرائب حجر ألاساس في

 إلى

   .مصلحة جباية املؤسسات واملهن الحر -

   ألاشخاص الطبيعيين خيلمصلحة جباية مدا  -

   مصلحة الجباية العقارية -

 . مصلحة التدخالت -

 

 : وتنقسم إلى قسمين: قباضات الضرائب -6

   قباضة تحصيل الضرائب  -

  والقطاعات الصحيةقباضة التسيير املالي للبلديات  -

                                                           
(1)

  01/20/6886بتاريخ 28واملتضمن قانون مفتشيات الضرائب ، الجريدة الرسمية عدد ،  1991/02/23املؤرخ 91/60األمر رقم  
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 .إلى دعم التنسيق مع مصالح الوعاء وكذا التحصيل القسري  وتهدف هذه القباضات

 

   1006 -1002إلادارة الضريبية في الفترة :املطلب الثاني  

 

 الش يء املالحظ على الفترة التي سبقت إلاصالحات الجبائية، هو أن إلادارة الضريبية كانت تتميز بالعديد من

 .  و العيوب من حيث عدد املوظفين ومعدل التأطيرالنقائص 

إدراكا منها بأهمية إلادارة الضريبية و مكانتها ضمن محاور إلاصالح الجبائي قامت الجزائر بإصالح إلادارة  

 .الضريبية و ذلك من خالل إعادة تنظيم إلادارة الضريبية في حد ذاتها باإلضافة إلى تبسيط إلاجراءات

 

   إعادة تنظيم إلادارة الضريبية :الفرع الاول 

كان يهدف إلى توضيح مهام إدارة الضرائب 1991إن إعادة تنظيم إلادارة الضريبية الذي تبنته الجزائر منذ 

بمستوياتها املختلفة، إذ أن املستوى املركزي يختص بإعداد املفاهيم و التقييم و املراقبة في حين نجد أن 

يقوم بالتنسيق، أما على املستوى املحلي فيتم من خالله تسيير امللفات الجبائية عن طريق املستوى الجهوي 

 .املديرية الوالئية للضرائب املمثلة بمفتشيات الضرائب وقباضات الضرائب

 

لقد شهدت بداية القرن الحالي شروع البالد في إعداد املشروع خاص بإعادة تنظيم إلادارة الجبائية قصد 

حيث سمح هذا املشروع من الانتقال من إلادارة الضريبية ذات الطابع ألافقي من حيث املهام عصرنتها، 

من حيث  الرأس ي)إلى إلادارة الضريبية ذات الطابع العمودي ( التسجيل، التحصيل، املنازعات و الرقابة)

   (1)فئات املكلفين إذ تم استحداث الهياكل التالية 

 

  :تتكفل هذه املديرية بتسيير املكلفين الكبار و هم DGE  مديرية كبريات املؤسسة -6

  دج سنويا(622) مليون مائة  املكلفين الذين يتجاوز رقم أعمالهم  -

 .املؤسسات البترولية  -

 .املؤسسات ألاجنبية-

 .تجمع املؤسسات -

 

الجبائية  الرقابة تم إنشاء مراكز الضرائب استجابة لضرورة  تحسين التسيير و CDI :  مراكز الضرائب  -1

،و كذا أصحاب املهن الحرة، كما   للمؤسسات املتوسطة و ألاشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي

يعتبر مركز الضرائب املحاور الجبائي الوحيد، حيث يقوم هذا املركز بأعمال التسجيل متابعة التصريح، 

 .التحصيل و إحصاء إلايرادات

                                                           
(1) Synthèse du rapport relatif à la réforme fiscale et au fonctionnement de l’administration fiscale conseil du gouvernement du 30 mai 

1999. 
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 .و هي مراكز خاصة بصغار املمولين الخاضعين للنظام الجزافيCPI :  ية مراكز الضرائب الجوار  -3

 

إن الش يء املالحظ عن الهياكل التي يتضمنها مشروع إعادة تنظيم إلادارة الجبائية التي و انفرادها بصنف 

من حيث  معين من املكلفين و بالتالي تحقيق فعالية و كفاءة أكبر مقارنة بالتنظيم السابق لإلدارة الجبائية

 .توفير معلومات دقيقة تخص املادة الخاضعة للضريبة و بالتالي زيادة إلايرادات الجبائية

 

 تبسيط و تعزيز إلاجراءات الجبائية: الفرع الثاني  

 

الذي يتضمن تسيير مختلف الضرائب " املكلف الجبائي الوحيد" في إطار تبسيط إلاجراءات الجبائية تم إنشاء 

 .املتعلقة بممارسة املكلف لنشاط ما على مستوى كل مفتشية ضرائب و قباضة للضرائبو الرسوم 

سلسلتي ج ) أما على صعيد التصريح باملادة الخاضعة للضريبة فقد تم استحداث وثيقتين يطلق عليهما بـ 

ما كان ك اتصريح65تتضمن تصريح املكلف بالضريبة بمداخيله بدال من سبعة عشر (  60Gج رقم  و  G50رقم 

 .سائدا من قبل

توسيع الحقل الضريبي بتأسيس برنامج لالمتثال الجبائي الارادي بموجب قانون املالية التكميلي لسنة  أيضا 

 .  (2)  7%حيث تخضع الاموال املودعة من طرف الاشخاص لدى البنوك الى معدا ضريبة جزافي قدره  (1) 0265

املنتجة وتشجيع  الى تعبئة املوارد املالية قصد تمويل الاستثماراتويندرج في اطار رغبة السلطات العمومية 

التخفيض و  (3)اكثر للمتعاملين الاقتصاديين وكذا املواطنين على الانضمام بصفة تدريجية للمجال الرسمي

 .التدريجي في نسب الضريبة قصد تشجيع النشاطات الانتاجية

تسهيلية لصالح املكلفين بالضريبة الذين يحترمون  تخفيض غرامات التحصيل الضريبي ووضع اجراءات  -

  (4)التزاماتهم الجبائية 

إن تبسيط إلاجراءات الجبائية يقتض ي بالضرورة تحسين إلامكانيات البشرية و املادية الجبائية فال يعقل أن 

كذا غياب  تنظر أن تكون إلاجراءات الجبائية بسيطة في ظل غياب عدد كافي من املوظفين و نقص تأهيلهم و 

 .مقرات و وسائل مادية كأجهزة إلاعالم آلالي بالقدر الكافي الذي يسمح بالوصول إلى املادة الخاضعة للضريبة

 

 ادخال تكنولوجيا املعلومات:الفرع الثالث 

يعتبر ادخال التكنولوجيات الحديثة لإلعالم والاتصال على مستوى الادارة الضريبية مرحلة هامة في برنامج 

التحديث وهو ما يتطلب تكييف التشريع الضريبي من اجل التوجه نحو التقنيات غير املادية وتاطير الدخول 

                                                           
  2015يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2015يوليو سنة 23املؤرخ في 15-01 :الامر رقم (1)

  2015 . يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة2015يوليو سنة 23املؤرخ في 15-01 :الامر رقم (2) 
 55العدد -وزراة املالية–نشرة املديرية العامة للضرائب  -برنامج الامتثال الجبائي إلارادي من عالقة مبنية على الثقة -راوية عبد الرحمان  (3)

 . 0265سنة

0265قانون املالية  56املادة   (4)  



34 
 

ستعانة بمكتب استشارة اجنبي اسباني  وبالفعل قامت الادارة الضريبية باال  (1)الالكتروني للنظام املركزي 

Indra– Sitemas  قصد اقتناء ووضع نظام معلوماتي الذي يشكل احد الركائز الاساسية لتحديث الادارة

 : (2)الضريبية ملا له من دور في

تقديم الدعامة للمديرية العامة للضرائب في مجال تكنولوجيا املعلومات قصد اتمام مهامها وبلوغ  -

 .اهدافها

 .ضمان الحماية للمعطيات من خالل اللجوء الى تكنولوجيا الاتصاالت املناسبة -

 تقديم تطبيقات بسيطة الاستعمال تسمح للمستخدمين بممارسة مسؤولياتهم بالفعالية والنجاعة -

 .املطلوبتين

 .تبسيط الاجراءات السيما تلك املطبقة من طرف املكلفين بالضريبة  -

 .خالل التدقيق املستمر لألنظمة املعمول بهاالبحث عن تحسين الاداء من   -

 (3)وعليه فان ادخال تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت في الادارة الجبائية يهدف الى تحقيق النجاعةمن خالل

: 

 .الاملام الشامل باملكلفين بالضريبة كل حسب وضعيته الخاصة او خصوصياته -

 .من خالل اعتماد تقنية التحصيل الالكتروني تعزيز الثقافة الجبائية لدى املكلفين بالضريبة -

املساهمة في تخفيض الحصص التي تمثل مستحقات ضريبية لالدارة الضريبية لدى املكلف بالضريبة  -

 .والتي يصعب تحصيلها

طرف املكلف بالضريبة كون استخدام  التخفيض في مدة دراسة الشكاوى والطعون املقدمة من -

كافة املعلومات الخاصة  ت في الادارة الضريبية يسمح بالولوج وبسرعة الىوالاتصاال  تكنولوجيا املعلومات

الجبائية  بالنسبة للمكلف سواء تعلق الامر بمدى احترامه اللتزاماته باإلخضاع الضريبي موضوع النزاع

لتسديد الضريبة او بالنسبة لطريقة تقدير وتأسيس  املتعلقة باكتتاب التصريحات الجبائية او بالنسبة

 . الضريبي للمكلف بالضريبة الوعاء

منها باالنشغاالت الجبائية أو الانشغاالت  التكفل السريع بانشغاالت املجتمع الضريبي سواء تعلق ألامر  -

  .إلادارة الجبائية الاستقبال وتحسين نوعية الخدمة العمومية على مستوى  الخاصة بحسن

 .الجبائية للمكلفين بالضريبة وفي ان واحد يحاتاملعالجة السريعة والفعالة للكم الهائل من التصر  -

الذين يثب ارتكابهم للغش والتهرب الضريبي والذين  سهولة وسرعة التعرف واكتشاف املكلفين بالضريبة -

 .بالتزاماتهم الجبائية يخلون 

                                                           
(1)

 Communiqué de Mr : Azira zehir chef de projet de DGI –séminaire sur le système d’information- vers une administration électronique – Bulletin 

d’information - lettre de la Direction Générale des impôts – Ministère des fnances n° :73/2014 p 04 . 
 

(2)
 Allocution de Mr :Raouya Abderrahmane Directeur Général des impôts suite séminaire sur le système d’information- vers une administration 

électronique – -Direction Générale des impôts – Ministère des fnances- Bulletin d’information n° :73/2014 - page 02. 
 

(3)
 Communication présentée par Mrs. Laurent MELLOUL et Fernando SANTOS Taxe & Revenue Management –TRM de SAP, une solution Intégrée -

séminaire Sur le système d’information vers une Administration électronique-lettre de la Direction Générale des impôts – Ministère des fnances N° 

:79/2014 - p 06 
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بالتدقيق خالل ممارسة مهامها املتعلقة  التسيير الفعال والعقالني للموارد املتاحة لإلدارة الجبائية  -

 .على مستوى مصالحها والتحقيقات التي تتم

 

  رقمنة الادارة الضريبية:الفرع الرابع 

تقنيات الاعالم الالي والاتصال تسمح بتكييف  إن وضع حيز التطبيق ادارة الكترونية مؤسسة على استخدام

وكذلك تلبية للمخطط (1) العوملة  العمل مع املمارسات العاملية إلستراتيجية املؤسسات ملواجهة جميع اساليب

كبريات املؤسسات واملراكز  الضريبية الذي عرف احداث هياكل جديدة كمديرية التنظيمي الجديد لإلدارة

 .وعصرية رقعة نسيج املكلفين بالضريبة مما يتطلب امكانيات مادية الضريبية وزيادة واتساع

 

ترمي إلى التحول من أسلوب التسيير التقليدي الى  وهريةوفي هذا الاطار باشرت الادارة الضريبية اصالحات ج

 :الكترونية على وجه الخصوص فيما يلي التسيير الالكتروني وتمثلت الاجراءات املتبعة للوصل الى ادارة اسلوب

بين  إلادارة الجبائية لتعزيز التعاون والتنسيق تعميم تقنية الربط عن بعد باالنترنت وألانترانت بين مصالح -

طرف مصالح الادارة الجبائية كل حسب  هذه املصالح وسهولة الوصول إلى املعلومات الضرورية من

 .اختصاصه

بمثابة نافذة للمعلومات الجبائبة من منشورات  انشاء موقع الكتروني للمديرية العامة للضرائب وهو -

 .الانترنت ونقل انشغاالتهممستخدمي  الخ وللتفاعل مع...قوانين ومجالت, تصريحات جبائية ,جبائية

طريق إرسال طلب الترقيم من طرف املكلف  اعتماد تقنية جديدة للحصول على التعريف الجبائي عن  -

بالضريبة سرعة التعرف والحصول  البريد الالكتروني لإلدارة الضريبية مما يسهل على املكلف بالضريبة عبر

 .(2) املوقع إلالكتروني على هذا الرقم عن طريق

املكلفين بالضريبة كخطوة تجريبية بالنسبة  وضع نظام التصريح عن بعد في سياق إلادارة الرقمية لخدمة -

 للمكلفين بالضريبة امكانية اكتتاب والشركات التابعة ملديرية كبريات املؤسسات حيث سمحت للمؤسسات

 .(3)عن طريق الانترنت عبر موقع جبايتك  تصريحاتهم الجبائية

بالضريبة للقضاء على النظام التقليدي القائم على  الصفة غير املادية على امللف الجبائي للمكلفاضفاء  -

مراحل إلاخضاع الضريبي من تأسيس  الورقية لتسهيل تسيير امللف الجبائي للمكلف في جميع املستندات

 .الى التحصيل الضريبي للضريبة الى الفحص

الالكتروني في اطار الاستراتجية الجديدة للفحص التي  حص الضريبيقواعد الف تجسيدالتحول التدريجي نحو  -

واعتماد العديد  وتكييفه مع الرهانات الجديدة املتمثلة في التجارة الالكترونية تسعى الى تطوير اليات الفحص

   . والفوترة الالكترونية من الشركات واملؤسسات لنظام املحاسبة

 

                                                           
(1)

العامة  املديرية–الكترونية إدارةخالل ملتقى حول النظام املعلوماتي نحو  -الاسبانية  INDRAركة تدخالت السيدة بالسكي والسيد ارتونو خبيري ش 

  02 ص  73 /2014املديرية العامة للضرائب العدد  رسالة -وزارة املالية-للضرائب
(5)

 http://nif.mfdji.gov.dz املوقع الرسمي للحصول على رقم التعريف الجبائي عبر إلانترنت 
 

 www.jibyatic.dz  :  املوقع الرسمي لدافعي الضرائب بالنسبة للمؤسسات الكبرى (3)
 

http://nif.mfdji.gov.dz/
http://www.jibyatic.dz/
http://www.jibyatic.dz/
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 :خالصة الفصل 

 

عن مساهمة نقدية يدفعها املكلف بالضريبة جبرا إلى الدولة بصورة نهائية مساهمة منه في الضريبة عبارة 

ألاعباء العمومية دون أن تعود عليه بنفع خاص مقابل دفعها ، تحكمها مجموعة من املبادئ التي يتوجب على 

ها تأثير على إلايرادات املشرع مراعاتها عند وضعها ، الهدف منها تحقيق عدة أهداف في مختلف املجاالت ، ول

 .وضبط الاستهالك ، و كذا تشجيع الادخار و توجيه الاستثمار

 

أما التشريع الضريبي فهو يوضح و يبين الكيفية التي تمكن من فرض الضريبة وتحصيلها من خالل مجموعة 

ة العناصر من القواعد القانونية و الفنية،كما أن النظام الضريبي يعمل على تحقيق املالئمة بين كاف

إلايديولوجية والاقتصادية و الفنية ، التي تؤدي في تراكبها معا وتفاعلها مع بعضها البعض إلى كيان ضريبي 

 . معين

إن النظام الضريبي الجيد ال يمكن أن يتحقق إال باإلدارة التي تنفذه على أرض الواقع ، كما أن الجهاز 

ضريبة حسنة ، إال أن الجهاز الضريبي غير الكفء  الضريبي الكفء ال يمكنه تحويل ضريبة سيئة إلى

 .باستطاعته تحويل ضريبة حسنة إلى أسوا منها

 

البد أن يكون إلاصالح الضريبي مبني على إرادة حقيقية ، و مستمر و متجدد حتى تستطيع الدولة تغطية 

همية الضريبة و إشراكهم في نفقاتها العامة بإيرادات الجباية العادية ، دون أن نغفل عن تحسيس املكلفين بأ

 .بناء النظام الضريبي

 

وأخيرا يجب أن ال ننس ى أن الادارة الضريبية والتشريع الضريبي هما من الاركان الاساسية إلنجاح أي عملية 

إصالح مطلوبة ، فتحسين أداءها ومكافحة الفساد إلاداري في ألاجهزة الضريبية هما من أساسيات إلاصالح ، 

مما استوجب الاهتمام . ألاساليب التكنولوجية املتطورة في عمليات الجباية والتحصيل وكذا استخدام

باإلدارة الضريبية ، و ذلك باتخاذ إلاجراءات الالزمة لترقية مستوى تلك إلادارة من خالل التحسين النوعي و 

إلادارة، و كذا الرفع من  الكمي لإلمكانيات املتوفرة، مع تسهيل إجراءات العمل من خالل التنظيم الجيد لتلك

مستوى النظام الضريبي بصفة عامة و ذلك عن طريق تحسين الهياكل القاعدية ملصالح الضرائب بما يسمح 

 .بالسير الحسن ملختلف أنشطة إلادارة الضريبية
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 مقدمة الفصل 

 

تأثرت إلادارة الجبائية باعتبارها طرف هام في القطاع املـالي باإلصالحات الاقتصادية التي عـرفتها الجــزائر خالل 

 .     إلاداريةلعصرنة هياكلها  إستراتيجيةتلك الفترة في هذا الصدد و وجـدت نفسها مطالبة بوضع 

 صالح الخارجية تتمثل في مديرية كبريات، تم إنشاء هياكل جديدة على مستوى امل قصد تحقيق هذه الغاية

، مراكز الضرائب و املراكز الجوارية للضـرائب ، هدفها تجميع املفتشيات و القباضات حسب  املؤسسات

تتكفل هذه الهياكل بمهـام جديدة تتمـثل في التسيير و الرقابة و التحصيل والبحث (1)  طبيعة املكلفين بالضريبة

  .بالفئات الجبائية التي تخضع لها في املنازعات املتعلقة

من املنتظر أن تساهم عملية إعادة هيكلة املصالح الجبائية في استكمال إصالح القانون الجبائي، الذي ُ شرع 

الضريبة على )و هي السنة التي ميزتها بالخصوص تأسيس ضرائب ذات طابع دولي  6886 فيه في بداية عام ،

، و كذا توحيد املصالح و امللفات ( لدخل إلاجمالي والرسم على القيمة املضافة، الضريبة على ا الشركات أرباح

 .الجبائية و تبسيط إلاجراءات املتعلقة بالتصريح و الدفع للضرائب و الرسوم 

 

 كبريات املؤسسات مديرية: املبحث ألاول 

إطار   في 0220 لسنة ، من قانون املالية23يندرج مسار مديرية كبريات املؤسسات املنشأة بموجب املادة 

 (2)    . البرنامج الشامل لتحديث إلادارة الجبائية سواء من الناحية التنظيمية أو العملية

 

بتسيير أساسا امللفات   0221 جانفي03 ، التي تم فتحها للجمهور بتاريخ  تقوم مديرية كبريات املؤسسات

الجزائري و الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات و الجبائية املتعلقة باملؤسسات التابعة للقانون الجبائي 

، باإلضافة الى الشركات البترولية وكذا الشركات ألاجنبية  مليون دينار جزائري  )622(التي يفوق رقم أعمالها 

 :التي ليس لها إقامة مهنية في الجزائر و تتكفل هذه املديرية ب

  .   تقوية الضمانات للمكلفين بالضريبة املعترف بها -

   .توسيع طرق الطعن-

  .تحديث و تبسيط إلاجراءات و وضع جهاز متكامل للتسيير املعلوماتي للضريبة- 

 .تحسين نوعية الخدمات املقدمة للمؤسسات بواسطة املحاور الجبائي الوحيد-

 

 

                                                           
 
(1)

مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل  التهرب الضريبيين اصالح الهياكل الضريبية ودورها في التحصيل الضريبي و الحد من الغش و  برازي معمر 

  0265سنة   البويرة –الحاج  جامعة أكلي محند أو قتصادية والتجارية وعلوم التسييرشهادة املاستر في العلوم الا
 . 0220من قانون املالية  20املادة  (2)
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 كبريات املؤسسات تنظيم و مهام مديرية: املطلب ألاول 

 

من عدة مكاتب  أيضاتتكون  ألاخيرةمديريات فرعية و هذه ( 05)خمس تنظم مديرية كبريات املؤسسات في 

والتي بدورها تتفرع ملصالح حسب الاختصاص والتنظيم الهيكلي لهذه إلادارة الضريبية حسب ما يبينه 

  و سنذكرها كما يلي(  ΙΙ-01 الشكل رقم)

للمؤسسات العاملة في القطاعين   تكلف بـتسيير امللفات الجبائية املديرية الفرعية لجباية املحروقات 1-

  إعداد برامجو  الشركات ألاجنبية غير املقيمة والخاضعة للقانون الجزائري؛  وكذا  البترولي  وشبه  البترولي

و برمجة التشخيصات الدورية والتحاليل وإلاحصائيات  إلى باإلضافة  وتنفيذها ؛  امللفات  هذه  مراجعة

  :تعمل على تسيير ، (1) تحضير مخططات العمل

 

الشهرية والسنوية ومراقبتها   الجبائية  بالتصريحات  ضمان التكفلويكلف ب :مكتب تسيير امللفات الجبائية (أ

استرجاع الرسم على القيمة   ة ، وطلباتالامتيازيطلبات الشراء باإلعفاء والنظم   ضمان فحص ومعالجة ؛

  .كل إلاجراءات ألاخرى املتعلقة بتسيير امللفات الجبائية وكذا   املضافة

  :هما( 20)ويضم هذا املكتب مصلحتين 

   .مصلحة املؤسسات شبه البترولية  مصلحة املؤسسات البترولية ؛و

  :مكتب املراجعات الجبائية ، ويكلف بـ   (ب

  ة والشركات غير املقيمة ؛إعداد و تنفيذ برامج مراجعة املؤسسات البترولية وشبه البترولي  -

   إنجاز كل تحٍر أو بحث يخص الشركات البترولية وشبه البترولية والشركات غير املقيمة؛  -

    :هما( 20)ويضم هذا املكتب مصلحتين 

  .مصلحة مراجعة املؤسسات شبه البترولية  مصلحة مراجعة املؤسسات البترولية؛و  -

 

                                                           
(1)

الـذي   يـحـدد تـنـظـيم الـمصـالح الخـارجـيـة  0221ســبــتــمــبــر  سـنـة  69املـوافق  6405شــعــبــان عــام   05املـؤرخ في  21-305املــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم   

  .63 ،ص02ألعدد  رقم   0228مارس  08لإلدارة الجبائية وصالحياتها ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، بتاريخ 
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  :ويكلف بـ   ،مكتب إلاحصائيات وامللخصات  (ج

  قاعدة املعطيات؛  تحبين  وكذا  امللفات  دمج  ات إلاحصائية الدورية ووضعيات التلخيص وإلانتاجإعداد   -

للوزارة املكلفة بالطاقة   تصةلمخلقطاع املحروقات مع املصالح ا  تنسيق ومتابعة الشركات التابعة  -

 .واملناجم

 .مصلحة التحاليل  ولحة إلانتاجات الدورية؛مص  :هما( 20)ويضم هذا املكتب مصلحتين 

الخاضعة   للمؤسسات  تسيير امللفات الجبائية تسهر هذه املصلحة على :(1) املديرية الفرعية للتسيير - 1

تحصيل الضرائب والحقوق   للقانون العام وكذا املؤسسات غير املقيمة ؛ القيام بمهام الوعاء و متابعة

 .و معالجة ملفات استرجاع الرسم على القيمة املضافة والرسوم 

  :تعمل على تسيير

التصريحات واستغاللها وكذا مراقبة امللفات على أساس املستندات   ويكلف بـاستالم تسيير امللفات  مكتب (أ

  .ألاولي في املنازعات  بالتحقيق  التكفل تسيير ومتابعة النظم الجبائية إلامتيازية والخاصة ؛ ؛

  :مصالح هي ( 24)ويضم هذا املكتب أربع 

  مصلحة قطاع الصناعات ؛  -

  ؛ العمومية  وألاشغال  مصلحة قطاع البناء  -

  مصلحة قطاع التجارة ؛  -

  .مصلحة قطاع تأدية الخدمات  -

طلبات استرجاع  ةمعالج،متابعة التكفل بمقارنة املستندات يقوم   :التسيير   التدخالت ودعم  مكتب (ب

ويضم هذا املكتب  .في عين املكان  واملعاينات  املنتظمة  بالتدخالت القيامو الرسم على القيمة املضافة 

  :هما ( 20)مصلحتين 

  املضافة ؛  واسترجاع الدفع املسبق للرسم على القيمة  الامتيازات الجبائية  مصلحة متابعة  -

                                                           
الـذي   يـحـدد تـنـظـيم الـمصـالح الخـارجـيـة  0221ســبــتــمــبــر  سـنـة  69املـوافق  6405شــعــبــان عــام   05املـؤرخ في  21-305رقم املــرســوم الــتــنــفــيــذي   (1)

  . 60 ،ص02ألعدد  رقم   0228مارس  08لإلدارة الجبائية وصالحياتها ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، بتاريخ 
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 .الجبائية   ومتابعة املعلومة  مصلحة املعاينات  -

 

تقييم عمل التحصيل و متابعته دوريا وإحصائيا و  ضمانبويكلف  :مكتب مراقبة التحصيل والتصفية    (ج

 .عقد إجراءات القيد على الحساب   و كذا  لها  القباضة والتصفية املحاسبية  تطهير قيود

 :هما ( 20)يضم هذا املكتب مصلحتين  

 الحسابات ؛  تصفية  مصلحة  -

 .مصلحة إلاحصائيات والتقديرات  -

(1) بطاقياتاملديرية الفرعية للرقابة وال - 3
  و البحث  ومتابعتها ؛  تعمل على تنفيذ برامج مراجعة املحاسبة

  البرامج  في  التسجيل  واستغاللها مع إنجاز التحقيقات و التحريات وكذا اقتراح  عن املعلومة الجبائية

  :تعمل على تسيير.السنوية للمراقبة 

رام السهر على احتوكذا  املراجعة و متابعة تنفيذه   برنامج  مشروع  إعداديقوم ب:مكتب املراجعات   -(أ

   :تعمالن في شكل فرق ( 20)يضم هذا املكتب مصلحتين  .وإجراءاتها  قواعد املراقبة

  العمومية ؛  و ألاشغال  الصناعة والبناء  قطاع  مصلحة مراقبة مؤسسات  -

  .وتأدية الخدمات  التجارة  قطاع  مصلحة مراقبة مؤسسات -

 

  املمسوكة وتسييرها ؛  مختلف البطاقيات ويكلف بـتشكيل واملقارنات والتحريات  مكتب البطاقيات  -(ب

في   استغاللها ؛املساعدة و الجبائية  املعلومة  عن  التحقيقات و التحريات والبحث  إجراءات  تنفيذ  -

  :تعمل في شكل فرق هي( 23)هذا املكتب ثالث مصالح  يضم .املحاسبة  مراجعات

  واملقارنات؛  مصلحة البطاقيات  -

   مصلحة ألابحاث والتحريات؛  -

 .مصلحة املساعدة و دعم املراقبة  -

 

                                                           
الـذي  يـحـدد تـنـظـيم الـمصـالح الخـارجـيـة  0221ســبــتــمــبــر سـنـة   69املـوافق   6405شــعــبــان عــام  05املـؤرخ في  21-305رســوم الــتــنــفــيــذي رقم املــ  (1)

 . 63، ص   02قم العدد ر  0228مارس ، 08لإلدارة الجبائية وصالحياتها ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، بتاريخ 
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كبريات   الختصاص مديرية  الخاضعة  تتكفل بفحص الشكاوي و الطعون : (1)للمنازعات  املديرية الفرعية  -4

  للهيئات  بالقضايا املقدمة  املتعلقة  النزاعية  امللفات  ودراستها كما انها تختص بتحضيراملؤسسات 

 .فحص هذه امللفات ومتابعتها ، تكلف بمهام تبليغ القرارات وألامر بصرفها  تصة معلمخا  القضائية

  :تعمل على تسيير

  بالوعاء واملراقبة  واملتعلقة  ؤسساتامل  تقدمها  التي  الشكاوى  ويكلف بمعالجة الشكاوى ،  مكتب - (أ

مصلحة التحصيل ؛  و  الوعاء  منازعات  مصلحة :هما ( 20)يضم هذا املكتب مصلحتين  .والتحصيل 

   .املحاسبة  منازعات مراجعات

  املقدمة  بالضريبة  املكلفين  التكفل بطلبات يسهر علىلجان الطعن واملنازعات القضائية   مكتب (ب 

  التي يرى أنه  و الرسوم  القيمة ملبلغ الضرائب  كعديمة  القبول   التكفل بطلبات املركزية ؛  الطعنللجان 

   .أو في إرجاء الدفع   قبول إعفاء املسؤولية عنها  تحصيلها وتلك التي ينبغي  يستحيل

  :هما ( 20)حتين يضم هذا املكتب مصل .متابعة املنازعات أمام الجهات القضائية إلادارية والجزائية  -

  .مصلحة املنازعات القضائية مصلحة لجان الطعن و  -

  جال  القرارات املتخذة في  وإرسال إلاشعارات بتبليغ ويكلف بـإعداد  ،وألامر بالدفع   التبليغ  مكتب (ج 

ألامر بالدفع ألحكام القرارات القضائية املتخذة وإعداد   لطعن النزاعي أو إلاعفائي و القيام بإجراءات

   .إلاحصائيات عن كل ذلك

 .ائياتمصلحة ألامر بالدفع و إلاحص التبليغات ؛  مصلحة  -  :هما ( 20)يضم هذا املكتب مصلحتين 

  للمستخدمين  املهنية  ضمان تسيير املسارات  تعمل هذه املصلحة على   (2)للوسائل   املديرية الفرعية  - 5

  بدفع  الجرد ألامر  السنوية و الحساب إلاداري ومسك  التكوينية ؛ و إعداد امليزانية  واملبادرة باألعمال

 .التسيير إطار مؤشرات  في  ألاداء  تقييم  جهاز  تنسيق  و  التخفيضات، باالضافة الى ضمان متابعة

  :مكاتب( 23)وتتكون هذه املديرية الفرعية من ثالثة 

  ومتابعة تنفيذه؛  البشرية  تسيير املوارد  إعداد مخطط من مهامه :مكتب املستخدمين والتكوين  -أ

                                                           
الـذي يـحـدد تـنـظـيم الـمصـالح الخـارجـيـة  0221ســبــتــمــبــر سـنـة  69املـوافق   6405شــعــبــان عــام  05املـؤرخ في  21-305املــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم  (1)

 .63 ، ص 02العدد رقم  0228مارس ، 08خ لإلدارة الجبائية وصالحياتها ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، بتاري
الـذي يـحـدد تـنـظـيم الـمصـالح الخـارجـيـة  0221ســبــتــمــبــر سـنـة  69املـوافق  6405شــعــبــان عــام  05املـؤرخ في   21-305املــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم  (2)

 .64، ص  02د رقم  العد 0228مارس ، 08لإلدارة الجبائية وصالحياتها ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، بتاريخ 
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السنوات للمديرية العامة التكوين باالتصال مع مخطط التكوين السنوي ومتعدد   إعداد مخططات -

  .للضرائب

 

   :هما( 20)يضم هذا املكتب مصلحتين 

   املستخدمين؛  مصلحة -

  .التكوين  مصلحة -

  :ويكلف بالوسائل ،   مكتب -ب 

   لعمل املصالح؛  الضرورية  تسيير الوسائل املادية- 

  باألمن والنظافة؛  بالجوانب املتعلقة  التكفل- 

 .وتسيير مخزن املطبوعات وألارشيف  تنظيم و تموين- 

 .وألارشيف  مصلحة الصفقات والصيانة؛مصلحة متابعة املطبوعات :هما( 20)يضم هذا املكتب مصلحتين 

  :مكتب عمليات امليزانية ، ويكلف بـ  - ج

  التسيير؛  والتعويضات و كذا نفقات  ألامر بدفع ألاجور واملنح- 

  ألامر بدفع التخفيضات؛- 

  .إلاعداد السنوي للحساب إلاداري   -

 .مصلحة املحاسبة مصلحة نفقات التسيير؛  :هما( 20)يضم هذا املكتب مصلحتين 

 

يقوم بها املكلفون بالضريبة بعنوان املدفوعات   تكلف بمهام التكفل بالتسديدات التي:  قباضة الضرائب   - 6

في مجال التحصيل،   متابعة وضعيتهم  ضدهم وكذا  املتخذةأو الفردية   أو الجداول العامة  العفوية املنجزة

بهما واملتعلقة بالتحصيل   الساري العمل  تنفيذ إلاجراءات املنصوص عليها في التشريع والتنظيم كما تخول لها

و تقديم حسابات   لقواعد املحاسبة العمومية  مسك محاسبة مطابقة إلى باإلضافة؛للضريبة   القصري 

 .لس املحاسبةلمجالتسيير املعدة 

  (1)مصالح هي ( 23)وتضم قباضة الضرائب ثالثة 

 .مصلحة املتابعات و مصلحة املحاسبة؛ مصلحة الصندوق؛ - 
 

  ؛تعمل على تنظيم استقبال املكلفين بالضريبة وإعالمهم : املكلفين بالضريبة  مصلحة الاستقبال وإعالم   - 7

نشر املعلومات في اتجاه املكلفين التابعين ملديرية كبريات املؤسسات ، لتذكيرهم بحقوقهم وواجباتهم الجبائية 

 .التكفل بحاجياتها فيما يخص الوثائق الجبائية ،و

 

ضمان استغالل التطبيقات و تأمينها؛ تسيير التأهيالت و تراخيص بتكلف   :آلالي  إلاعالم  مصلحة  -  8

 .امللفات التقنية للتجهيزات املعلوماتية والتطبيقات املستعملة تحبينالدخول؛ و ضمان 

                                                           
الـذي  يـحـدد تـنـظـيم الـمصـالح الخـارجـيـة  0221ســبــتــمــبــر سـنـة  69املـوافق  6405شــعــبــان عــام  05املؤرخ في  21-305املــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم   (1)

 .64 ، ص 02العدد  رقم   0228مارس ، 08اريخ لإلدارة الجبائية وصالحياتها ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،  بت
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  مجال اختصاص مديرية كبريات املؤسسات: املطلب الثاني 

 

مديرية كبريات املؤسسات كل من الشركات البترولية وشبه بترولية حسب ما يتضمن مجال اختصاص 

القانون الجبائي الجزائري ، الشركات الاجنبية باإلضافة الى ألاشخاص املعنوية وتجمعات الاشخاص  يوضحه

 .ر جزائري دينا( 622)املعنوية و التي يفوق او يساوي رقم اعمالها خارج الرسم على القيمة املضافة مائة مليون 

كما يتضمن مجال الاختصاص ايضا اهم الضرائب والرسوم املستحقة على املكلفين بها واملنتسبين الى هذه 

 .الهيئة الجبائية

 

 ألاشخــــــاص التابعين ملديرية كبريات املؤسسات: الفرع ألاول 

 

الاشخاص املعنويين او تجمعات الاشخاص املعنويين املشكلة بقوة القانون او فعليا،العاملة في   -

املؤرخ في  -91ميدان املحروقات وكذا الشركات التابعة لها كما تنص عليه احكام القانون رقم 

ب ،املعدل واملتعلق بأعمال التنقيب و البحث عن املحروقات واستغاللها و نقلها باألنابي 6891اوت 68

 .(1)واملتمم ، وكذا النشاطات امللحقة بها 

 ألاموالشركات رؤوس الاموال وشركات الاشخاص التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس  -

م والتي يساوي او يفوق رقم اعمالها في نهاية السنة املالية .ر.م.ض.من ق631املنصوص عليها في املادة 

 .دج  622.222.222مائة مليون 

فعليا ، والتي يساوي او يفوق رقم اعمال احد اعضائها  أو تجمعات الشركات املشكلة بقوة القانون   -

 دج 622.222.222مائة مليون 

وكذا الشركات التي ليست لها اقامة مهنية  ألاجنبيةالشركات املقيمة في الجزائر العضوة في التجمعات  -

 . م.ر.م.ض.ق من 6-651في الجزائر كما هو منصوص عليه في املادة 

 

 الضـــــرائب والرسوم املستحقة: الفرع الثاني

 
   :فيما يأتي2  تتمثل الضــــرائب والرسوم املستحقة على الاشخاص املعنويين او تجمعات الاشخاص املعنويين

 

 .والضريبة على الدخل املستحقة على الشركات البترولية ألاتاوى الضريبة على الحواصل و  -

                                                           
48، ص 0265، طبعة  612قانون الاجراءات الجبائية ، املادة    (1)  
252ص  610ملادة ا نفس املرجع السابق  
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الاقتطاعات من املصدر فيما يخص الضريبة على ارباح الشركات املستحقة   .الضريبة على الارباح املنجمية  -

   . ألاجنبيةعلى الشركات 

 

الضريبة على ارباح الشركات املستحقة على شركات رؤوس الاموال و تجمعات الشركات الخاضعة للقانون  -

 .العام للضريبة على ارباح الشركات 

م على القيمة املضافة و الحقوق والرسوم التي يحدد وعاؤها وتصفيتها وتحصيلها واملنازعات القائمة الرس -

  .بشأنها كما هو الحال في مجال الرسم على القيمة املضافة

   .الرسم على النشاط املنهي  -

  .الاقتطاعات من املصدر الواجب دفعها على الاجور واملرتبات و التعويضات -

 اعات من املصدر الواجب دفعها على توزيع ارباح الاسهم على الشركاء مهما كانت طبيعتها القانونية الاقتط -

 .حقوق الطابع -

 

 كبريات املؤسسات ألاداء ونوعية الخدمة املقدمة للمكلفين بالضريبة التابعين ملديرية: املطلب الثالث 

املنازعات ، التحصيل واستقبال املكلفين بالضريبة  تتكفل مديرية كبريات املؤسسات بمهام التسيير الرقابة ،

 :التابعين ملجال اختصاصها وتتمثل هذه املهام فيما يلي

 

 التسيير الثابت للملفات الجبائية:الفرع الاول 

و يتجسد ذلك بالقيام ببعض املهام مثل التكفل بمهام الوعاء ومتابعة تحصيل الضرائب و الحقوق والرسوم، 

سترجاع الرسم على القيمة املضافة و تنفيذ برامج مراجعة هذه امللفات والتي تتزايد بشكل معالجة ملفات ا

 :ملفت لالنتباه نظرا للتنظيم املالئم ونوعية الخدمة املقدمة ، تسير هذه امللفات من طرف 

 

   :نيابة مديرية التسيير والتي تضم القطاعات التالية -6

  ملف 640:  قطاع البناء وألاشغال العمومية ب

  ملف   050:  قطاع التجارة ب

  ملف  320: قطاع الصناعة ب

  ملف  065: قطاع الخدمات ب

 

  نيابة مديرية املحروقات -  0

  ملف 555: القطاع الشبه بترولي ب 

 ملف  646:  القطاع البترولي ب 
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 إلى 0260ملف حتى وصلت سنة  899 بعدد ملفات قدر ب 0221 سنة فمنذ انشاء مديرية كبريات املؤسسات

 : - ΙΙ01ملف حسب ما يوضحه الجدول رقم 0605

 1021 - 1006يمثل عدد امللفات الجبائية في الفترة املمتدة من :    - ΙΙ01جدول رقم 

عدد 

 امللفات
 نيابة املديرية الجبائية البترولية

عدد 

 امللفات 
 نيابة مديرية التسيير 

 الصناعة  320 شبه بترولي 555

 التجارة  050 بترولي 646

 

 

 الخدمات  065

 الاشغال العمومية والبناء  640
 03ص  0263السنة  ،  15رسالة املديرية العامة للضرائب عدد رقم ، : املصدر 

 

كما نالحظ .شركات بترولية 648شركات غير مقيمة ، 848 شركات حقوق جزائرية ، 6265تمثل هذه امللفات 

ثم  القطاع التجاري ب  % 61ثم يليه القطاع الصناعي بـــ  %48ان اعلى نسبة تعود لقطاع املحروقات ب 

  :التالي  حسب الشكل  %9وأخيرا قطاع البناء والاشغال العمومية  %60ثم يليه قطاع الخدمات بــــ   65%

 

 حسب القطاعيمثل التوزيع النسبي لعدد امللفات    ΙΙ01-رقمالشكل 

  

 
 

 
 0263سنة  –مديرية كبريات املؤسسات  : املصدر 

 

 

49% 

16% 

15% 

8% 
12% 

 عدد الملفات

 الخذمات البناء و االشغال لعمومية التجارة الصناعة المحروقات
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 رقابة جبائية محكمة ودراسة سريعة وفعالة للمنازعات: الفرع الثاني 

برامج مراجعة يتطلب التحكم في اداء الرقابة الجبائية على مستوى مديرية كبريات املؤسسات خصوصا تنفيذ 

املحاسبة و متابعتها و اقتراح التسجيل في البرامج السنوية للرقابة ،البحث واستغالل املعلومة الجبائية و كذا 

  .انجاز التحقيقات والتحريات

اما فيما يخص التكفل بالشكاوي النزاعية فيتم فحصها والبت فيها بصفة سريعة و فعالة ودراسة ومتابعة 

 . ية املقدمة امام الهيئات القضائيةكل امللفات النزاع

 

  تحصيل جبائي متنامي: الفرع الثالث 

قصد ضمان تحصيل هائل للمداخيل الجبائية تتكفل مديرية كبريات املؤسسات بصفة صارمة بمختلف 

التسديدات التي يقوم بها املكلفون بالضريبة بعنوان املدفوعات العفوية املنجزة او الجداول العامة او الفردية 

 164 إلى 0221مليار دج سنة  015املتخذة ضدهم وكذا متابعة وضعيتهم في مجال التحصيل والذي ارتفع من 

 :  ΙΙ-20 حسب ما يبينه الجدول رقم% 636بمعدل زيادة قدرها  أي  0260مليار دج سنة ،

 

 (الوحدة باملليار دج)يمثل بيان تحصيل الجباية العادية ملديرية كبريات املؤسسات  - ΙΙ:02جدول رقم

 السنة 1006 1007 1008 1002 1020 1022 1021

614,3 546,06 512 447,92 324,37 264,7 015 
الجباية 

 العادية
 6ص 2013،السنة  65رسالة املديرية العامة للضرائب عدد رقم: املصدر

 

تمثل مساهمة املكلف بالضريبة في التنمية الاقتصادية للبلد بواسطة الدور الذي تلعبه الجباية التي تمثلها 

ميزانية الدولة وكذا الجباية البترولية دورا هاما في تطوير اقتصاد  التي تشكل حيزا كبيرا في املداخيل العادية

 كما تمثل مداخيل الجباية مصدر لتموين ألاهداف الاقتصادية للتنمية السيما تجهيز البنية التحتية.البلد

 -ΙΙ:03الاجتماعية وتمويل نفقات التسيير ألاخرى و نرى ذلك من خالل الجدول رقم  والتحوالت

 

 الوحدة باملليار دج 1022 -1021يمثل تطور املداخيل الجبائية للفترة  -ΙΙ :03الجدول رقم 

 1022 1022 1023 1021 السنة

 1682 3390 4399 6516 الجباية البترولية

 3064 2350 0250 6585 الجباية العادية
 من اعداد الطالبة: املصدر
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الجبائي  العبءإن كانت هذه النتائج هي حصيلة إستراتيجية تبنتها السلطات العمومية مع خلفية تخفيف 

يثقل كاهل املكلفين بالضريبة، وتخفيف إلاجراءات وإعطاء ضمانات أكثر للمكلفين بالضريبة وتقديم  الذي

ريات املؤسسات ومراكز مديرية كب: للمصلحة العمومية من خالل إطالق هياكل جديدة وهي  خدمة أحسن

الضرائب و املراكز الجوارية للضرائب، فإنه لم يبق للمكلفين بالضريبة سوى أن يكونوا واعين بأهمية الضريبة 

 .الاقتصادية والاجتماعية وأثرها على توزيع الثروة لفائدة الشرائح الاجتماعية ألاكثر احتياجا في التنمية

يل العادية املحققة بعنوان العشر سنوات ألاخيرة ، ضمن معنى الوعي لهذا تدخل مساهمتهم في زيادة املداخ

الذي يتنامى تدريجيا لدى املكلفين بالضريبة وكذا قبولهم لدفع الضريبة التي تعتبر مبدأ أساس ي  الجبائي

 بنفس عنوان مبدأ املساواة للجميع أمام الضريبة بالفعل ، كان إلعادة التشكيل العميق للسياسة الجبائية

الوعي لدى املواطن تجاه املصالح العمومية التي جعلته ممكنا  أثر مباشر على احترام القانون الجبائي وتنمية

منتظم ، امتدت مساهمة املكلف بالضريبة في  بفضل هذا الفعل إلارادي املتمثل في دفع الضرائب ، بشكل

استثمارية من شأنها أن تخلق مناصب  عالتنمية الاقتصادية للبلد، باعتبارها فعل تساهمي او إطالق مشاري

 .شغل، وتطور القيمة املضافة

في حين نالحظ تراجع مداخيل الجباية البترولية اثر الصدمات التي شهدها سعر النفط ، الامر الذي جعل 

الخزينة العمومية تعاني عجزا على مستوى امليزانية ؛ مما دفع السلطات الى اتخاذ حزمة من الاجراءات و 

 .هيالت من شانها التركيز على الجباية العادية و احاللها محل جباية الحروقاتالتس

 

 استعمال تكنولوجيات املعلومات الجديدة:الفرع الرابع 

 يشكل إدخال تكنولوجيا املعلومات الجديدة والاتصال على مستوى إلادارة الجبائية، مرحلة أساسية في

حقيقي فيما يخص طرق وكيفيات التسيير وشروط العمل  برنامج العصرنة ، فقد أدت إلى تحول  تحقيق

الخدمة،كما تجسد اللجوء إلى هذه التكنولوجيا املرتكزة أساسا على رقمنة إلاجراءات، من  واملردودية ونجاعة

 : تتمثل في خالل تنفيذ إجراءات عديدة

 

بالضريبة والنشاطات وهذا من شأنه أن يسمح بالتعرف بشكل أفضل على املكلفين  نيإنشاء إطار قانو   1-

 :من خالل تبني التدابير التالية

  إنشاء بطاقية مركزية للحسابات البنكية واملؤسسات املاليةFicobef (1).  

  (2)إنشاء رقم التعريف الجبائي وطني  ، وحيد و ثابت ، لكل شخص طبيعي أو معنوي.  

 إعداد مرجع وطني ملجموع املكلفين  بالضريبة RNPF  

                                                           
(1)
   2006من قانون املالية لسنة 34و 9املادة  

.
  

 2006من قانون املالية لسنة 41املادة (2)
. 
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 (3)تأسيس صحيفة جبائية تتضمن مجموع املعلومات املتعلقة بالوضعية الجبائية للمكلفين بالضريبة 

إعداد بطاقات مغناطيسية لفائدة املستوردين.  

قانون املالية لسنة )إنشاء  إجراءات التصريح الذاتي لفائدة الشركات التابعة ملديرية كبريات املؤسسات 

2008. 

  الضرائب والرسوم عن طريق الاقتطاع أو الدفع في الحسابات البنكية توسيع طريقة دفع.  

 

لتحسين نوعية الخدمة املقدمة للمكلفين بالضريبة، حتما بتطوير     Jibayaticوضع إلاجراءات الذاتية2-

 فتحت املديرية العامة للضرائب موقع 2013جويلية 21 تاريخ  إلاجراءات عن بعد، و في هذا السياق ومنذ

 zwww.jibayatic.dكبريات املؤسسات من أجل القيام بالضريبة التابعين ملديرية املخصص للمكلفين 

إلى الخدمة الجديدة لإلجراءات الذاتية التي  بتصريحاتهم الجبائية الشهرية ،كما يجب أن يتم تعميم الولوج

 .الانترنت املؤمن إمكانية التصريح والدفع عن بعد عبر موقعتقدم للمكلفين بالضريبة،مع 

من السنة الجارية نظام املعلوماتية حيز التنفيذ  ابريلادخلت املديرية العامة للضرائب خالل شهر وعيه فقد 

و عليه، سيتسنى للملزمين بالضريبة التابعين ملركز الضرائب للحراش من آلان فصاعدا القيام بتصريحاتهم 

 . ائية الكترونيا في انتظار الاستفادة قريبا من الدفع عن بعد في إطار عملية نموذجيةالجب

 

بحضور وزير املالية، و الوزير   و تمت إلاشارة خالل مراسم إطالق نظام املعلوماتية املركزي الجديد الذي نظم

إلى أنه من املقرر أن تعمم   لضرائبواملدير العام ل  الرقمية وعصرنة ألانظمة املالية املكلف بالتجارة  املنتدب

 (1). 0269 هذه العملية النموذجية عبر كافة مراكز الضرائب في حدود نهاية

سيتم تسجيل تصريحاتهم ضمن   يمكن للخاضعين للضرائب التقدم إلى صندوق الضرائب حيث  أنهكما 

 الالكترونية بأنفسهمتصفح البوابة   كما يمكنهم. النظام الجديد بغرض طبع قسيمة الدفع

(jibayatic.mfdgi.gov.dz)   و أخذ موعد و ملء استمارة انضمام و استعادة كلمة السر على مستوى مركز

 .للقيام بعملية تصريح جبائي عن بعد من املنزل و طبع إشعار بالدفع  الضرائب

و الخاضعين للضريبة إذ   بائيةكما ستسمح بوابة نظام املعلوماتية الجديد بتسهيل العالقات بين إلادارة الج

تفادي عناء التنقل و إعالم امللزمين بالضرائب   مع  ساعة و طوال أيام ألاسبوع04يكمن تصفحه على مدار

 .برزنامتهم الجبائية املحينة

بالدفع و استحداث و تعديل   عالوة على التصفح عن بعد باستطاعة الخاضعين للضرائب طباعة إشعارات

إلى جانب تصفح   املودعة و تصفح الديون الجبائية العامة  التصريح  الاطالع على استمارات نماذج تصريح مع

الشخصية إذا اقتضت الضرورة ذلك هذا فضال عن تصفح رزنامة الالتزامات   و تعديل املعلومات

                                                           
 . 2006من قانون املالية لسنة 43 املادة (3)

. 5192الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب ، افريل   
(1)

  

http://www.jibayatic.d/


50 
 

بل نهاية وق .قريب  ويسمح النظام الجديد بتقديم الطعون و طلب مزايا و الدفع الالكتروني عما.الجبائية

للرويبة و مستغانم و معسكر و عين   سيتم توسيع النظام الجديد ليشمل مراكز الضرائب  السنة الجارية

 .الدفلى و سطيف و برج بوعريريج إلى جانب إلادارة املركزية لوزارة املالية

بتحسين فعاليتها و التحصيالت الجبائية و تحسين عالقتها بامللزمين "الجباية ب  إلدارة هذا الاجراء سيسمح

النمو الجديد الذي يتمثل في تنويع الاقتصاد و املوارد الجبائية   الهدف ألاساس ي لنموذجتركيزا على "بالضريبة

ديسمبر الفارط على مستوى   ان الدفع الالكتروني الذي تم إطالقه فيجهة أخرى من  .التحصيالت  و تحسين

منها بالحصول على كلمة السر  322لنحو   مؤسسة كبرى سمح 0.522مديرية كبريات املؤسسات لصالح 

 . لالنضمام إلى هذا النظام الالمركزي 

بنظام مختلف سيطبق بصفة   يتعلق ألامر وفيما يخص نظام املعلوماتية املركزي للمديرية العامة للضرائب

هذا املسعى سيسمح ان .البدء بالتصريح الجبائي عن بعد ثم النتقال الى الدفع عن بعد تدريجية و سيتم

 .بضمان شفافية اكبر و مكافحة امثل للرشوة والفساد و تخفيف العبء على ألاعوان الجبائيين 

 NIF إنشاء بوابة إلكترونية مخصصة إلثبات رقم التعريف الجبائي  - 3

 الخط في متناول املتعاملين الاقتصاديين، كما تم وضع في متناول إلاداراتلقد تم وضع خدمة جديدة على 

واملؤسسات والهيئات العمومية واملتعاملين الاقتصاديين وكذا عامة الناس، الخدمة التي تقدم الولوج إلى 

املقدم من والتي تسمح بإثبات رقم التعريف الجبائي http://nif.mfdgi.gov.dz عنوان  بوابة إلكترونية تحت

 .بالضريبة طرف املكلف

 

  لديرية العامة للضريبة قناة إتصايمثل موقع امل  4 -

تستعمل بكثرة من طرف الجمهور، فضال عن مختلف الخدمات املقدمة سابقا في هذا الفضاء كالتشريع 

. والرزنامة الجبائية الجبائي الرقمي، تحميل جدول الضريبة على الدخل إلاجمالي وألاسئلة املتكررة  والتوثيق

املديرية العامة للضرائب في إجراءات أخرى تعهد إلى إثراء هذا املوقع من خالل إدراج خدمات  كما باشرت

  « G» الوضع عبر الانترنيت لالستمارات واملطبوعات التصريحية لسلسلة :  جديدة عبر الانترنيت، مثال

من أجل التكفل بأسئلة املكلفين  "ة العامة للضرائبالاتصال باملديري" الوضع عبر الانترنيت لرابطو 

الاستجابة بشكل أفضل ملتطلبات مستعملي موقع الويب للمديرية العامة للضرائب، هذا  بالضريبة وبهدف

  :استخدامه من طرف مستعملي الانترنيت من خالل استخدام الرابط التالي الفضاء التفاعلي الذي يمكن

dgi@mf.gov.dz-contact 

 بريد الكتروني من طرف مستعملي موقع الويب825 تم تحويل حوالي  2013 تجدر إلاشارة إلى أنه خالل سنة ،

 .أيام على أقص ى تقدير03 منها تلقوا رد خالل أجل 98 %للمديرية العامة للضرائب، 

 

 نظام املعلومات  5-

هو أحد املشاريع الطموحة التي باشرتها إلادارة الجبائية في إطار برنامجها للعصرنة ، يهدف بشكل واضح 

mailto:contact-dgi@mf.gov.dz
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إدارة إلكترونية مؤسسة على استعمال التقنيات الحديثة للمعلومات والاتصال باعتبارها أداة عمل  إلقامة

 .االجبائية ومحيطه وتقارب بين إلادارة

 

 

 

 مركز الضرائب :املبحث الثاني 

 

يعتبر مـركز الضرائب مصلحة عملية جديدة تابعة للمديرية العامة للضرائب تختص حصريا بتسيير امللفات 

 .و تحصيل الضرائب املستحقة من طرف املكلفين بالضريبة متوسطي الحجم الجبائية

 جديدة تجمعه باملكلفين كما يطمح هذا املرفق العام و املنشأ بهدف تقديم خدمة نوعية، وكذا تطوير شراكة

بالضريبة ،تقوم أساسا على التواجد ، الاستماع ، الاستجابة ومعالجة سريعة لكل الطلبات التي يقدمها 

يمثل مركز الضرائب بالنسبة للمكلف بالضريبة املحاور الجبائي الوحيد املكلف بالتسيير . بالضريبة املكلف

 .يتفرع الى ثالث اصناف العرض ي مللفه كما

 

 تنظيم و مهام مركز الضرائب: ملطلب ألاول ا

 

مركز الضرائب هو مركز تسيير موحد يجمع ، تحت إشراف رئيس املركز كل مهام التسيير و التحصيل و املراقبة 

بهذا الصدد، يشكل  .و املنازعات التي تتكفل بها حاليا املفتشيات والقباضات و مديريات الضرائب الوالئيــة

 .مركز الضرائب املحاور الجبائي الوحيد للمكلفين بالضريبة التابعين ملجال إختصاصه 

 

رقم الشكل  مصالح رئيسية و قباضة و مصلحتين، حسب ما يبينه( 02) ينظم مركز الضرائب في ثالث 

ΙΙ03- . 

 

 املصلحة الرئيسية للتسيير: الفرع ألاول 

 

الجبائية للمكلفين بالضريبة التابعين ملركز الضرائب في مجال الوعاء ، و املراقبة  تكلف بالتكفل بامللفات

الجبائية و الدراسة ألاولية لالحتجاجات، املصادقة على الجداول و سندات إلايرادات و تقديمها لرئيس املركز 

لفين بالضريبة للمراقبة للموافقة عليها ، بصفته وكيال مفوضا للمدير الوالئي للضرائب، اقتراح تسجيل املك

على أساس املستندات أو املراجعة و املحاسبة، إعداد تقارير دورية و تجميع إلاحصائيات و إعداد مخططات 

 .العمل و تنظيم ألاشغال مع املصالح ألاخرى مع الحرص على انسجامها

 

 :مصالح ، و هي(  25)كما تضم هذه املصلحة الرئيسية خمس 

 .بجباية القطاع الصناعياملصلحة املكلفة  -

 .املصلحة املكلفة بجباية قطاع البناء و ألاشغال العمومية -

 .املصلحة املكلفة بجباية القطاع التجاري  -
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 .املصلحة املكلفة بجباية قطاع الخدمات -

 .املصلحة املكلفة بجباية املهن الحرة -

 

 

 

 املصلحة الرئيسية للمراقبة و البحث: الفرع الثاني 

ستغاللها، اقتراح إتكلف بإنجاز إجراءات البحث عن املعلومة الجبائية و معالجتها و تخزينها و توزيعها من اجل 

عمليات مراقبة و انجازها ، بعنوان املراجعات في عين املكان و املراقبة على أساس املستندات لتصريحات 

املكلفين بالضريبة التابعين ملراكز الضرائب ، مع إعداد جداول إحصائية و حواصل تقييمية دورية، كما تضم 

  (1)هذه املصلحة الرئيسية أربع مصالح وهي 

 

تكلف بتشكيل و تسيير فهرس املصادر املحلية لإلعالم و الاستعالم   مصلحة البطاقيات و املقارنات1-

الخاصة بوعاء الضريبة و كذا مراقبتها و تحصيلها، مركزة املعطيات التي تجمعها املصالح املعنية ، و تخزينها و 

 .بالضريبةاستردادها من اجل استغاللها، التكفل بطلبات تعريف املكلفين 

 

تعمل في شكل فرق، و تكلف السيما، بإعداد برنامج دوري للبحث  مصلحة البحث عن املادة الضريبية2-

عن املعلومة الجبائية بعنوان تنفيذ حق الاطالع، اقتراح تسجيل مكلفين بالضريبة للمراقبة على أساس 

 .املجمعةاملستندات و في عين املكان انطالقا من املعلومات و الاستعالمات 

 

تعمل في شكل فرق ، و تكلف ببرمجة و انجاز التدخالت بعنوان تنفيذ الحق في   مصلحة التدخالت - 3

التحقيق و حق الزيارة و املراقبة عند املرور و كذا إنجاز في عين املكان لكل املعاينات الضرورية لوعاء الضريبة 

ساس املستندات انطالقا و مراقبتها و تحصيلها، اقتراح مكلفين بالضريبة ملراجعة محاسبتهم أو للمراقبة على أ

 .من املعلومات و الاستعالمات املجمعة

 

التي تعمل في شكل فرق و تكلف بإنجاز برامج املراقبة على أساس املستندات و في عين  مصلحة املراقبة4 -

 .املكان، إعداد وضعيات إحصائيات دورية تتعلق بوضعية إنجاز برامج املراقبة مع تقييم مردودها

 

 املصلحة الرئيسية للمنازعات: الثالث الفرع

تكلف بدراسة كل طعن نزاعي أو إعفائي يوجه ملركز الضرائب و ناتج عن فرض ضرائب أو زيادات أو غرامات أو 

عقوبات قررها املركز ، و كذا طلبات استرجاع اقتطاعات الرسم على القيمة املضافة، متابعة القضايا 

 : مصالح هي( 23) قضائي ،كما تضم هذه املصلحة الرئيسية ثالث النزاعية املقدمة إلى الهيئات ال

                                                           
الـمصـالح الخـارجـيـة الـذي يـحـدد تـنـظـيم 2 221ســبــتــمــبــر سـنـة  69املـوافق 6465شــعــبــان عــام  05املـؤسرخ في  21-305املــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم  (1) 

  .02 ص 02العدد رقم، 0228مارس ،   08لإلدارة الجبائية وصالحياتها ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، بتاريخ 
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تكلف بدراسة الطعون املسبقة التي تهدف إلى إلغاء أو تخفيض فرض ضرائب أو   مصلحة الاحتجاجات1-

الزيادات و العقوبات املحتج عليها أو استرجاع الضرائب و الرسوم و الحقوق املدفوعة اثر تصريحات مكتتبة أو 

 .مدفوعات تلقائية أو مقتطعة املصدر

 .دراسة طلبات تتعلق بإرجاع الاقتطاعات الرسم على القيمة املضافة -

دراسة الطعون املسبقة التي تهدف إلى الاحتجاج على أعمال املتابعة أو إلاجراءات املتعلقة بها أو املطالبة  -

 .باألشياء املحجوزة وكذا معالجة منازعات التحصيل

 

دراسة الطعون التابعة الختصاص لجان طعن تعمل على  لجان الطعن و املنازعات القضائية مصلحة2-

الضرائب املباشرة و الرسم على القيمة املضافة و اختصاص لجان الطعن إلاعفائي وكذا املتابعة باالتصال مع 

 .للهيئات القضائيةاملصلحة املعنية في املديرية الوالئية للضرائب ، للطعون و للشكاوي املقدمة 

  

تكلف بتبليغ القرارات املتخذة بعنوان مختلف الطعون إلى املكلفين  مصلحة التبليغ و ألامر بالدفع 3-

بالضريبة و إلى املصالح املعنية، ألامر بصرف إلالغاءات و التخفيضات املقررة مع إعداد الشهادات املتعلقة 

 .الدورية املتعلقة بمعالجة املنازعات و تبليغها للمصالح املعنيةإعداد املنتجات إلاحصائية من جهة و بها،

 

 القبــــــــــــــاضة: الفرع الرابع

التكفل بالتسديدات التي يقوم بها املكلفون بالضريبة بعنوان التسديدات التلقائية التي تتم أو تخول لها مهام 

عة وضعيتهم في مجال التحصيل ، تنفيذ التدابير العامة أو الفردية التي تصدر في حقهم و كذا متاب الجداول 

املنصوص عليها في التشريع و التنظيم الساري املفعول و املتعلقة بالتحصيل الجبري للضريبة ، مسك 

 .محاسبة املطابقة لقواعد املحاسبة العامة و تقديم حسابات التسيير املعدة إلى مجلس املحاسبة

 :، هيمصالح (  23)كما تضم القباضة ثالث 

 .مصلحة املتابعات ،كما تنظم مصلحة املتابعات في شكل فرق  مصلحة املحاسبة، مصلحة الصندوق،

 

 مصلحة الاستقبال و إلاعالم: الفرع الخامس 

تحت سلطة رئيس املركز ، وتكلف بتنظيم استقبال املكلفين بالضريبة و إعالمهم، نشر املعلومات حول 

 .(1)حقوقهم وواجباتهم الجبائية الخاصة باملكلفين بالضريبة التابعين الختصاص مركز الضرائب 

 

  مصلحة إلاعالم آلالي و الوسائل:الفرع السادس

 تقوم باستغالل التطبيقات املعلوماتية و تأمينها و كذا تسيير التأهيالت و رخص الدخول املوافقة لها،  -

                                                           
ـذي يـحـدد تـنـظـيم الـمصـالح الخـارجـيـة ال2 221ســبــتــمــبــر سـنـة  69املـوافق 6465شــعــبــان عــام  05املـؤسرخ في  21-305املــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم  (1)

  .00 ص 02العدد رقم، 0228مارس ،   08لإلدارة الجبائية وصالحياتها ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، بتاريخ 
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 إحصاء حاجيات املصالح من عتاد و لوازم أخرى وكذا التكفل بصيانة التجهيزات، -

 .إلاشراف على املهام املتصلة بالنظافة و أمن املقرات-

 الضرائبمجال اختصاص مركز : املطلب الثاني

 

املعنوية الذين ال يدخلون  وألاشخاصالطبيعية  ألاشخاصيتشكل مجال اختصاص مركز الضرائب من  

 أعمالهمضمن مجال اختصاص مديرية كبريات املؤسسات وال ضمن املراكز الجوارية للضرائب ويكون رقم 

 .دج 100.000.000 يفوق ثالثين مليون دينار جزائري ويقل عن مائة مليون 

 

  ألاشخــــــاص التابعين ملراكز الضرائب: الفرع ألاول 

  :ألاشخاص التابعيين ملجال اختصاص مراكز الضرائب هم

  املؤسسسات الفردية الخاضعة لنظـــــــــام الضريبي الحقيقي والذي رقم أعمـــــــــــــالها السنوي يفوق ثالثـــــــــين  -

   .دج 32.222.222مليـــــــــــــون 

 الشركات الغير املسيرة من طرف مديرية كبريات املؤسسات و التي رقم أعمالها السنوي يفوق ثالثين مليـــــــــــون  - 

 .دج30.000.000

و التي تختار الخضوع للضريبة حسب ( IFU) الضريبة الجزافية الوحيدة  املؤسسات الفردية الخاضعة لنظام -

 .النظام الحقيقي

 

  الضــــرائب والرسوم املستحقة:الثاني الفرع

 

  من مهام مركز الضرائب تحديد الوعاء الضريبي ، التحصيل و مراقبة الضرائب الخاصة باملؤسسات التابعة 

 : ملجال اختصاصها و املتمثلة في

  

  IRG /CBPالضريبة على الدخل إلاجمالي ، فئة ألارباح املهنية -

  IBS  الضريبة على أرباح الشركات-  

   TVA  الرسم على القيمة املضافة -   

 TIC    الرسم الداخلي على استهالك - 

 DC    رسم املرور -   

    TAPالرسم على النشاط املنهي - 

 . من املصدر املستحقة على الرواتب ، ألاجور والعالوات الاقتطاعات - 

  . من املصدر املستحقة على توزيع أرباح ألاسهم على الشركاء الاقتطاعات   - 

 DT  حقوق الطابع -
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 بإمكان املكلفون بالضريبة الخاضعين للنظام املبسط اختيار نظام إلاخضاع حسب النظــــــــام الحقيقي

هذا إلاختيار من القانون التجاري يتم تجديد 62و 28عندما يمسكون محاسبة مثبتة ، مطابقة لنصوص املواد

 . بطريقةصريحة

دج فيما يخص 62.222أخيرا بنص التشريع الساري املفعول على أن الحد ألادنى للضريبة السنوية يقدر ب 

الضريبة على الدخل إلاجمالي صنف ألارباح الصناعية والتجارية وألارباح غير التجارية وكذا فيما يخص 

، فيما يخص الضريبة على الدخل إلاجمالي و  ا الحد الجزافيالضريبة على أرباح الشركات ، كما يجب دفع هذ

يوما من الشهر الذي يلي تاريخ القانوني املحدد إليداع 02 الضريبة على أرباح الشركات خالل عشرون 

 . التصريح السنوي سواء قدم التصريح أم ال
 

 بالضرائب و الرسوم التي يخضع لها املنتسبون ملركـز الضرائ: الفرع الثالث

 

  فهي تخضع :املؤسسات الفردية الخاضعة للنظام الضريبي الحقيقي1-

الضريبة على الدخل إلاجمالي عند تحقيق ألارباح املهنية   

الرسم على النشاط املنهي  

الرسم على القيمة املضافة. 

 

 : الشركات الغير تابعة ملديرية كبريات املؤسسات2-

 : أسهم الشركات ذات املسؤولية املحدودة ، شركات التوصية ذات بالنسبة لشركات ألاموال   -ا 

 للقيمة تخضع ألارباح املحققة إلى الضريبة على أرباح الشركات ، تقيم ألارباح إجباري حسب النظام الضريبي

خيل املسيرين صاحبي أغلبية الحصص في الشركات ذات املسؤولية املحدودة إلى تخضع مداكما  .املضافة

 .فئة ألارباح غير التجارية حسب النظام التصريح املراقب/ الدخل إلاجمالي  على الضريبة

 

نظامها الجبائي مماثل للنظام الخاص بشركات : بالنسبة للمؤسسات ألاحادية ذات املسؤولية املحدودة -ب 

 : ألاموال باعتبار املؤسسة كشريك وحيد

 .الحقيقي تقيم ألارباح إجبارية حسب النظام) الشركات تخضع ألارباح املحققة إلى الضريبة على أرباح 

 .يخضع رقم ألاعمال املحقق في الجزائر إلى الرسم على النشاط املنهي والرسم على القيمة املضافة

 

 :شركات التضامن، شركة املساهمة، شركات التوصية البسيطة) بالنسبة لشركات ألاشخاص  –ج

جمالي بصدد املداخيل املوزعة على كل شريك تتناسب مع حصصهم تخضع الشركة للضريبة على الدخل إلا 

 .تقييم ألارباح إجباري للنظام الحقيقي ، كما هو الحال بالنسبة لشركات ألاموال) الاجتماعية، 

 .يخضع رقم ألاعمال املحقق في الجزائر للرسم على النشاط املنهي و الرسم على القيمة املضافة
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 ألاداء ونوعية الخدمة املقدمة للمكلفين بالضريبة التابعين للمركز :الثالثاملطلب 

 

يتكفل مركز الضرائب بمهام التسيير، الرقابة، املنازعات، التحصيل واستقبال املكلفين بالضريبة التابعين 

 :ملجال اختصاصه وتتمثل هذه املهام فيما يلي

 

 استقبال منظم وعصري : الفرع ألاول 

 

املواعيد مع اطارات مصالح مركز الضرائب يتم وضع مخطط دوري يبين من جهة قائمة قصد تسهيل تنظيم 

إلاطارات املكلفين باستقبال طوال فترة محددة ومن جهة أخرى ألايام و مواقيت الاستقبال ، و الذي يتم 

كما يمكن . ارساله عن طريق الشبكة املعلوماتية الى مصلحة الاستقبال من اجل استغالله في تحديد املواعيد

هذا التنظيم مسبقا من التعرف على هوية إلاطار املكلف باالستقبال والذي يجب أن يكون تابعا للمصلحة 

 . املكلفة بتسيير امللف الجبائي

 

 تحسين الخدمات التي يتلقاها متعاملي إلادارة الجبائية: الفرع الثاني

 

تحت ( التحصيل واملنازعات  –التسيير واملراقبة  –إلاعالم والخدمات ) إن تجميع املهام الجبائية ألاساسية

سلطة مركز الضرائب يعد في ذاته عامل عصرنة ، باإلضافة إلى تبسيط إلاجراءات إلادارية ، وهو ما سهل 

العالقة بين إلادارة واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة ، كما أن مركز الضرائب بصفته املحاور الوحيد لهذا 

سيتمكن من ضمان تطبيق التشريع الجبائي على متعاملين متحمسين للخالفات حول  الصنف من املكلفين ،

تفسير التشريع الجبائي والخالفات الناجمة عن التشتت الجغرافي الحالي للمفتشيات ، وتركيز تسيير امللفات 

 .لين فيهاملعقدة في مكان واحد ، فإن مركز الضرائب يساهم بشكل كبير في تحسين كفاءات ألاعوان العام

 

 تحديث إلاجراءات: الفرع الثالث

 

إن إنشاء مراكز الضرائب هي الخطوة الثانية نحوى عصرنة املديرية العامة للضرائب ، وتتجسد هذه 

العصرنة في تنظيم جديد للمهام الجبائية وفي تبسيط إلاجراءات ، بحيث أن مركز الضرائب يمثل موقعا 

 .الجديدةنموذجيا لتطوير املناهج والتطبيقات 

إن تطوير نظام مدمج لتسيير الضرائب ضمن مراكز الضرائب يمنح للمستعملين وللمختصين في إلاعالم آلالي 

 لكي يطبق تدريجيا املخطط،لضرورية العاملين باملديرية العامة للضرائب بتحسين املعارف والتجربة ا

 . م آلاليالتوجيهي املعلوماتي لكافة املصالح الجبائية بدءا بإدخال إلاعال 
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 املركز الجواري للضرائب: املبحث الثالث

 

إجراءات  يمثل إطالق املركز الجواري للضرائب مرحلة الانتهاء من برنامج عصرنة هياكل إلادارة الجبائية و

من خالل افتتاح مديرية كبريات املؤسسات و وضع حيز العمل  0221تسييرها، الذي تم الانطالق فيه سنة 

  .ملـراكز الضرائببعد ذلك 

يعتبر املركز الجواري للضرائب مصلحة عملية جديدة للمديرية العامة للضرائب ، مخصصة حصريا لتسيير 

امللفات الجبائية و تحصيل الضرائب املستحقة من فئة واسعة ممثلة أساسا في املكلفين بالضريبة التابعين 

  .لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة

إلى ضمان تقديم أحسن  املفتشيات و القباضات) املركز الجواري للضرائب الذي يحل محل يهدف إنشاء 

  .خدمة نوعية للمكلفين بالضريبة وذلك من خالل تبسيط و تنسيق و عصرنة إلاجراءات

على غرار الهياكل الجديدة املنشأة حديثا كمديرية كبريات املؤسسات ومركز الضرائب ، يمثل املركز الجواري 

لضرائب املتميز بنفس كيفية التنظيم و التشغيل لهذه ألاخيرة ، املحاور الجبائي الوحيد للمكلفين بالضريبة ل

إذ يضع تحت تصرفهم هيكل وحيد مختص ، يتولى جميع املهام الجبائية املمارسة من قبل املفتشيات و 

 .القباضات لتمكينهم من أداء جميع واجباتهم الجبائية

 

 نظيم و مهام املركز الجواري الضرائبت: املطلب ألاول 

 

مصالح رئيسية و قباضة و مصلحتين وذلك وفق ما يبينه الشكل ( 23) ينظم املركز الجواري للضرائب في ثالث 

 . ( ΙΙ-02رقم 

 

 املصلحة الرئيسية للتسيير: الفرع ألاول 

 

الضرائب و كذا باملراقبة الشكلية تكلف بإحصاء املمتلكات و النشاطات و تسيير الوعاء من خالل إعداد فرض 

للتصريحات، املصادقة على الجداول و سندات إلايرادات و تقديمها لرئيس املركز للموافقة عليها ، بصفته 

 (1)وكيال مفوضا للمدير الوالئي للضرائب ، إعداد اقتراحات برامج املكلفين بالضرائب في مختلف املراقبات

 : مصالح و هي( 24) ربع كما تضم هذه املصلحة الرئيسية أ

 

 مصلحة جباية النشاطات التجارية و الحرفية -1

تكلف بالتكفل بامللفات الجبائية و استالم التصريحات التي يحررها املكلفين بالضريبة املتابعون حسب نظام 

اقتراح ملفات الضريبة الجزافية الوحيدة ، و كذا إعداد العقود املتصلة بها، املراقبة الشكلية للتصريحات و 

 .املكلفين بالضريبة للمراقبة على أساس املستندات

                                                           
الـذي يـحـدد تـنـظـيم الـمصـالح الخـارجـيـة 2 221ـبــر سـنـة  ســبــتــمـ69املـوافق 6465شــعــبــان عــام  05املـؤسرخ في  21-305املــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم  (1)

 .00 ص 02العدد رقم، 0228مارس ،   08لإلدارة الجبائية وصالحياتها ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، بتاريخ 
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 مصلحة الجباية الزراعية2-

تكلف بالتكفل بامللفات الجبائية للمزارعين و املربين و كذا استقبال و استغالل التصريحات و مراقبتها 

 .الشكلية و اقتراح تسجيل ملفات املكلفين بالضريبة للمراقبة على أساس املستندات

 

 مصلحة جباية املداخيل و املمتلكات3-

تكلف بالتكفل بامللفات الجبائية لألشخاص الطبيعيين بعنوان الضريبة على الدخل مقر السكن أو الضريبة 

على املمتلكات أو ألاشخاص املعنويين الذين يمارسون نشاطات غير ربحية بعنوان الضريبة على الدخل 

طاتهم يمكن فرض الضريبة عليه، املراقبة الشكلية للتصريحات و اقتراح أجور أو أي جزء من نشا/ إلاجمالي 

التسجيل ، حسب الحالة في برنامج املراقبة على أساس املستندات أو املراجعة املعمقة للوضعية الجبائية 

 VASFE.   الشاملة

 

 مصلحة الجباية العقارية4-

شخاص بعنوان الضرائب أو الرسوم املفروضة على بامللفات الجبائية و استغالل تصريحات ألا مهامها التكفل

املمتلكات العقارية ، املراقبة الشكلية للتصريحات و اقتراح تسجيل ملفات املكلفين بالضريبة لبرنامج املراقبة 

 .على أساس املستندات أو على أساس املراجعة املعمقة للوضعية الجبائية الشاملة

 

 لمراقبة و البحثاملصلحة الرئيسية ل: الفرع الثاني 

ضمان تشكيل و مسك فهارس املصادر املحلية للمعلومات و بطاقيات املكلفين بالضريبة املقيمين في  تسهر على

مركز املحيط الجواري للضرائب و املمتلكات العقارية املتواجدة فيه، متابعة تنفيذ برامج املراقبة على أساس 

الخاضعة للضريبة و تقييم نشاطات املصالح املعنية ،كما تضم مستندات التصريحات وكذا البحث عن املادة 

 : مصالح وهي( 23)هذه املصلحة الرئيسية ثالث 

 

 مصلحة البطاقيات و املقارنات - 2

تكلف السيما ، بتشكيل قاعدة املعطيات و مختلف البطاقيات املمسوكة و التي تخص الوعاء و املراقبة و 

ـريبي و تسييرها، متابعة استعمال املعلومات املستردة و إعداد الوضعيات إلاحصائية الدورية التحصيل الضـــــــــــــــــــ

 .و كذا تقييم نشاطات املصلحة ، السيما التي ترتبط مع مؤسشرات التسيير

 

 مصلحة البحث و التدخالت2-

تعمل في شكل فرق، و تكلف بتشكيل و تسيير فهرس مصادر املعلومات التي تخص وعاء الضريبة مع مراقبة 

الضريبة و تحصيلها ،تنفيذ البرامج الدورية للبحث عن املعلومة الجبائية بعنوان حق الاطالع، وكذا اقتراح 

 .تسجيل أشخاص طبيعيين في برنامج مراقبة املداخيل 
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 ةمصلحة املراقب3-

تكلف بتنفيذ البرامج املقررة بعنوان املراقبة على أساس املستندات للتصريحات ، اقتراح تسجيل مكلفين 

 .بالضريبة في برنامج مراقبة املداخيل 

 

 املصلحة الرئيسية للمنازعات: الفرع الثالث 

بإجراء التبليغ و دراسة كل طعون نزاعية أو اعفائية موجهة للمركز الجواري للضرائب و التكفل تعمل على 

ألامر بالصرف لقرارات إلالغاء أو التخفيض املقررة، متابعة القضايا النزاعية املقدمة أمام الهيئات القضائية، 

 : مصالح هي( 23) كما تضم هذه املصلحة الرئيسية ثالث 

 

 مصلحة الاحتجاجات1-

الرسوم املتنازع عليها، دراسة الطعون تكلف بدراسة الطعون املسبقة املتعلقة بوعاء الحقوق و الضرائب و 

املسبقة التي تهدف إلى الاحتجاج على أعمال املالحقات أو إلاجراءات املتصلة بها أو إلى املطالبة بأشياء تم 

 .حجزها

 

 مصلحة لجان الطعن و املنازعات القضائية2-

لى القيمة املضافة و تكلف بدراسة الطعون الخاضعة الختصاص لجان طعن للضرائب املباشرة و الرسم ع

لجان الطعن إلاعفائي، متابعة الطعون و الشكاوى التي تقدم أمام الهيئات القضائية و ذلك باالتصال مع 

 .املصلحة املعنية في املديرية الوالئية للضرائب

 

 مصلحة التبليغ و ألامر بالصرف3-

قرارات املتخذة في مجال مختلف في حدود الاختصاص القانوني للمركز الجواري للضرائب تكلف بتبليغ ال

الطعون الى املكلفين بالضريبة و إلى املصالح املعنية ، ألامر بصرف إلالغاءات و التخفيضات املمنوحة و إعداد 

الشهادات املتصلة بها ، إعداد املعلومات إلاحصائية الدورية املتعلقة بمعالجة املنازعات ، وتبليغها إلى 

 .ااملصالح املعنية للتكفل به

 

ـــاضة:الفرع الرابع   القبـــــ

 تكلف بالتكفل بالتسديدات التي يقوم بها املكلفون بالضربة بعنوان املدفوعات التلقائية التي تمت أو بعنوان

جداول عامة أو فردية أصدرت في حقهم و كذا متابعة وضعيتهم في مجال التحصيل ، تنفيذ إلاجراءات 

التنظيم الساري املفعول و املتعلقة بالتحصيل الجبري للضريبة ، مسك املنصوص عليها في التشريع و 

 .محاسبة مطابقة لقواعد املحاسبة العامة و تقديم حسابات التسيير املعدة إلى مجلس املحاسبة

 :مصالح ، هي(  23)كما تضم القباضة ثالث 

 .فرق تنظم في شكل  التيمصلحة املتابعات  و  مصلحة الصندوق، مصلحة املحاسبة، 
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 مصلحة الاستقبال و إلاعالم: الفرع الخامس

 

بتنظيم استقبال املكلفين بالضريبة و إعالمهم، نشر املعلومات حول الحقوق و الواجبات الجبائية  تقوم

 .للمكلفين بالضريبة التابعين للمركز الجواري للضرائب

 

 مصلحة إلاعالم آلالي و الوسائل: الفرع السادس

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

إحصاء حاجيات املصالح من عتاد و لوازم أخرى و كذا التكفل بصيانة التجهيزات، إلاشراف على املهام 

 .املرتبطة بالنظافة و امن املحالت

 

 مجال اختصاص املركز الجواري للضرائب: الثاني املطلب

 

 (1)التطبيق : الاول  الفرع

تحل الضريبة الجزافية الوحيدة محل الضريبة على الدخل إلاجمالي والضريبة على أرباح الشركات وتغطي 

والرسم  زيادة على الضريبة على الدخل إلاجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات ، الرسم على القيمة املضافة

 .على النشاط املنهي

 

 ألاشخاص املعنية بالضريبة الجزافية الوحيدة 1-

 

يطبق نظام الضريبة الجزافية الوحيدة على كل شخص طبيعي أو معنوي، شركة أوتعاونية ،  -

يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو مهنة غير تجارية، بحيث ال يتجاوز رقم أعمالهم 

 ..)دج32.222.222مليون دينارالسنوي ثالثين 

كما يخضع للضريبة الجزافية الوحيدة ، ا ملستثمرون الذين يمارسون أنشطة أو ينجزون مشاريع،    -

الصندوق الوطني لدعم  "أو"الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب  "واملؤهلون لالستفادة من دعم

الذين ال يتجاوز رقم أعمالكم السنوي  الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و  "أو"القرض ا ملصغر 

 .)دج 32.222.222ثالثين مليون دينار

عندما يقوم مكلف بالضريبة في آن واحد وفي نفس ا ملنطقة أو في مناطق مختلفة باستغالل عدة   -

مؤسسات أو دكاكين أو متاجر أو ورشات أو أماكن أخرى ملمارسة نشاط ما ، تعتبر كل واحدة منها 

مستغلة بصورة مغايرة وتكون في كل الحاالت خاضعة للضريبة بصفة منفصلة ما  بمثابة مؤسسة

دام رقم ألاعمال الكلي املحقق بعنوان مجموع ألانشطة املمارسة ال يتجاوز سقف السنوي ثالثين 

 .)دج30.000.000 مليون دينار

                                                           
  0265 مديرية العالقات العمومية و الاتصال نشرة سنة -  املديرية العامة للضرائب  (1)
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ء ا من تاريخ انطالق يخضع املكلفون بالضريبة الجدد لنظام الضــريبة الجــزافية الوحيــدة ابتدا -

 .نشاطهم

 

 اختيار النظام الحقيقي2-

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

ويبلغ الاختيار لإلدارة الجبائية قبل أول فبراير من السنة ألاولى التي يرغب فيها املكلف . نظام الربح الحقيقي

ويبقى الاختيار ساريا للسنة املذكورة و السنتين املواليتين حيث يكون . الضريبة تطبيق نظام الربح الحقيقي

 .يمدد الاختيار ضمنيا على فترة ثالث سنوات، ويكون ال رجعة فيه طوال هذه الفترة .فيها الاختيار ال رجعة فيه

يار تبليغ إلادارة الجبائية بذلك قبل أول فبراير من على املكلفين بالضريبة الراغبين في التخلي عن هذا الاخت

 .السنة املوالية للفترة التي تمت فيها ممارسة هذا الاختيار أو تم فيها التمديد ضمنيا

 

 حالة املكلفين الجدد

يتعين على املكلفين بالضريبة الجدد اكتتاب التصريح املنصوص عليه بموجب أحكام املادة الاولى من هذا 

ويجب اكتتاب هذا التصريح قبل  .وتسديد مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة املستحق، تلقائياالقانون 

 .ديسمبر من سنة بداية نشاطهم31

 

 : إلغاء نظام الضريبة الجزافية الوحيدة-3

مؤسسة  يمكن أن يلغى إلاخضاع للضريبة الجزافية الوحيدة من طرف إلادارة الجبائية ، بناء على معلومات

 .دج30.000.000املكلفين بالضريبة عندما يفوق رقم ألاعمال املصحح من طرف إلادارة الجبائية  ،قانونا

 

 :ألاشخاص و النشاطات املعفية من الضريبة الجزافية الوحيدة  -2

 

  يعفى من الضريبة الجزافية الوحيدة  : إلاعفاءات الدائمة

 (1)الحرفيون التقليديون و كذا ألاشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا و املقيدين في دفتر الشروط  -

الواجب تقييده من طرف الحرفيون التقليديون و كذا ألاشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا املعفيين 

  من 

  الضريبة الجزافية الوحيدة،

  .املعوقين املعتمدة و كذا املصالح ال ملحقة بهااملؤسسات التابعة لجمعيات ألاشخاص  

 مبالغ إلايرادات املحققة من طرف الفرق املسرحية، -

 

 

                                                           
 .املتعلق بتحديد بنود دفتر الشروط  32/60/0228املؤرخ في 09-428املرسوم التنفيذي رقم  (1)
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  إلاعفاءات املؤقتة

ألانشطة التي يمارسها الشباب ذوو املشاريع الاستثمارية أو ألانشطة أو املشاريع ، املؤهلون لالستفادة من -

الصندوق "أو "الوكالة الوطنية لدعم القرض املصغر  "أو"الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب  "دعم

سنوات، ابتداء 3 من إعفاء كامل من الضريبة الجزافية الوحيدة ملدة ثالث "الوطني للتأمين عن البطالة، 

 .من تاريخ استغاللها

ي منطقة يراد سنوات ، ابتداء من تاريخ الاستغالل عندما تتواجد هذه ألانشطة ف  6تمدد هذه املدة إلى ست

  .ترقيتها تحدد قائمتها عن طريق التنظيم

 مستخدمين على ألاقل، ملدة غير 3 ) عندما يتعهد املستثمرون بتوظيف ثالثة   2تمدد هذه املدة بسنتين

 .محدودة

يترتب على عدم احترام الالتزامات املرتبطة بعدد الوظائف املحدثة، سحب الاعتماد واسترداد الحقوق 

  .التي كان من املفروض تسديدها والرسوم

من    % 52دج، املوافق لنسبة  5222غير أن املستثمرين يبقون مدينين بدفع الحد ألادنى للضريبة املقدر ب 

 .مكرر من قانون الضرائب ا ملباشرة والرسوم املماثلة 315املبلغ ا ملنصوص عليه في املادة 

 

 تخفيضاتنشاطات تستفيد من إعفاءات مؤقتة تتبعها 

 

 النشاطات التجارية الصغيرة املقامة حديثا في أماكن مهيأة من طرف الجماعات املحلية خالل السنتين -

  .ألاوليين من النشاط

تستفيد هذه النشاطات عند نهاية مرحلة إلاعفاء من تخفيض من الضريبة الجزافية الوحيدة املستحقة ، 

 : ويكون هذا التخفيض كما يأتي. خضاع الضريبيسنوات ألاولى من إلا  3)وذلك خالل الثالث 

  70%تخفيض قدره : السنة ألاولى من إلاخضاع الضريبي  -

   50%تخفيض قدره : السنة الثانية من إلاخضاع الضريبي -

 . 25% تخفيض قدره: السنة الثالثة من إلاخضاع الضريبي  -

تستفيد أنشطة جمع الورق املستعمل والنفايات املنزلية وكذا النفايات ألاخرى القابلة لالسترجاع التي  -

 .يمارسها ألاشخاص الطبيعيون من إعفاء في الضريبة الجزافية الوحيدة خالل السنتان ألاوليتان 

تحقة ، وذلك خالل عند نهاية مرحلة إلاعفاء، تستفيد من تخفيض من الضريبة الجزافية الوحيدة املس

 : سنوات ألاولى من إلاخضاع الضريبي كما يأتي  3)الثالث  

 70 %تخفيض قدره :السنة الثالثة من إلاخضاع الضريبي -

 50 %تخفيض قدره :السنة الرابعة من إلاخضاع الضريبي  -

 .2 %5تخفيض قدره :السنة الخامسة من إلاخضاع الضريبي  -
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 ألاعمال املتعلقة بالتحصيل  :الفرع الثاني 

 :كما يلي (1)يوزع ناتج الضريبة الوحيدة الجزافية    التوزيــــــع -أ

 ميزانية الدولة؛%  48 -

 غرف التجارة و الصناعة؛% 2.5  -

 الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية و الحرف؛% 2.26 -

 غرف الصناعة التقليدية و املهن؛%   2.04  -

 البلديات؛-%  42.05 -

 الوالية؛% 5

 الصندوق املشترك للجماعات املحلية؛%  5 -

 

 تطهير املبالغ املتبقية للتحصيل بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة -ب

 

يتعين على القابضين إن يتخذوا كافة التدابير الضرورية لتطهير وضعيات املبالغ املتبقية للتحصيل عبر إعادة 

 .و ذلك طبقا للتنظيم املعمول به, املتملصين تبليغ املكلفين بالضريبة 

 

  الالتزامات التصريحية و التزامات الدفع: الفرع الثالث 

  الالتزامات التصريحية -  2

 

 :  التصریح التقدیري  -

یتعين على املكلفين بالضریبة الخاضعين لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة اكتتاب تصریح تقدیري ج رقم  

ویجب أن یتم اكتتاب هذا التصریح في . إلى مفتش الضرائب التابع له مكان ممارسة النشاط و ارساله  60

 .الفترة املمتدة ما بين ألاول والثالثين من یونیو من كل سنة

 

  :التصریح التكمیلي -

برایر من ف15ینایر إلى  02یتعين على املكلفين بالضریبة املعنیين اكتتاب تصریح تكمیلي في الفترة املمتدة من 

 .ودفع الضریبة املتعلقة بها، في حالة تحقیق رقم أعمال یتجاوز ذلك املصرح به بعنوان السنة ن 6+السنة ن 

فیخضع الفرق بين  ) دج 32.222.222في حالة إذا ما تجاوز رقم ألاعمال املحقق سقف ثالثين ملیون دینار 

أما املكلفين .یة الوحیدة وفقا للمعدل ا ملوافق له رقم ألاعمال املحقق وذلك املصرح به إلى الضریبة الجزاف

بالضریبة الذین حققوا رقم أعمال یتعدى سقف فرض الضریبة الجزافیة الوحیدة ، فیتم صبهم في نظام 

 .الربح الحقیقي

وتسدید مبلغ الضریبة الجزافیة الوحیدة 12ج رقم یتعين على املكلفين بالضریبة الجدد اكتتاب التصریح 

 .دیسمبر من سنة بدایة نشاطهم31ویجب اكتتاب هذا التصریح قبل . املستحق، تلقائیا

                                                           
(1)

 .5مكرر 282، املادة قانون الضرائب املباشرة   
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  :التصریح الشهري لالقتطاعات على ألاجور  -

یتوجب على املكلفين بالضریبة الخاضعين لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة ، دفع املبالغ املستحقة خالل 

 .یوما ألاولى من الشهر الذي یلي الثالثي املدني الذي أجریت خالله الاقتطاعات  02العشرین

 

 :(1)دفـــــــع الضــــــریبة   - 0

عند إیداع التصریح التقدیري ، یقوم املكلفون بالضریبة بدفع إجمالي للضریبة الجزافیة الوحیدة املوافقة 

  .لرقم ألاعمال التقدیري املصرح به

 

وفي . یمكن املكلفين بالضریبة الخاضعين لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة ، اللجوء للدفع الجزئي للضریبة 

من مبلغ الضریبة الجزافیة الوحیدة 50 % هذه الحالة ، یجب عليهم ، عند إیداع التصریح التقدیري ، تسدید

 .دیسمبر15إلى 1سبتمبر ، ومن 15إلى  6الباقیة فیتم تسدیدها على دفعتين متساویتين، من   50% ، أما

 . عندما ینقض ي أجل الدفع في یوم عطلة قانونیة یؤجل الدفع ألول یوم عمل یلیه

 وتسدید مبلغ الضریبة الجزافیة الوحیدة 12ج رقمیتعين على املكلفين بالضریبة الجدد اكتتاب التصریح 

 .دیسمبر من سنة بدایة نشاطهم31ویجب اكتتاب هذا التصریح قبل . تحق، تلقائیااملس

ال یمكن أن یقل مبلغ الضریبة املستحقة من طرف ألاشخاص الطبیعیين بعنوان الضریبة الجزافیة الوحیدة 

 .دج10.000 و عن كل سنة مالیة و نشاط ومهما كان رقم ألاعمال املحقق ،عن عشرة آالف دینار

 

 

 تحسين نوعية الخدمة ونشر الوعي الجبائي: املطلب الثالث 

 

 مفهوم الوعي الجبائي الاول  الفرع

 

ال هو بمفهوم الاستبدال وال هو تناقض ي للمفهوم الجواري ، يجدر بالذكر في هذا " الوعي الجبائي"إن مفهوم 

كيات املكلفين بالضريبة تجاه الضريبة ، تستعمل ذه إلاجراءات الرامية لتحسين سلو الصدد، أنه وفي إطار ه

إلادارة الجبائية تطبيقات التسويق وعلم الاجتماع وحتى علم النفس ، إن املسعى الجواري هو مصطلح عام 

أستخدم أوال في علم الاجتماع ، فهو يرمي إلى التقرب من ألاوساط املعيشية لألشخاص املستهدفين ،من خالل 

عن حقيقة العمل لدى ألاشخاص في  "العمل الجواري " أو "التطبيق الجواري "دل عبارة قبولها اجتماعيا، ت

 .أوساطهم الطبيعية من خالل السعي لضبط حقيقتهم وحياتهم اليومية بنقلها على مستوى إلادارة الجبائية

 

 

 

                                                           
 . 6439ربيع الاول  08املوافق ل  0261ديسمبر  08بتاريخ  55الجريدة الرسمية عدد  0265 قانون املالية لسنة    (1)
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أجل خلق عالقة يدل املسعى الجواري بكل بساطة على كل إلاجراءات املتخذة من طرف إلادارة الجبائية من  

ثقة مع املكلفين بالضريبة املواطنين والتّعرف على تطلعاتهم ومعرفة وضعيتهم الشاملة وعوارضهم الخاصة ، 

كما سيصل هذا املسعى إلى غاية مرافقة ومساعدة الشخص على إتمام إجراءاته ،في الحقيقة يتعلق ألامر 

كز الجوارية للضرائب تستجيب لهذا الاهتمام من بتحسين إستقبال الجمهور وجعله استباقي ، فإنشاء املرا

التواصل )خالل التكلف بفئة خاصة من املكلفين بالضريبة املستضعفة والتي تحتاج إلى تزويدها باملعلومات 

  .ومساعدتها على القيام بمختلف إلاجراءات( الجواري 

أرباب العمل، الجمعيات )يهدف تأسيس املجلس الوطني للجباية إلى التماس مساهمة الشركاء الاجتماعيين 

من أجل تقديم الحلول للمشاكل الاقتصادية للبلد، إن املساعي الجديدة ( اخ،...املهنية، النقابات، الجامعيين

والتي من شأهاا أن تساهم بشكل ال يدعو  حتى وإن كانت غير متوقعة، فهي تعد بالتنوير والتي يمكن تقديمها،

مجاال للشك، في إثراء النقاش العام ،يمكن للجمعيات املهنية املمثلة على نطاق واسع في املجلس الوطني 

الغرض من الجوارية، إلى جانب باقي املساعي،  ألنللجباية، أن تساهم كهمزة وصل في تحسين الوعي الجبائي،

كل هذا ألاخير، الذي يّعرف على أنه إتمام إرادي لاللتزامات الجبائية، رهان يش.هو تحسين الوعي الجبائي

أساس ي للدولة في ظل التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلد ، خالصة ألامر و بوضع املكلف بالضريبة في صميم 

ز الوعي إلاصالحات، فإن إلادارة الجبائية تهدف إلى تحسين نوعية الخدمة العمومية وهذا من خالل تعزي

 .الجبائي
 

 
 (1)نجاعة الخذمة املقدمة للمكلفين بالضريبة : الفرع الثاني 

 

ان كل إستراتيجية تصب في تنمية مستوى الوعي الجبائي تبقى مرتبطة تماما بنوعية الخدمة املقدمة 

 .للمكلفين بالضريبة

و تحسين نوعية املعلومة املقدمة و كذا   )ا ملواطن(عمليا ، هذا يعني تسهيل مساهمة املكلف بالضريبة 

يستوجب تنفيذ هذه إلاستراتجية  تحسين إلى أبعد حد ممكن للطرق املختلفة ألنمـاط إستقبال الجمهور،

بمعنى آخر احترام حقوق الجمهور وأخالقيات املهنة، تعزيز مبادئ املساواة ،  أيضا تحسين السلوك إلاداري 

 .كلها القيم املقيدة لسلوك أعوان إلادارة الجبــائيةالحياد و النزاهة التي تعتبر 

في هذا املنظور ، أعدت إلادارة الجبائية حكم جديد يتضمن التزامات النوعية تحت تسمية مرجع نوعية 

الخدمة للمديرية العامة للضرائب و املستمد من أفضل املمارسات الدولية الناجحة، اذ وجب تطبيق هذه 

 :و ذلك من خالل " إدارة في خدمة املواطن"   صبح الهدف املعلنالالتزامات بصرامة لي

 

 

 

                                                           
  (1)  0260سنة  12رسالة املديرية العامة للضرائب نشــرة شهــرية للمديــرية العــامة للضــرائب ، عدد  
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 : إتصال أسهل بمصالح إلاعالم ولصق املعلومات الخاصة بشروط الدخول والاستقبال في املصالح -2

 

التكفل بوضع شروط الدخول والاستقبا ل في املصلحة وبطريقة نظامية عند كل إجراء جديد يتعلق 

  .هذه املعلومات بصورة واضحة في فضاء الاستقبال باالستقبال و إلصاق

 :  يوضع تحت خدمة املواطن  فضاء استقبال يتضمن ما يلي  تهيئة فضاءات الاستقبال* 

  .فضاء انتظار يضمن الحد ألادني من الرفاهيةواعداد  مكتب استقبال عند مدخل املصالح ؛ - 

 

  وضع الفتة* 

تسمح هذه . أجل تسهيل عملية التوجيه، يتم وضع الفتة عند مدخل املكاتب يمكن مالحظتها بسهولة من

 .الالفتة بالتعريف بالشبابيك واملكاتب املختصة باستقبال الجمهور 

 

 : تحسين الاستقبال الهاتفي -0

 : يير التاليةالتكفل باتصاالت الهاتفية خالل ألايام وساعات العمل القانونية، مع احترام للمعا

 الرد على كل إتصال هاتفي وعند الاقتضاء اقتراح استقبال عن طريق تحديد وضمان الكشف عن الهوية ؛ -

  .موعد

  تقديم إجابات إنتظار عندما تكون الخبرة مطلوبة؛ وتطوير إصغاء فعال  -

 .إنهاء املكاملة بعبارة مميزة وبلباقة-

 

 :(1) التكفل باالستقبال الشخص ي - 3

يتم ضمان خدمة الاستقبال املهيكلة باالستقبال ألاولي والخاص، من طرف أعوان مؤهلين ومتعددي 

 : الاختصاص الذين يتعين عليهم التقيد بالقواعد التالية

 .ضمان الكشف عن الهوية  -

 .سيير بفعالية لالستقبال باملوعد ت -

 .املحدودة الاستقبال بعناية لألشخاص ذوي الحركة  -

 .من صعوبات ص استقبال مالئم لألشخاص الذين يعانون تخصي -

 .الاستقبال وتقليص مدة الانتظار  احترام سرية -

 :معالجة أفضل للبريد - 2

 : معالجة طلبات املعلومات الخاصة بمن خالل احترام القواعد التالية

البريدية والهاتفية للمصلحة التي تتكفل تأكيد استالم جميع الطلبات والتي يطلع فيها  املكلف على املعلومات  -

 بطلبه ؛

يجب أن يتضمن البريد الذي يتلفاه املكلف بالربة على ألاقل بعض املؤشرات السيما : التعريف بالبريد  -

                                                           
.5198سنة  99رسالة المديرية العامة للضرائب ،عدد   

(1)
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 .التاريخ ومكان إلارسال وموضوع البريد والعنوان ورقم هاتف املصلحة والتعريف بممض ي البريد 

 .الجواري الضرائب بأسلوب واضح ومفهوم ُيكَتب البريد الصادر من املركز :ضمان سهولة قراءة البريد  -

 

 :إصغاء فعال بغية التطور  -2

 التكفل باقتراحات املستعملين الخاصة باحترام مرجع نوعية الخدمة -

يحتوي  فضاء الاستقبال  على صندوق اقتراحات أو صندوق لآلراء وكذا بطاقات لالقتراحات تسمح للمواطن 

 .بإبداء مالحظاته واقتراحاته املتعلقة بإحترام التزامات إلادارة الجبائية

 

 اللقاءات مع الجمعيات والاتحادات املهنية -6

قصد جمع الانشغاالت ذات الطابع الجبائي واملرتبطة بممارسة نشاطات الاقتصادية ، يقوم مسئولو املراكز 

 .تحادات املهنيةالجوارية الضرائب ببرمجة لقاءات مع الجمعيات والا

 

 خالصة الفصل

 

من خالل عملية الاصالح التي بادرت بها ادارة الضرائب في عصرنة املرافق التابعة لها والتي تتمثل في مديرية 

كبريات املؤسسات ،مراكز الضرائب و املراكز الجوارية للضرائب ،حيث قامت بتقسيم املكلفين بالضريبة الى 

الادارات املستحدثة حسب الترتيب املذكور انفا ،تتمثل الفئة الاولى في كبريات  ثالث فئات ينتسبون الى هذه

املؤسسات والشركات الاجنبية وتجمعاتها وكذا الشركات البترولية والتي يفوق او يساوي رقم اعمالها مائة 

اعمالها ثالثين  مليون دينار جزائري وتتمثل الفئة الثانية في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والتي يفوق رقم

 املؤسسات ويمسكون محاسبة وفق ما تمليه نصوص املواد مليون دينار جزائري وال تنتسب الى مديرية كبريات

من القانون التجاري ، وهذين الفئتين تخضعان للنظام الحقيقي وتتمثل الضرائب والرسوم املستحقة 02و 09

 (TVA-TAP-DT-IRG-IBS). عليها في

 

والاخيرة فهي تضم صغار املكلفين والذين ال يتجاوز رقم اعمالهم خارج الرسم على القيمة  اما الفئة الثالثة

املضافة ثالثين مليون دينار جزائري وبالتالي تم التكفل بكافة الفئات الخاضعة للضريبة، ولم يبق سوى إقامة 

نوعي بمختلف أشكاله عالقة جيدة مع املكلف بالضريبة ترتكز على تقديم خدمة فّعالة وضمان إستقبال 

و كذلك التكفل  .وذلك بالصلة و اللباقة وإلاعالم وأخذ املواعيد وإلاجابة على الطلبات خالل آلاجال املطلوبة

إستقبال خاص  باألشخاص ذوي الحركة املحدودة وألاشخاص الذين يعانون صعوبات من خالل تخصيص

  .بإهتمام لهم ،كممرات مهيأة للدخول ومكتب إستقبال مالئم وإصغاء

 

مديرية كبريات املؤسسات، مراكز الضرائب )و يبقى مرجع نوعية الخدمة مؤشر هام بالنسبة لجميع الهياكل 

قصد جعل نوعية الاستقبال واملعالجة السريعة لطلب املعلومة تحديا حاسما ( واملراكز الجوارية للضرائب

 .تلبية احتياجات وشكاوى املكلفين بالضريبة بالنسبة ملستقبل إلادارة الضريبية في تطلعها املستمر إلى
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 التعريف بمركز الضرائب: املبحث ألاول 

 

و هو عبارة عن هيكل إداري حديث وعصري مجهز بكافة الوسائل الضرورية للعمل  مستغانميقع املركز ب

، تابع إداريا إلى مديرية الضرائب لوالية  0260جانفي و التكفل ألاحسن بزائريه ،تم افتتاحه رسميا  إلاداري 

هو مركز موحد يجمع تحت  ،( ملف 60222ملف إلى  8000من )يعتبر من الصنف ألاول  مستغانم ،كما

 .رئيس املركز كل مها التسيير، التحصيل، املراقبة واملنازعات إشراف

 

 إلاقليمي ملركز الضرائب الاختصاص:  املطلب ألاول 

 

عنى آخر الرقعة الجغرافية للبلديات بمإختصاص إقليمي الذي يعكس مجال إختصاصه و لكل مركز ضرائب 

كل مكلف بالضريبة يقع مكان نشاطه فيها وفق الصالحيات  واحتواءقانونا التدخل في حدودها  املخول له

   .املحاور الجبائي الوحيد للمكلفين بالضريبة التابعين ملجال إختصاصه املخولة له ،كما يعتبر

 

 مركز الضرائب سلطات و صالحيات: املطلب الثاني

 

مركز الضرائب هو مصلحة تنفيذية على املستوى املحلي مرتبطة مباشرة باملديرية الوالئية للضرائب ولها 

فيما يتعلق مركز إلاحصائيات وبرمجة املراقبة الجبائية وألاعمال املتنازع عنها التي تتجاوز  عالقة مباشرة

  .سلطة رئيسها

يكمن دوره في ضرورة تحسين عملية التسيير ومراقبة املكلفين ذوي ألاهمية املتوسطة والذين ال يتبعون  و 

ملديرية كبريات املؤسسات حيث تقو بأعمال الترقيم ومتابعة التصريحات الجبائية والتسديدات والتسجيل 

 .  وأعمال التحصيل لهذه الفئة من املكلفين املحاسبي لإليرادات واملراقبة

 

 صالحيات مركز الضرائب:  ول الفرع ألا 

 

املتعلقين بالنظام الحقيقي ( شركات وأشخاص طبيعيين)متابعة املكلفين  مستغانمتخصص مركز الضرائب ب

 والاختصاصو كذلك املهن الحرة ، ( بإستثناء الذين يتبعون مديرية كبريات املؤسسات)الضريبة  لفرض

ملف 60222املستوى الوالية ماعدا في التجمعات الحضرية الكبرى أو عدد امللفات يتجاوز  إلاقليمي يكون على

الحالة عدة مراكز ويمكن لها أن تقوم بإنشاء مراكز تسيير تابعة له بهدف تجنب تعدد  حيث يتم إنشاء في هذه

 .منطقة واحدة مراكز ضرائب صغيرة الحجم في

 

 

 

 



69 
 

 قبل مركز الضرائبالضرائب املسيرة من : ثانيالفرع ال

 

مراكز الضرائب تسير مجمل الضرائب املتعلقة  بمجالها إلاقليمي على أساس ملف واحد ،لكل مكلف يجمع 

الرسم العقاري الذي يبقى إلى غاية إنشاء مصالح عقارية مختصة  باستثناءاملعلومات املتعلقة باملكلف  كل

ي إقامة نظام تصريحي وحيد وممركز ملجمل ألاعمال مفتشيات خاصة وفي هذا إلاطار شرع ف بالتسيير من قبل

أو املركز الرئيس ي للمؤسسة وبالنسبة للمكلفين الصغار يرخص لهم بإيداع  لكل املؤسسات لدى املقر

 .  استالمها تصريحاتهم الفصلية بتواريخ محددة لتسهيل

مركز الضرائب ،فإن هذا ويمكن أن نضيف حالة كون املقر الجبائي لصاحب املؤسسة يقع خارج إختصاص 

يعمل على فرض ضريبة مؤقتة بخصوص الضريبة على أرباح الشركات على أساس نتيجة النشاط أو  ألاخير

 .الشركات الذي يجب أن يفرض بشكل نهائي من قبل مركز الضرائب ملقر سكن املسير دخل مسيري 

 

 الضرائب الحقوق و الرسوم التي يتم التكفل بها من طرف مركز : ثالثالفرع ال

 

  الاستهالكالرسم الداخلي على  -6

املصنوعة محليا أو املستوردة حسب التعريفات و املعدالت املبينة في املادة  املتوجاتيطبق هذا الرسم على 

 .(1) الرسوم على رقم ألاعمال من قانون  05

 

 رسم املرور - 0

املحددة  45املباشرة وهما املادة يحدد هذا الرسم عن طريق أحكام مادتين من قانون الضرائب غير 

املطبقة على املواد املصنوعة من أساس كحولي الروم ، املشهيات و العطور، و املادة  للتعريفات بالهيكتولتر،

 .الخمور  املحددة للتعريفة املطبقة على 651

 

 حق الطابع - 3

التي يمكن أن  الاكتتابات، و حق الطابع هو ضريبة تستحق عند تكوين مختلف الوثائق إلادارية، العقود 

العدالة أو تصلح أما القضاء ،كما يجب أن يحصل هذا الحق الذي ينبغي أن ال يقل مبلغه عن  تستخرج من

 .التعريفة دج عن طريق تطبيق 5

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 . من قانون الرسوم على رقم ألاعمال 52   املادة  



70 
 

 تنظيم مركز الضرائب: املطلب الثالث

 

والتابع لها مستغانم الضرائب بموجب قرار إداري من طرف مديرية بيسير مركز الضرائب رئيس مركز معين 

كأعوان للحراسة والنظافة  افرد 65و اموظف 58يتكون تعداد موظفي وعمال مركز الضرائب من  إقليميا ،

 :على املركز، موزعة ضمن مصالحه املختلفة كالتالي والسائقين والقائمين

 (. 20)  رئيس املركز وموظفين باألمانة 1-

 موظف( 64 )تكون مجموعها اخرون (  62)و موظفين(  24) ة تضم بها فرقمصلحة املراقبة والبحث  - 5

  موظف( 69)مصلحة التسيير   -3

 ون موظف( 23)مصلحة املنازعات    -4

  موظف ( 65 )القباضة    - 5

 . موظفين (24 )مصلحة الاستقبال و التوجيه - 1

 .موظفين( 23)مصلحة الاعالم الالي و الوسائل  - 5

 ( 26)اعوان النظافة و الصيانة ( /  20)السائقون (   /  25) اعوان الامن -9

 

 :ويتشكل مركز الضرائب  بمستغانم من

 

 مصالح رئيسية(  03)ثالث : الفرع الاول  

 املصلحة الرئيسية لتسيير امللفات  - 2

 

و الحقوق والرسوم ،  بالوعاء ومتابعة تحصيل الضرائب يتجسد ذلك بالقيام ببعض املهام مثل التكفل

ملفات استرجاع الرسم على القيمة املضافة و تنفيذ برامج مراجعة هذه امللفات والتي تتزايد بشكل  معالجة

  .للتنظيم املالئم ونوعية الخدمة املقدمة ملفت لإلنتباه نظرا

ملف كما يبينه ذلك   4260إلى   0261سنة الى ديسمبر  ملف وصلت  0260فمنذ فتح مركز الضرائب سنة 

 (ΙΙΙ- 26) الجدول رقم  

 يمثل عدد امللفات بمركز الضرائب حسب طبيعة املكلف بالضريبة ( ΙΙΙ- 02) الجدول رقم  

من بينها ملفات جديدة لسنة  عدد امللفات املكلفون بالضريبة

1026 

 94 0555 الاشخاص الطبيعيون 

 610 6055 الاشخاص املعنويون 
 

 36/60/0261الى غاية   بمستغانماملصلحة الرئيسية لتسيير امللفات مركز الضرائب :املصدر 
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 ب رة من طرف املصلحة الرئيسية يقدرمن خالل الجدول السابق نالحظ أن مجموع امللفات الجبائية املسي

 ملف  0555ملف، ألاشخاص الطبيعية بـــ   6055ملف والتي بدورها تنقسم إلى أشخاص معنوية بـ  4260ـ

 ممثلة في الشكل التالي 

 

 
 من اعداد الطالبة املصدر 

 الانشطة املبينة في الشكل الاتي قطاعات   شملعلى مختلف خمس مصالح والتي ت هذه امللفات موزعة 

 

 التوزيع النسبي لعدد امللفات حسب قطاع النشاط ΙΙΙ-  01 الشكل رقم  

 
 من اعداد الطالبة املصدر 

 

 

 

 

 

68.72% 

31.28  % 

 يمثل عدد امللفات حسب طبيعة املكلف بالضريبة ΙΙΙ-01الشكل 

 شخص طبيعي/المكلف بالضريبة

 شخص معنوي/المكلف بالضريبة

 المهن الحرة الخذمات التجارة االشغال العمومية الصناعة

 %18,46 %11,82 %14,84 %47,98 %6,89 األشخاص الطبيعية

 %1,67 %25,81 %26,61 %23,90 %21,91 األشخاص المعنوية
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نالحظ تفاوت نسب  امللفات الجبائية حسب طبيعة املكلف بالضريبة  ΙΙΙ-  20من خالل الشكل  رقم  

، يحتل قطاع الاشغال   تشمل هذه النسب قطاعات ألانشطة املختلفة(  شخص معنوي / شخص طبيعي)

  على التوالي%  64.94و %   69.41الحرة و التجارة ب  تم يليه قطاعي املهن%  45.89العمومية اعلى نسبة تبلغ 

( شخص طبيعي)،تمثل هذه النسب املكلفون بالضريبة %  1.98و الصناعة ب %  66.90و مجالي الخدمات ب 

 .من مجموع امللفات التي يتم تسييرها من طرف مركز الضرائب%   19.50و الذي يشكلون 
 

ب الاشغال العمومية و خدمات تم يليه قطاعي ال%  01.16اعلى نسبة تبلغ تجارة يحتل قطاع الفي حين  

،تمثل هذه النسب %  6.15ب  هن الحرة و امل%  06.86ب  صناعةعلى التوالي و مجالي ال%  03.82و %   05.96

من مجموع امللفات التي يتم تسييرها من %   36.09و الذي يشكلون ( معنوي  شخص)املكلفون بالضريبة 

 .ف مركز الضرائبطر 
 

  املصلحة الرئيسية للمراقبة والبحث  - 0

 

  مصلحة املراقبة و البحث. أ

 يتطلب التحكم في أداء الرقابة الجبائية على مستوى مركز الضرائب خصوصا تنفيذ برامج مراجعة املحاسبة

 املعلومة الجبائية و كذا إنجاز لواستغالو متابعتها و إقتراح التسجيل في البرامج السنوية للرقابة ، البحث 

  .والتحريات التحقيقات

املعمق في  بالتحقيق في املحاسبة والتحقيق املصوب والتحقيق متقو  ةتتكون مصلحة املراقبة الجبائية من فرق

 .موظفا  64مجمل الوضعية الجبائية، وتضم  

 

  املصلحة الرئيسية للمنازعات  - 3

  :مصالح و هي 23تتكون من مصلحة رئيسية و 

 

  مصلحة الاحتجاجات. أ

  مصلحة لجان الطعن واملنازعات القضائية. ب

 مصلحة التبليغ والامر بالصرف. ت

 

تتضمن إلاجراءات املتبعة فيما يخص الطعن النزاعي الخطوات التالية: املنازعات الضريبية: 
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 بمستغانم بالشكاوي النزاعية للمكلفين بالضريبة التابعيين ملركز الضرائ 

يتعلق هذا الطعن بالشكاوي املتعلقة بالضرائب أو الرسوم أو الحقوق أو الغرامات املعدة من قبل مركز 

عندما يكون الغرض منها الحصول إما على استدراك ألاخطاء املرتبكة في وعاء الضريبة أو في  الضرائب ،

 حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي، كما يجب على املكلفين بالضريبة التابعين  حسابها و إما الاستفادة من

الشكاوى الى رئيس املركز الذي يتبعه مكان فرض الضريبة مع تسليم وصل  لتسيير مركز الضرائب إرسال

 .بذلك إلى املكلفين بالضريبة

 

 اختصاص رئيس الضرائب 

 لضرائب في الشكاوي املرسلة إليه من طرف املكلفين بالضريبةيبت رئيس مركز الضرائب باسم املدير الوالئي ل

التابعين له، كما تمارس هذه السلطة النطق بقرارات التخفيض أو القبول الكلي أو الجزئي أو الرفض املتعلقة 

 .دج 5.222.222 مبلغ إجمالي ال يتجاوز خمسة ماليين دينار بقضايا ذات

 أشهر إعتبارا من تاريخ( 21) الشكاوي املقدمة إليه في اجل أقصاه ستة يجب أن يبت مدير مركز الضرائب في 

غير انه يمكن لرئيس مركز الضرائب أن يبت فورا بالرفض في الشكاوي غير الجديرة بالقبول نهائيا ، و  .تقديمها

 .املقدمة بعد انقضاء ألاجل خاصة تلك

 

  التحقيق في الشكاوى 

 من قانون إلاجراءات 55لشروط الشكلية املنصوص عليها في املادة لكي يتم قبول الشكاوى يجب احترام ا

 :كما يجب أن تكون الشكاوى  (1)الجبائية 

و أعضاء شركات  فردية غير انه يجوز للمكلفين بالضريبة الذين تفرض عليهم الضريبة جماعيا ، -

 ألاشخاص الذين يعترضون على الضرائب املفروضة على الشركة أن يقدموا شكوى جماعية،

محررة على ورق ، تحت طائلة عدم القبول ، يجب أن تتضمن كل شكوى زيادة على املعلومات  -

  الاسم و اللقب)الضرورية لتعريف الشاكي 

 ذكر الضريبة املعترض عليها، -

ن الجدول التي سجلت تحتها هذه الضريبة ان تعذر استظهار إلانذار، و في الحالة بيان رقم املادة م -

 التي ال تستوجب فيها الضريبة، ترفق الشكوى بوثيقة تثبت مبلغ الاقتطاع أو الدفع،

 عرض ملخص لوسائل و استنتاجات الطرف، -

 توقيع صاحبها باليد -

 

 

 

 

                                                           
1)

  . من قانون اإلجراءات اجلبائية 55  املادة  
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   أجل تقديم الشكوى: 

 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي سنة إدراج الجدول أو حصول ألاحداث 36ينقض ي اجل الشكاوي إلى غاية 

 املوجبة لهذه الشكاوى 

  انقضاء أجل الشكاوى 

ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي استلم خاللها املكلف بالضريبة إنذارات جديدة في   36 -

هذه إلانذارات من طرف مصلحة الضرائب وقوع أخطاء في إلارسال، حيث توجه له مثل  حالة أو اثر

 .التي يتبعها

ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي تأكد فيها املكلف بالضريبة من وجود ضرائب  36 -

 .أساس قانوني جراء خطأ أو تكرار مطالب بها بغير

 :عندما ال تستجوب الضريبة وضع جدول ، تقدم الشكاوي 

ة الثانية التي تمت فيها الاقتطاعات ، أن تعلق ألامر باعتراضات تخص ديسمبر من السن 36إلى غاية  -

 .الاقتطاعات من املصدر تطبيق

ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي تدفع الضريبة برسمها، إن تعلق ألامر  36إلى غاية  -

 .بالحاالت ألاخرى 

كانت ال تخضع للقواعد الشكلية التي  ال يتم قبول الشكاوى إذا لم تقد خالل آلاجال القانونية أو  -

 .حددها التشريع

 

  دراسة مضمون الشكاوي 

و  يتضمن تحليل طلب املكلف بالضريبة و القيا بالبحث من اجل معرفة صحة الوقائع، :الدراسة و البحث

 إلادارةالنظر في أساس الطلب باألخذ بعين الاعتبار قانونية إجراءات فرض الضريبة، املبادئ التي اتبعتها 

كدليل و النقائص املستنبطة و التي تسمح بالقيام بالتعويض ، ملخص ملجموع ألارقام التي تستعمل كأساس 

لرئيس مركز الضرائب اتخاذ القرار و اقتراح التحويل إلى مدير الضرائب بالوالية بالنسبة للطلبات التي  يمكن

  .اختصاص رئيس مركز الضرائب ليست من

يبة الذي ينازع من خالل شكوى في صحة أو مقدار الضرائب املفروضة عليه إن يرجئ يجوز للمكلف بالضر 

من هذه الضرائب لدى قابض مركز % 32 القدر املتنازع فيه من الضرائب من خالل دفع مبلغ يساوي  دفع

 .طلب الاستفادة من ذلك في شكواه الضرائب، إذا

 

 

 

 

 

 

 الطعن أمام اللجان املختصة
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بالضريبة الذي ال يرض ى بالقرار املتخذ بشان شكواه من طرف رئيس مركز الضرائب، اللجوء يمكن للمكلف 

ابتداء من تاريخ تبليغ قرار إلادارة، كما يجب أن ( 24) لجنة الطعن الوالئية خالل اجل أقصاه أربعة أشهر  إلى

 .من طرف املكلف بالضريبة إلى رئيس اللجنة الطعون  ترسل

 

 دفع و لكن يمكن للشاكي اللجوء إلى لجنة الطعن لالستفادة من التأجيل القانوني للدفعإن الطعن ال يعلق ال

من الحقوق و العقوبات محل النزاع ، غير انه ال يمكن أن يرفع %   32و ذلك بان يسدد من جديد مبلغ 

 .بعد رفع الدعوى أما املحكمة إلادارية الطعن إلى اللجنة

 اللجنة من طرف املكلف بالضريبة و يمكنه إرسال طلبه لدى لجنة الطعنكما يجب إرسال الطعون إلى رئيس 

 .الوالئية للضرائب املباشرة و الرسم على القيمة املضافة 

 

  (01)مصلحتين : الفرع الثاني 

 

  مصلحة الاستقبال والاعالم  - 2

على  مصالحه الرئيسية ،يسهر مركز الضرائب عن طريق مصلحة إلاستقبال التي تعتبر الواجهة ألاولى ملجمل 

ضمان استقبال فعال و نوعي لكل مستعمليه ، تخصص املصلحة مكتب لالستقبال يقع في بهو املدخل و هذا 

قصد تبسيط الدخول الى مركز الضرائب ودوره الرئيس ي تقديم املعلومات قصد تخفيض عدد الزوار 

 .للمصلحة و تم وضعه تحت تصرف املكلفين

   ةإلاستقبال باملداوم 

إلى الساعة الرابعة عدا أيام العطل 63.22ومن الساعة  66.32كل يوم من الساعة التاسعة إلى الساعة 

 .الرسمية

   يتكلف بهذا إلاستقبال عون مؤهل ومتعدد املهام الذي يقو بـــــ  :الاستقبال الشخص ي 

 .مفهوم إلاستقبال باهتمام و الحرص على إلاجابة على طلبات املعلومات بشكل مبسط و  -

  .تقديم معلومات عن وضعية شكوى نزاعية -

  .تنظيم املواعيد خصوصا مع رئيس املركز ورؤساء املصالح الرئيسية -

  . التوجيه نحو مصالح القباضة ، مكاتب املواعيد و املفتشيات أو مديريات الضرائب الوالئية عند الاقتضاء -

 الاستقبال الهاتفي 

 بالرد على الطلبات املتعددة عبر الهاتف و املتعلق باملعلومات ذات الطابع العادييتكلف أعوان إلاستقبال 

 التصريح ، نسبة الرسم على القيمة املضافة ، أنظمة فرض الضريبة ،الحقــــوق و الضمانات املمنوحة  طرق

 .  للمكلفين
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 .املنشورات املبسطة للنظام الجبائيتسلم على مستوى مصلحة إلاستقبال املطويات و : الوثائق الجبائية  -

  . الخ... ، امليزانية52تسلم تصريحات سلسلة ج : ) املطبوعات و مختلف التصريحات -

 .سجل الشكاوي يوضع هذا السجل تحت التصرف لتدوين املالحظات و الاقتراحات -

  إستقبال مقبول و بعناية 

 الرد بصفة واضحة على طلب املعلومات التيتوضع تحت التصرف مكاتب للمعلومات وإلاجراءات بغية 

 :تتطلب وقت أطول و تقو مكاتب إلاعالم و إلاجراءات باملهام التالية

التزويد بمعلومات اوفر فيما يخص املسائل الجبائية املطروحة واملتمثلة في التدابير الجديدة املدرجة في  -

 . الخ...نائية ، الحقوق و الضمانات في املجال الجبائياملالية ، أنظمة فرض الضريبة و الانظمة إلاستث القوانين

  . مواعيد إلاستفسار حول اجراءات فتح ملف امللف الجبائي لدى مركز الضرائب -

  .التكفل بطلبات إلاعفاء ، الشراء باإلعفاء واسترجاع الرسم على القيمة املضافة -

 . النشاطتقديم حول إلاجراءات املتعلقة بتنازل وتوقيف      -

 

 و تتكون من مصلحة الاعالم الالي والوسائل  - 1

 

  نظام الاعالم الالي .أ

 وتم وضعه حيز التشغيل في مراكز  " MARA" صمم هذا البرنامج في إطار برنامج  :SGFنظام تسيير الجباية 

وهذا النظام يتكون من  الضرائب ، تسمح هذه ألاداة بالتسيير الرقمي للملفات الجبائية للمكلفين بالضريبة

 :ثالث مكونات رئيسية

 S.I.M  الدخول الى الذاكرة -

لكل مصلحة مقياس يتم الدخول فيه لالستعمال عن طريق اللقب و الاسم واملفتاح السري ملستعمل 

يستطيع رئيس املركز عن طريق هذه التطبيقات مراقبة كافة املصالح بما في ذلك القباضة  . الحاسوب

  ومصالحها

 WEB  عبارة تطبيق من نوعSGFالنظام املعلوماتي  - 

sauvegarde des bases de données)-تخزين املعطيات لكافة املصالح 

 

  :وتسهر على كل الوسائل املادية التي تدخل في تسيير املركز بما  في ذلك : وسائل تسيير مركز الضرائب. ب

املكاتب والكراس ي  

التبريد والتسخين املركزي  أجهزة  

كاميرات املراقبة  

املحركات الكهربائية  

والوسائل املكتبية ألاجهزة.  
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يتكون مركز الضرائب من طابق ارض ي زائد ثالث طوابق ،يوجد بالطابق الارض ي مصلحة الاستقبال وقباضة 

للمصلحة الرئيسية لتسيير امللفات  الثانياملركز ،و بالطابق الاول املصلحة الرئيسية للمراقبة والبحث والطابق 

 الطابق الثالث لرئيس املركز واملصلحة الرئيسية للمنازعات ومصلحة الاعالم الالي

رشيف، وكذا مخزن للوثائق أل كما يتواجد بكل مصلحة من املصالح الرئيسية على قاعة لالجتماعات، قاعة ل

 . للخزانات الحديدية بالنسبة للقباضة وهناك قاعة

 

قصد ضمان تحصيل هائل للمداخيل الجبائية يتكفل مركز الضرائب بصفة صارمة بمختلف التسديدات 

بها املكلفون بالضريبة بعنوان املدفوعات العفوية املنجزة أو الجداول العامة أو الفردية املتخذة  التي يقوم 

 99إلى   0265مليار دج سنة  90في مجال التحصيل والذي ارتفع الى اكثر من   ضدهم وكذا متابعة وضعيتهم

 ( ΙΙΙ-20) مليار دج  حسب ما يبينه الجدول رقم  1قدرها حوالي  أي بزيادة 0261مليار دج سنة ، 

 

 1026-1022يمثل املبالغ املحصلة بمركز الضرائب خالل سنتي  ( ΙΙΙ-01) الجدول رقم 

 املبالغ املحصلة         

           

 السنة  

 

مليار دج ) التحصيل املحقق

 ) 

 

  (مليار دج ) التحصيل املستهدف

 

 (%)  النسبة

1022 8.275.442.315,63 

 

6.350.000.000,00 130.32 

1026 8.853.444.775,61 

 

8.050.000.000,00 109.98 

  بمستغانممركز الضرائب  قباضة  :املصدر 
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 نظام تسيير مركز الضرائب: املبحث الثاني

 

الاشخاص الطبيعية أو املعنوية التابعة ملركز الضرائب بمستغانم تخضع ملختلف الضرائب املتمثلة في بإعتبار 

على أرباح الشركات ،الضريبة على الدخل إلاجمالي ، والرسم على القيمة املضافة ، الرسم على  الضريبة

، G11  ،G50 ، سواء عن طريق التصريح والدفع من طرفهم حسب املواعيد املحددة قانونا النشاط املنهي ،يتم

G04 طريق التسبيقات لدى قابض مركز الضرائب ،او عن. 

 

  إلالتزامات التصريحية و دفع الضرائب و الرسوم:  املطلب ألاول 

التصريحية ودفع الرسوم والضرائب املختلفة إما عن طريق التسبيقات على الحساب حسب  الالتزاماتتتمثل 

 .التصريح والدفع الشهري حسب النظام العامالاختياري أو  النظام 

 

   IBSالضريبة على أرباح الشركات : ول الفرع ألا 

أفريل  30قبل (   04 )يتعين على املؤسسات التابعة ملراكز الضرائب ان يكتتبوا تصريح سنوي سلسلة ج رقم  

التصريح محل جدول  ألاكثر من كل سنة، يجب إيداع التصريح لدى قابض مركز الضرائب، يحل هذا على

 .يرفق التصريح السنوي باملستندات الجبائية و الوثائق إلاجبارية إشعار بالدفع،كما

 

  التصريح التصحيحي  -2

يمكن للمؤسسات ذات املجلس الذي يجب ان يبت بشان الحسابات ، اكتتاب تصريح تصحيحي على ألاكثر 

ل القانوني ، املنصوص عليه في القانون التجاري، يوم التي تلي انقضاء ألاج( 06) واحد و عشرين  خالل

  .النعقاد هذا املجلس

قبول التصريح ، ضمن نفس ألاجل، وثائق في شكلها القانوني التي تؤسس  ميجب أن ترفق، تحت طائلة عد

 .السيما محضر املجلس و تقرير محافظ الحسابات التصحيح

 

 الدفع2.

شركته تخضع للضريبة على أرباح الشركات ، دفع بصفة تلقائية إلى يجب على املكلف في حالة ما إذا كانت 

من الضريبة املتعلقة بالربح  %32تسبيقات على الحساب يعادل كل منها  (  23)مركز الضرائب ثالث  قابض

  .سنة مالية مختتمه أو بالربح املحقق ألخر فترة لفرض الضريبة املحقق في آخر

ساس نتائج آخر سنة مالية أو آخر فترة فرض ضريبة عند دفع التسبيق يساوى مبلغ هذه التسبيقة على أ

 .الالحق
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 :حسب آلاجال التالية  52سلسلة ج رقم ) تسدد هذه التسبيقات عن طريق تصريح 

مارس، 02فبراير إلى  02من : التسبيقة ألاولى  

جوان، 02مايو إلى  02من : التسبيقة الثانية  

نوفمبر، 02أكتوبر إلى  02 من: التسبيقة الثالثة  

ابريل 32على ألاكثر يوم تسليم التصريح السنوي أي : متبقي التصفية. 

 

  إلغاء الجداول بصدد الضريبة على أرباح الشركات - 1

 

لم تعد الشركات التابعة ملراكز الضرائب مجبرة على دفع الضريبة على أرباح الشركات عن طريق الجداول ، 

فصاعدا تقو بنفسها بالتصفية و التصريح و الدفع التلقائي ألقساط الوقتية الثالث عن طريق آلان  بحيث من

 كذا تسديد رصيد التصفية التصريح الشهري و
 

   IRGالضريبة على الدخل إلاجمالي: ثانيالفرع ال

 التصريحات-1

أفريل من السنة املوالية التي تم من  32قبل  ( 26)يتم اكتتاب التصريح إلاجمالي باملداخيل صنف ج رقم 

النظام الحقيقي ج رقم ) كما يتم اكتتاب و إيداع التصريحات الخاصة باألرباح املهنية.تحقيق املداخيل خاللها

66  أفريل من السنة املوالية التي تم من خاللها تحقيق املداخيل  32مركز الضرائب و ذلك قبل  لدى قابض

 .باملستندات الجبائية و الوثائق إلاجبارية التصاريح، كما ترفق هذه 

 

   الدفع– 0

   النظام الحقيقي: )نظام التسبيقات على الحساب 

يتم ،  من غير ألاجراء و مقيد في جدول السنة السابقة مسبلغ يفوق ألف و خمسمائة دينار  ان املكلف إذا ك

 02مايو إلى  02مارس ، و من  02فبراير إلى  02الفترة من خالل ( 20) أداء الضريبة على الدخل بدفع تسبيقين 

 .جوان من السنة التي تلي السنة التي حققت أثناءها ألارباح أو املداخيل التي يبنى عليها حساب الضريبة

من الحصص الضريبية املفروضة على املكلف بالضريبة عن طريق الجداول %  32يساوي مبلغ كل تسبيق 

كما يجب أداء متبقى التصفية في اليوم ألاول للشهر الثالث . خيرة التي وجبت عليه الضريبةبالسنة ألا  املتعلقة

  .الجدول  الذي يلي تحصيل

 

  الاقتطاع من املصدر -

 تخضع الرواتب التي تصرف ألرجراء للضريبة على الدخل إلاجمالي عن طريق أجراء اقتطاع من املصدر حسب

 .من قانون الضرائب املباشرة 624في املادة الجدول التصاعدي املنصوص عليه 
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   TVAالرسم على القيمة املضافة :  ثالثالفرع ال

 

  التصريح و الدفع الشهري : النظام العام  - 6

 إذا كان شخص طبيعي يمارس نشاطه ضمن فئة ألارباح املهنية، أو شخص معنوي تابع ملراكز الضرائب، يجب

يوما من (  02)و دفع الرسم على القيمة املضافة خالل العشرون  52  مج رق) عليه تسليم تصريح سلسلة 

 .لدى مركز الضرائب الذي يوجد في دائرة اختصاصه مقره أو إقامته الرئيسية كل شهر،

 

  نظام التسبيقات على الحساب: النظام الاختياري للتصريح - 0

القيمة املضافة، مع مراعاة تحقيق  يمكن اختيار نظام التسبيقات على الحساب فيما يخص الرسم على

  :آلاتية الشروط

ملكية إقامة دائمة في الجزائر؛ ممارسة النشاط منذ ستة أشهر على ألاقل؛ تقديم طلب الاختيار و توجيهه  -

كما يعتبر (. من السنة الجارية إلى رئيس املصلحة الرئيسية لتسيير امللفات مركز الضرائب فيفري  26قبل 

املالية بأكملها، باستثناء حالتي التنازل أو التوقف عن النشاط و يجدد هذا  نظام صالحا للسنةاختيار هذا ال

 .الاختيار ضمينا

 

  التصريح و الدفع - 3

  :يلي بما ميجب على املكلفين بالضريبة الذين اختاروا هذا النظام القيا

 52 سلسلة ج رقم) إيداع كل شهر تصريح   يبين فيه بوضوح و لكل نسبة، رقم أعمال خاضع للضريبة

من رقم ألاعمال املحقق خالل السنة السابقة مع خصم الرسم املحمل على 60/ 26الجزء الثاني عشر  يساوي 

  .لسعر العملية الخاضعة للضريبة العناصر املكونة

الضريبة الناتجة عن املقارنة بين  تسديد إذا اقتض ى ألامر خالل العشرين يوم ألاولى من شهر افريل تتمة

  .املستحقة فعال و ألاقساط املدفوعة الحقوق 

 في حالة وجود مبلغ زائد يخصم هذا ألاخير من ألاقساط التي تستحق الحقا أو يرد إلى املدين بالضريبة إذا

 .خضوعه للرسم على القيمة املضافة توقف

 

 (  TAP  )الرسم على النشاط املنهي: رابعالفرع ال

  :التصريح و الدفع الشهري :النظام العام  - 2 

 إذا كنتم شخص طبيعي يمارس نشاطه ضمن فئة ألارباح الصناعية و التجارية آو شخص معنوي تابع ملراكز

الضرائب، فأنتم ملزمون باكتتاب تصريح شهري و دفع الرسم على النشاط املنهي لدى محصل مركز الضرائب 

 .من الشهر املوالي للشهر الذي تم خالله تحقيق رقم ألاعمال أو إلايراداتيوم (  02)العشرين  خالل
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  :التصريح و الدفع الفصلي2.

إذا كنتم خاضعين لنظام فرض الضريبة حسب النظام املبسط او لنظام التصريح املراقب و تتحصلون على 

يوما  02ب التصريح خالل العشرين غير تجارية فانتم ملزمون بتسديد الرسم على النشاط املنهي و اكتتا أرباح

 الشهر الذي يلي الفصل املدني الذي تحقق خالله رقم ألاعمال أو إلايرادات املهنية الخامة ألاولى من

 

 IRG/TSالضريبة على الدخل إلاجمالي صنف مرتبات و أجور : الفرع الخامس

 

  :التصريح السنوي  - 2

أو أتعاب بتقديم التصريح السنوي باألجور سلسلة ج رقم  يتعين على املؤسسات التي تدفع أجورا ، مرتبات

 .إلادارة الجبائية و ذلك قبل أول أفريل من كل سنة تسلمه 08

 

  :التصريح و الدفع الشهري 2.

شخص طبيعي خاضع للضريبة على الدخل إلاجمالي و يمارس نشاطه ضمن فئة  ان املكلف بالضريبةإذا ك

شخص معنوي خاضع للضريبة على أرباح الشركات، فانتم ملزمون باكتتاب  ألارباح الصناعية و التجارية أو

املصدر التي تخضع لها املرتبات و ألاجور و املعاشات و الريوع العمرية  تصريح شهري و دفع الاقتطاعات من

 .التالي، لدى قابض مركز الضرائب املختص إقليميا يوما ألاولى من الشهر( 02) خالل العشرين 

 

  :ريح و الدفع الفصليالتص - 3

الخاضعين لنظام فرض الضريبة حسب النظام املبسط أو النظام التصريح املراقب و تتحصلون على أرباح 

ملزمون باكتتاب تصريح فصلي و تسديد الاقتطاعات من املصدر التي تخضع لها املرتبات و  غير تجارية، فانتم

يوما من كل ثالثي فصلي بالنسبة للثالثي املنصرم (  02)العشرين العمرية خالل  ألاجور و املعاشات و الريوع

بعد التأكد من املبالغ الكبيرة املحصلة و املقدمة من طرف أمين . إقليميا لدى قابض مركز الضرائب املختص

ل و ال ترجع ألمين الصندوق و ال يصبح مسؤوال عنها ، ب Le coffre الصندوق يقو القابض بوضعها في الخزانة

 .صندوقه الخاص ترجع له فقط املبالغ الصغيرة املتواجدة في

 

 إجراءات إلاخضاع للضريبة: املطلب الثاني 

 

من اجل الوصول الى قيمة الضريبة البد على املفتش القيام بتحديد املداخيل الخاضعة للضريبة باإلضافة 

خصم ألاعباء الجبائية لتحديد الربح الحوا صل الواجب اعتمادها لتحديد ألاساس الخاضع للضريبة مع  الى

 .للضريبة وبالتالي تحديد مبلغ الضريبة الواجب دفعه الى قابض مركز الضرائب الخاضع
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 تحديد املداخيل الخاضعة للضريبة :  ول الفرع الا 

 

 IBS الضريبة على ارباح الشركات 1-

  % 01،   %03 ،  % 68تقدر نسب الخضوع للضريبة على أرباح الشركات ب 

بالنسبة للمبالغ املحصلة من قبل   90% تقدر نسبة الاقتطاع من املصدر للضريبة على أرباح الشركات بنسبة

 يكتس ي هذا الاقتطاع طابعا محررا) املؤسسات في إطار عقد تسيير 

 

 :  إعادة استثمار ألارباح -

على أرباح الشركات إعادة استثمار يتعين على املؤسسات التي تستفيد من إلاعفاء أو التخفيض في الضريبة 

 مسنوات ابتداء من تاريخ اختتا( 4) ألارباح املوافقة لهذه إلاعفاءات أو التخفيضات في اجل أربع  حصة من

 .نتائجها للنظام التفضيلي السنة املالية التي تخضع

 

 IRG/BP:فئة ألارباح املهنية/ الضريبة على الدخل إلاجمالي 2-

  .ر. .ض.من ق104قة إلى الجدول التصاعدي املنصوص عليه في املادة تخضع ألارباح املحق

 

 IRG/TS:فئة الرواتب و ألاجور / الضريبة على الدخل إلاجمالي 3-

تخضع الرواتب التي تصرف لألجراء للضريبة على الدخل إلاجمالي شهريا حسب الجدول التصاعدي 

  .املباشرةمن قانون الضرائب 624املادة  املنصوص عليه في

تخضع عالوات املردودية و املكافآت أو غيرها التي تمنح لفترات غير شهرية ، بصفة اعتيادية من قبل 

و كذا املبالغ املسددة ألشخاص يمارسون ، إضافة إلى نشاطهم ألاساس ي كأجراء نشاط التدريس  املستخدمين

من مصدر الضريبة على الدخل إلاجمالي  كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة القتطاع أو البحث أو املراقبة أو

يعتبر هذا الاقتطاع محررا إال في حالة ألاجور املتأتية من النشاطات  دون تطبيق التخفيض ،%  62بنسبة 

 .دج0.222.222إلاجمالي السنوي  الظرفية ذات الطابع الفكري ، عندما يفوق مبلغها

 

  TVA:الرسم على القيمة املضافة - 2 

 .   حسب الحالة9%أو 19%تحدد نسب الرسم على القيمة املضافة بـ 

 

 TAP:الرسم على النشاط املنهي - 2

 

الربح الخاضع هو الربح الصافي و يساوي الفرق بين الحواصل  % 0تحدد نسبة الرسم على النشاط املنهي بـ 

التي تتحملها بما في ذلك التنازالت عن اي عنصر من العناصر ألاصول  املقبوضة من طرف املؤسسة والتكاليف
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يمكن أن تتعلق العمليات املنجزة بنفس طبيعة نشاط املؤسسة أو ال يوجد  سواء أثناء الاستغالل أو في النهاية

    .ان تنجز بصفة رئيسية او ثانوية اي رابط مباشر مع نشاطها يمكنها

التي  من خالل الفرق بين القيم ألاصول الصافية عند اختتام أو افتتاح الفترةكما يتم تحديد الربح الصافي 

 يجب استخدام النتائج املحققة فيها كأساس لفرض الضريبة ، وتحسم الضريبة من الزيادات املالية وتضاف

 . أو الشركاء خالل هذه الفترة الاستغاللبها صاحب  معند الاقتطاعات التي يقو 

عن  الناجمة( الدخل أو في رأس املال) ، بأن الربح ال ينتج فقط من العوائد و الخسارة فيو يستنتج من ذلك  

 العمليات املحققة من طرف املؤسسة ، و إنما أيضا من املقارنة بين قيم ألاصول والخصوم التي تم تجريدها

  .وفقا للقانون التجاري 

 سسة ، أما بالنسبة لوعاء الضريبة ينبغييحدد الربح الخاضع للضريبة من خالل نتائج املحاسبة للمؤ 

وألاخذ ( الحسومات السلبية ) و( التصحيحات الايجابية ) على نتائج املحاسبة إلعادة إلادراج  الاعتماد

   .القواعد الجبائية الخاصة بالحسبان

 

 للنتائج ، تظهر هذه التصحيحات في جدول تجديد النتائج الجبائية، الذي ينبغي إرفاقه بالتصريح السنوي  

 . يمكن ان تكون إيجابية أو سلبية

 

  . التكاليف املدرجة في املحاسبة –الحوا صل املدرجة في املحاسبة = النتيجة املحاسبة 

 . التكاليف الخاضعة للضريبة –الحوا صل الخاضعة للضريبة = النتيجة الجبائيـــة 

 

في حالة العجز الجبائي تصبح و   الشركاتو تشكل النتائج الجبائية أساس حساب الضريبة على أرباح 

  .جبائية أخرى  من أرباح( تحت شروط معينة ) املؤسسة غير مكلفة بالضريبة ، يحسم العجز 

 

  الحوا صل الواجب اعتمادها لتحديد ألاساس الخاضع للضريبة: ثانيالفرع ال

 

املبيعات وتقديم الخدمات . 

 (  إعانات التجهيزإعانات إلاستغالل أو ) إلاعانات 

 فوائض القيمة املهنية الناتجة عن التنازل . 

إيرادات إلاستغالل الثانوية. 

 

  : تتضمن هذه إلايرادات

 مداخيل ألاصول الثابتة املدرجة في أصول امليزانية  

إلايرادات املالية وتتضمن:  

 . ربوع ألاسهم وحصص الشركة الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات  -
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 . عوائد الديون والودائع و الكفاالت -

 . ألاتاوى املحصلة لقاء امتياز حقوق امللكيات الصناعية الخاصة باملؤسسة  -

 .التخفيضات الجبائية التي تم خصمها سابقا من ألارباح الخاضعة للضريبة -

 

 خصم ألاعباء لتحديد الربح الخاضع للضريبة: ثالثالفرع ال

لكي تكون ألاعباء قابلة للخصم ، من الناحية الجبائية ، يجب أن تخضع   الشروط العامة للخصم -2

   للشروط التالية

 . إظهارها عن طريق تخفيض ألاصول الصافية للمؤسسة( أ

  . الخ... فاتورة ، دفتر أتعاب) أن يتم إدراجها في املحاسبة وتكون مدعمة بوثائق تبريرية ( ب

  .تدرج ضمن أعباء السنة املالية التي خصصت لها أن( ت

  . أن تكون مخصصة للفائدة املباشرة لإلستغالل أو تكون مرتبطة بالتسيير العادي للمؤسسة( ث

 

 .  ألاعباء القابلة للخصم2-

 -أعباء جبائية  -مصاريف مالية  -استهالك املواد والبضائع  -مصاريف املستخدمين  املصاريف العامة- 3

 . مصاريف مختلفة-مكافآت الغير -منح التامين 

 إلاهتالكات 

يقصد باإلهتالك، املعاينة املحاسبية للخسارة التي تتحملها قيمة ألاصول الثابتة التي تتناقص مع مرور الوقت 

معاينة تناقص قيمتها الناتج عن الاستعمال، الوقت ، التغير التقني أو أي ش يء آخر ، يمكن تطبيقه  ، فهي

 .خطي ، تنازلي ، تصاعدي :ق ثالث كيفياتوف

 املؤونات 

املؤونة هي اقتطاع يطبق على نتائج السنة املالية من اجل مواجهة الخسائر أو ألاعباء التي يتم تبنيها صراحة، 

ألاحداث املحتمل وقوعها عند نهاية السنة املالية و تتضمن املؤونات لخسائر محتملة و أعباء للتوزيع و كذا  و

 .لتخفيض ألاصول  املؤونات

 

  أحكام خاصة ببعض فئات ألاعباء

 

فضال عن الشروط العامة للخصم، تخضع بعض ألاعباء القانونية ضمن مخطط املحاسبة ألحكام خاصة، و 

من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم 618و  646وجه الخصوص تلك املنصوص عليها في املادتين  على

 .18تحديدات الخصم تتضمن  املماثلة و التي

 

 

                                                           
 (18 )

 . املماثلة الرسوممن قانون الضرائب املباشرة و 161و  141املادتني   
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 تعتبر قابلة للخصم 

  .دج لكل مستفيد 522الهدايا، عندما تكتس ي طابعا إشهار يا و ال تتجاوز قيمتها املوحدة  -

إلاعانات، التبرعات و املنح باستثناء تلك التي تم استالمها نقدا أو عينا لفائدة املؤسسات و الجمعيات ذات  -

 .دج عينا أو نقدا 6.222.222تتجاوز قيمتها السنوية مبلغ إلانساني عندما ال  النشاط

 

  .من مبلغ في حدود مائة مليون دج% 62نفقات بحث التطوير داخل املؤسسة الى غاية  -

املبالغ املخصصة لإلشهار املالي و الكفالة و الرعاية الخاصة باألنشطة الرياضية و ترقية مبادرات الشباب  -

من رقم أعمال السنة املالية و في حد أقصاه ثالثين مليون  % 62في حدود  شريطة إثباتها

 . دج32.222.222)دينار

 

  ECCAالعناصر املكونة لرقم ألاعمال: الفرع الرابع

 فئة ألارباح / بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات أو للضريبة على الدخل إلاجمالي

مبالغ إلايرادات املحققة من جميع عمليات البيع، أو الخدمات الداخلة في الصناعية، يتمثل في  التجارية و

  .إطار النشاط املمارس

 

 بالنسبة لوحدات مؤسسات ألاشغال العمومية و البناء، يتكون رقم ألاعمال من مبلغ مقبوضات السنة

املؤقت ، باستثناء  مستال تسوية الحقوق املستحقة على مجموع ألاشغال على ألاكثر عند تاريخ الا  املالية، يجب

  .الجماعات العمومية الديون لدى إلادارات و

 فئة ألارباح غير التجارية يتكون رقم / أما بالنسبة للمهن الحرة الخاضعة للضريبة على الدخل إلاجمالي

 . أتعابإلايرادات املهنية التي تدعى باملعنى الاصطالحي ألاعمال من

 

  املطبقةالتخفيضات :الفرع الخامس 

 :يتم تحديد رقم ألاعمال مع مراعاة

 

  :ـ بالنسبة ل% 30 تخفيض قدره  - 2

  مبلغ عمليات البيع بالجملة، -

 60% مبلغ عمليات البيع بالتجزئة املتعلقة باملواد التي يشتمل سعر بيعها بالتجزئة على ما يزيد عن  -

  .الغير املباشرة الحقوق  من 
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  :ل ـ بالنسبة%  20 تخفيض قدره 2-

من % 52 مبلغ عمليات البيع بالجملة املتعلقة باملواد التي يشتمل سعر بيعها بالتجزئة أكثر من  -

  .املباشرة الحقوق غير 

  :و لتطبيق هذا التخفيض تعتبر كعمليات البيع بالجملة

عمليات تسليم سلع تتم بأسعار مماثلة، سواء أنجزت بالجملة أو بالتجزئة؛  

تسليم متعلقة باملواد التي و نظرا لطبيعتها أو عملها ال يقو بها عادة شخص عادي؛ عمليات  

عملية تسليم املنتوجات املوجهة إلعادة بيعها مهما كان حجم الكميات املسلمة؛  

بشرط أن تكون مصنفة ضمن املواد الاستراتيجية املنصوص 19مبلغ عمليات البيع بالتجزئة املتعلقة باألدوية

 .عليها

  :ـ بالنسبة ل% 20 تخفيض قدره  - 3

مبلغ عمليات البيع بالتجزئة للبنزين املمتاز و العادي و الغازوال.  

 

  :العناصر املستثناة من ألاساس الخاضع للضريبة  -2

 

 مبلغ عمليات البيع املتعلقة باملواد ذات الاستهالك الواسع املدعمة من قبل ميزانية الدولة او التي تستفيد  

  من التعويض؛

مبلغ عمليات البيع، التسليم او السمسرة املتعلقة باملواد و السلع املوجهة مباشرة للتصدير؛  

ز هامش الربح عند بيعها التي ال يتجاو خاصة باملواد الاستراتيجية و مبلغ عمليات البيع بالتجزئة ال

  % 62بالتجزئة

اد إلايجاري املاليالجزء املتعلق بتسديد القرض في إطار عقد الاعتم.  

  .ال تطبق التخفيضات املذكورة أعاله إال على رقم ألاعمال الغير محقق نقدا

 

  TVA:بعنوان الرسم على القيمة املضافة5-

يؤسس الرسم على القيمة املضافة على رقم ألاعمال أو إلايرادات املهنية الخامة املحققة مع احتساب ، كل 

 .باستثناء الرسم على القيمة املضافة ذاتهوالحقوق و الرسوم  املصاريف

 

 

 

 

 

                                                           
19
 %11 و% 11يكون هامش الربح للبيع بالتجزئة يرتاوح بني  على ان  1116يناير  15املؤرخ يف  16-11التنفيذي رقم  املرسوم 
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 تحديث إجراءات املراقبة و التحصيل و املنازعات:املطلب الثالث 

 

يتبع مركز الضرائب طرق مختلفة لتحصيل الضريبة بحيث تختار كل ضريبة طريقة التحصيل املناسبة لها 

تحديد مواعيد أدائها بحيث تعمل ألانظمة من الاقتصاد في النفقات الجبائية و املالئمة في  التي تحقق كل

  .حساسية املكلف بالضريبة اتجاه التزاماته بها الضريبة الحديثة على الحد من

و يمكن أن تحصل الضريبة املباشرة من املكلف بها لصالح مصلحة الضرائب و ذلك بعد انتهاء الربط النهائي ، 

رة و الضرائب علي النشاط الصناعي و التجاري بحيث الطريقة مطابقة في بعض أنواع الضرائب املباش هذه

املكلف  ممباشرة ملصلحة الضرائب و قد تتبع هذه الطريقة ألاقساط املقدمة و التي يقو  املكلف بدفعها ميقو 

السنة الضريبية طبقا ملا يقدمه من دخله املحتمل ، أوجب قيمة  قتضاها بدفع أقساط دورية خاللمب

النهائية للضريبة فيما بعد ،و هذه الحالة مجسدة  سنة املاضية على أن تتم التسويةالضريبة املستحقة من ال

الضرائب لتحصيلها لبعض أنواع الضرائب الى  و أخيرا قد تلجأ مصلحةIBS في الضريبة علي أرباح الشركات 

ضريبة علي الحالة مجسدة في ال طريقة الحجز من املنبع التي تمكنها من تحصيل الضريبة باستمرار و هذه

 IRGالدخل إلاجمالي

 

 املراقبة الجبائية للتصريحات و التحقيق في املحاسبة:  ول الفرع الا 

 

قتضاه كل مكلف بالضريبة، مقابل بمال يمكن أن تتم الرقابة الجبائية إال من خالل إجراء قانوني صار يتوفر 

الضرائب بتنفيذ مختلف أشكال الجبائية ، على ضمانات هامة تحفظ له حقوقه، يتكفل مركز  واجباته

 :الرقابة املبينة أدناه

 

  التحقيق في املستندات1-

  التحقيق في املحاسبة2

  التحقيق املصوب- 1

 .  باإلضافة الى تصفية ملفات التوقف عن النشاط او الوفاة،   التلبس الجبائي- 4

 

  التحقيق في املستندات1-

الجبائية من خالل استغالل الوثائق التي يتضمنها امللف  تتمثل هذه الرقابة في فحص دقيق للتصريحات

و تحاليل البيانات الواردة في التصريحات ( معاينات ، معلومات ، محصل عليها ) للمكلف بالضريبة  الجبائي

غير أن هذا التحقيق يمكن أن يدفع باملسير في بعض الحاالت، إلى طلب تقديم الوثائق  .الجبائية املكتتبة

 .عمليات محددة ة التي من شانها تبريراملحاسبي

 

 

  كيفية إجراء التحقيق في املستندات( أ
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يحقق املفتش في التصريحات، تقد طلبات التوضيح و التبريرات كتابيا ،كما يمكن للمفتش أيضا طلب فحص 

كما يمكنه املحاسبية املتعلقة بالبيانات او العمليات و املعطيات موضوع التحقيق او املراقبة ،  الوثائق

له أن سماعه ضروري أو عندما يطلب تقديم توضيحات شفوية ،عندما يرفض  الاستماع للمعني عندما يتبين

 .املكلف بالضريبة الرد على الطلب الشفوي 

أو عندما يعتبر الرد على هذا الطلب رفضا بالجواب على كل أو جزء من النقاط الواجب توضيحها، يتعين على 

كما يجب أن تبين الطلبات املكتوبة، بكيفية صريحة، النقاط التي يحكم على . كتابياتجديد طلبه  املفتش

الحصول على توضيحات أو تبريرات و منح املكلف بالضريبة اجل يجب أن ال يقل عن  أساسها املفتش بضرورة

 .تقديم جوابه يوما من اجل (32) ثالثين

 

  تصحيح التصريحات( ب

التصريحات لكن عليه قبل ذلك، تحت طائلة بطالن إجراءات إلاخضاع الضريبي، يمكن للمفتش أن يصحح 

املكلف بالضريبة التصحيح املقرر القيا به على أن يبين له بكل وضوح، بالنسبة لكل إعادة  أن يرسل إلى

و  إلى ذلك و مواد قانون الضرائب املطابقة لذلك و كذا أسس إلاخضاع الضريبي تقويم، ألاسباب التي دعت

في نفس الوقت، بدعوة املكلف بالضريبة املعني إلى إلاعالن عن موافقته أو  مو يقو   .حساب الضرائب املترتبة

  .قبول ضمني بمثابتةيوما و يعد عد الرد في هذا ألاجل  تقديم مالحظته في اجل ثالثين

 

 باالستال أو يسلم مع إشعار يرسل إلاشعار بإعادة التقويم للمكلف بالضريبة في رسالة موص ى عليها مع إشعار 

باالستالم ،و يجدد املفتش بعد انقضاء اجل الرد، أسس إلاخضاع الضريبي التي سيتم تبليغها أيضا للمكلف 

  .مراعاة حق املعني الاعتراض بعد إعداد جدول التسوية بالضريبة مع

 

نونية من حيث الشكل من غير انه، عندما يقد املكلف بالضريبة، بناء على طلب من املفتش، محاسبة قا

النتيجة املصرح بها ، فان هذه النتيجة ال يمكن تصحيحها إال وفق إلاجراء التناقض ي مثلما هو  شانها تبرير

 .منصوص عليه أعاله

 

  التحقيق في املحاسبة2-

 

املعطيات و يتعلق ألامر بتحقيق في عين املكان في الوثائق املحاسبية ملؤسسة أو شركة مع مقارنتها مع بعض 

أو املادية ، و هذا قصد مراقبة التصريحات املكتتبة من اجل البحث عن إلاختالالت الداخلية و  القانونية

انعكاساتها في املجال الجبائي ، يمس هذا الشكل من الرقابة بصفة عامة مجموع الفترة  الخارجية و استنباط

 .الرسوم التي يخضع لها املكلف بالضريبة منظم و منهجي للضرائب و  غير املتقادمة و يترتب عنه فحص

يمكنه الاستفادة خالل عملية التحقيق في املحاسبة من عدد معين من ألاحكام القانونية التي تشكل ضمانات 

 .الرقابة الجبائية له في مجال
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 الضمانات املرتبطة بممارسة حق الرقابة( أ

 إرسال إشعار بالتحقيق 

مع إشعار  مبالضريبة مسبقا من خالل إرسال أو استال  فاملكل ماملحاسبة قبل إعال ال يمكن إجراء تحقيق في 

إشعار بالتحقيق مرفقا ميثاق حقوق وواجبات املكلف بالضريبة املحقق في وضعيته و أنه يتوفر على  بالوصول 

 هذا إلاشعار ماعتبارا من تاريخ استال  أيام(10) نفسه مدته عشرة  اجل أدنى لتحضير

الضرائب و  يحدد إلاشعار بالتحقيق تاريخ و توقيت أول تدخل و الفترة موضوع التحقيق و الحقوق ويجب أن 

و ألاتاوات املعنية و الوثائق الواجب الاطالع عليها و أن يبين صراحة، تحت طائلة بطالن إلاجراء ، انه  الرسوم 

 .خالل عملية الرقابة مستشار يختاره بنفسه يمكنه الاستعانة

 

 عانة بمستشارالاست 

يحق للمكلف بالضريبة الاستعانة خالل التحقيق مستشار يختاره بنفسه ، قبل انطالق عمليات املراقبة، يتم 

 .إلامكانية ، تحت طائلة بطالن عملية التحقيق حيث ينص إلاشعار بالتحقيق على هذه إلامكانية إشعاره بهذه

 

 استحالة تحقيق إجراء جديد في املحاسبة 

الانتهاء من تحقيق في املحاسبة يتعلق بفترة محددة و يمس ضريبة أو رسما أو مجموعة ضرائب أو عندما يتم 

معلومات  مأو يقد ةريبة إلى استعمال مناورات تدليسيالحالة التي يلجأ فيها املكلف بالض و باستثناء مارسو 

بتحقيق جديد في نفس الحسابات  معملية التحقيق، فانه ال يمكن لإلدارة القيا ناقصة أو غير صحيحة خالل

 .نفس الفترة يتعلق بنفس الضرائب و الرسوم و يخص

 

 تحديد مدة التحقيق في املحاسبة 

يجب أن ال تتجاوز مدة التحقيق في عين املكان في التصريحات و الوثائق املحاسبية اجل واحدة وهذا تحت 

 .ن تاريخ أول تدخل املبين في إلاشعار بالتحقيقجراء، كما يتم حساب مدة التحقيق اعتبارا مالا  طائلة بطالن

و تمدد مدة التحقيق في عين املكان وفق الاجال املمنوح للمكلف بالضريبة املحقق معه بموجب احكام املادة 

من قانون الاجراءات الجبائية لالجابة طلبات التوضيح و التبرير في حالة وجود عمليات تحويل غير  6مكرر  02

و يمكن تمديد هذا الاجل .من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة  646ح بمفهوم املادة مباشرة لالربا

اشهر عندما توجه الادارة الجبائية طلبات للمعلومات في اطار املساعدة الادارية الى ادارات ( 21)بستة اشهر 

 (1)جبائية اخرى في اطار التعاون الاداري و تبادل املعلومات 

 

  ت مرتبطة بممارسة سلطة إعادة التقييمضمانا( ب

                                                           
(1)
 55الجريدة الرسمية عدد  -الاجراءات الجبائية قانون من  51ومكرر 51المعدلة و المتممة ألحكام المادتين  5192قانون  المالية 41المادة  

 6439ربيع الاول  08املوافق ل  0261ديسمبر  08بتاريخ 
.

 



90 
 

 

  تبليغ إعادة التقييمات 

يتعين لزوما التبليغ بنتائج التحقيق في املحاسبة و هذا من خالل إعادة التقييم او انعدام إعادة التقييم أو 

يجب إرسال هذا التبليغ إلى املكلف بالضريبة بواسطة رسالة موص ى مع إشعار  كما .رفض للمحاسبة

بالوصول و يجب أن يكون هذا التبليغ مفصال و مبررا بكيفية تسمح بإعادة  باالستالم أو مسلمة مع إشعار

  .تأسيس أسس الضريبة

الاستعانة  على حق املكلف فيكما يجب ايضا، تحت طائلة بطالن إلاجراء ، أن ينص إلاشعار بإعادة التقييم 

يختاره قصد مناقشة الاقتراحات املتعلقة بالدفع في الضريبة أو الرد عليها، و يجب أن يكون التبليغ  مستشار

بكفاية و مبررا بكيفية تسمح له بإعادة تأسيس ألاسس الضريبية وتقديم مالحظته أو  بإعادة التقييم مفصال

 .إبداء موافقته

 

 حق الرد DROIT DE REPONSE 

يوما قصد تقديم مالحظته أو إبداء موافقته، يعد عد الرد في ( 42) يمنح للمكلف بالضريبة أجل مدته أربعون 

ثابة قبول ضمني سواء قبل انقضاء هذا ألاجل، كما يمكنه طلب توضيحات شفوية حول مضمون بم ألاجل

فية ، فإذا أبدى موافقته، يتم فرض الرد، و يمكنه أيضا، طلب تقديم توضيحات إضا هذا التبليغ او بعد

و تصبح هذه الضريبة نهائية و ال يمكن الطعن فيها من قبل إلادارة ، أما إن  ألساس املبلغ لهلالضريبة تبعا 

 :تأخذ بعين الاعتبار أبدى مالحظات، فهناك ثالث حاالت

 .مشروعها بإعادة التقييم إذا كانت مالحظاته مؤسسة كلها أو في جزء منها، تتخلى إلادارة أو تعدل -

 .إذا رفضت مالحظته، فيتعين على إلادارة إبالغه بذلك، بواسطة مراسلة تكون مفصلة و مبررة -

إذا أبرزت هذه املراسلة سبب رئيس ي جديد إلعادة التقويم أو ألاخذ بعين الاعتبار عناصر جديدة لم  -

يوما للمكلف بالضريبة (  42)ربعون في إلاشعار املبدئي، يمنح أجل إضافي مدته أ يتم التطرق لها

 .لتقديم مالحظاته

 

  LA VERIFICATION PONCTUELLEالتحقيق املصوب  - 3

هو تحقيق يسمح ألعوان املحققين بفحص محاسبة خاصة بضريبة أو عدة ضرائب، تمس كل أو جزء من 

ال يمكن هذا . عن سنة جبائيةاملتقادمة أو مجموعة عمليات أو معطيات محاسبية تتعلق بفترة تقل  الفترة غير

املكلفين بالضريبة إال بوثائق تبريرية بسيطة مثل الفواتير و العقود و سندات الطلب أو  التحقيق مطالبة

 مهذا التحقيق، في أي حال من حال من ألاحوال ، إلى فحص معمق و صار  كما ال يمكن أن يؤدي. التسليم

 . مفس القواعد املطبقة في حالة التحقيق العالن ملجموع املحاسبة و يخضع التحقيق املصوب
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في وقت م من إمكانية القيا إلادارة الجبائية ميجدر التوضيح في هذا الشأن أن ممارسة تحقيق مصوب ال يحر 

ا في ذلك الفترة التي تم التحقيق فيها، غير انه يجب في هذه الحالة ألاخذ بممعمق في املحاسبة  الحق بتحقيق

 .نتيجة لعمليات إعادة التقييم التي تم إجراؤها على اثر التحقيق املصوب حقوق املسددةفي الحسبان ال

يجب أن ال تتجاوز مدة التحقيق في عين املكان في التصريحات و الوثائق املحاسبية اجل واحدة وهذا تحت 

 .ي إلاشعار بالتحقيقجراء، كما يتم حساب مدة التحقيق اعتبارا من تاريخ أول تدخل املبين فالا  طائلة بطالن

 

و تمدد مدة التحقيق في عين املكان وفق الاجال املمنوح للمكلف بالضريبة املحقق معه بموجب احكام املادة 

من قانون الاجراءات الجبائية لالجابة طلبات التوضيح و التبرير في حالة وجود عمليات تحويل غير  6مكرر  02

و يمكن تمديد هذا الاجل .انون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة من ق 646مباشرة لالرباح بمفهوم املادة 

اشهر عندما توجه الادارة الجبائية طلبات للمعلومات في اطار املساعدة الادارية الى ادارات ( 21)بستة اشهر 

 .الحظاتهيوما الرسال م( 32)اذ يملك الكلف اجل . جبائية اخرى في اطار التعاون الاداري و تبادل املعلومات

 

    (1) التلبس الجبائي - 2

 

الجبائية قبل اي مناورة ينظمها املكلف بالضريبة  إلادارةيعتبر التلبس الجبائي عملية مراقبة تضطلع بها 

الجبائية من التدخل لوقف الغش  إلادارة إلاجراءالاعسار على الخصوص و يمكن هذا  بهدف ترتيب عملية

مقبولة ،كما يسمح لإلدارة بالحصول على الاستعمال املباشر للوثائق  الضريبي ،عندما تجتمع مؤشرات

في الوقت املناسب و ذلك حتى بالنسبة للمرحلة التي ال  املحاسبية و املالية و الاجتماعية ألشخاص املعنيين

 .الجبائي تنتهي فيها الالتزامات التصريحية املنصوص عليها في التشريع

 

 شروط تطبيق التلبس الجبائي 

  املوافقة املسبقة لإلدارة املركزية  -       

الجبائية الذين لديهم رتبة مفتش على الاقل و املحلفين  إلادارة أعوانمن طرف  إلاجراءتطبيق هذا -        

 قانونا

 تحرير محضر التلبس الجبائي وفق النموذج الذي تعده الادارة و يصادق على التوقيع املكلف بالضريبة    -       

 .صاحب املخالفة،تسلم نسخة منه الى املكلف بالضريبة الذي حرر بشأنها املحضر

 

 

 

 

 

                                                           
  2013من قانون املالية   12املادة   (1)
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  التلبس الجبائي إجراءاملترتبة عن  آلاثار 

 .امكانية اعداد الحجز التحفظي من طرف الادارة -

 .استثناء حق الاستفادة من الاعفاء من الرسم على القيمة املضافة و الانظمة الاستثنائية -

 اعادة تجديد عملية التحقيق املحاسبي املنتهيةامكانية  -

 امكانية تمديد اجال التحقيق في عين املكان -

 .( 02) تمديد في اجل التقادم بسنتين -

 وكذا جدول الدفع بالتقسيط  % 02استثناء حق التأجيل القانوني للدفع ب  -

  .م.ر. م.ض.من ق1مكرر 194تطبيق الغرامات املنصوص عليها في املادة  -
 على 0265افريل  65يل في البطاقية الوطنية ملرتكبي اعمال الغش و التي تحتوي الى غاية التسج -

 (2)مرتكب ألعمال الغش بأنواعه 625194 حوالي

 

  مجال التحصيل لقباضة مركز الضرائب و طريقة عملها:  الفرع الثاني 

بها مصالح التحصيل، من خالل العمليات  مإلى العمليات ألاساسية التي تقو  لفرعسوف نتطرق في هذا ا

 .مصلحة الصندوق ثم التسجيالت املحاسبية فإجراءات املتابعةباملتبعة بداية

 

 مصلحة الصندوق 1-

 

  بداية فتح الصندوق 

 حيث يقو املكلفون بدفع الضرائب بالتسديد نقدااختصاص مصلحة الصندوق هو قبض مبالغ التخليص 

 ROLE  أو الجداول الفردية G50  قباضة املركز عبر وثيقة شهرية هي تصريحبأنفسهم و بطريقة عادية لدى 

INDIVIDUEL مركز الضرائب و  التي تفرض بسبب عد التصريح أو التأخير في تقديمه، و تقو بإعدادها إدارة

  .الضريبة في آلاجال القانونية وحسب طبيعة( caissier) املكلف بالضريبة بدفعها لدى أمين الصندوق  ميقو 

 أو الجداول الفردية التي تفصل في مختلف مبالغG50يحصل قابض مركز الضرائب على تصريحات السلسلة 

 الرسم على القيمة(IRG)،  الضريبة على الدخل إلاجمالي(  IBS) الضريبة على أرباح الشركات: الضرائب مثل

لشهر  و يكون التصريح في كل شهر مواليDT) ) و حق الطابع( TAP) الرسم على النشاط املنهي(  TVA) املضافة

  .رقم ألاعمال

آلاجال  التسديد في مفي حالة عد % 81إلى  % 62قد تزداد نسبة غرامات التأخير و تتراوح في بعض ألاحيان من 

من نسختين ، فتبقى نسخة في قباضة مركز الضرائب G50يقو القابض باملصادقة على التصريح . املحددة

الصندوق، أما الثانية فيتم إعادتها إلى املكلف بعد تسديده ملا عليه من دين مع حصوله على مصلحة  لدى

 معG50أمين الصندوق بتقديم ما لديه من تصريحات  مثم يقو  La Quittance) )  التسديد وصل يثبت عملية

 H61. مىوصوالت التسديد و الجداول الفردية إلى مصلحة املحاسبة التي تقيدها في حساب خاص يس

                                                           
(2)
 0265افريل 65، 314للضرائب، مديرية إلاعالم و التوثيق،،مراسلة رقم وزارة املالية، املديرية العامة  
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أما في حالة الصكوك البنكية فتكون مشطوبة و حاملة لقيمة الضريبة املراد دفعها باألرقام و الحروف لفائدة 

  .مركز الضرائب و ممض ي عليها قابض

أمين الصندوق  ميحصل املكلف بالدفع على وصل التسديد، لكنه ال يعفى مباشرة من الضريبة بل يقو 

حاسبة، ثم توجه بعد ذلك للتحصيل لدى مصلحة الخزينة بالوالية لتسديد الصكوك إلى مصلحة امل بتحويل

 .بالضريبة الفعلي للمكلف

 

 حالة الشيك املرفوض 

بعد إرسال املركز للصكوك البنكية للخزينة من اجل تحصيلها قد يرفض بعضها بسبب عد وجود رصيد لدى 

عندها ( Avis de débit)  مرفوق بإشعار بالدينبالضريبة أو لوجود حجز لرصيده، فحينها يرجع الشيك  املكلف

باإلضافة إلى غرامة تحصيل على املكلف، و ينشأ الدين من %  62قباضة املركز بفرض غرامة قدرها  تقوم 

 .جديد 

 

  غلق الصندوق  ●          

  يدعى يقوم أمين الصندوق بتوقيف عمل الصندوق عند نهاية العمل اليومي، و يسجل كل املبالغ في دفتر 

(H7 ) بتقديمه إلى القابض ، باإلضافة إلى الوصوالت من اجل فحصها و التأكد من مطابقتها مع ما هو  ليقوم

 .بعد ذلك ملصلحة املحاسبة في الصندوق، لتسلم

 

  مراحل املتابعة2-

 .الحجز و البيع, التنبيه : عملية املتابعة في مجال التحصيل تشمل على ثالث مراحل هي 

 إلاخطار" Le Commandement " 

إلاخطار هو وثيقة تحرر من طرف عون املتابعة و يقوم بإرسالها عن طريق البريد مرفقة بوصل إيداع للمكلف 

ما عليه لدى قباضة مركز الضرائب ،كما يجب أن يحرر التنبيه باللغة العربية و يشترط فيه  يطالبه بدفع

أول إجراء في عملية املتابعة و بدونه ال تعد عملية املتابعة عامة يعتبر التنبيه  عدم حمله ألي شطب و بصفة

 :قانونية، و أن يكون حامال للمعلومات التالية قانونية و تحرير التنبيه يجب أن يخضع لشروط

 .اسم و لقب و عنوان املكلف -

 .رقم املادة و مبلغ الضريبة و طبيعة إلاخضاع -

 .لقب عون املتابعة تاريخ تحرير التنبيه و إمضاء القابض، و اسم و  -

 .اسم و لقب الشخص الذي سلم له التنبيه إن كان غير مكلف -

 

 

 

  الحجز"La Saisie" 
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الحجز هو املرحلة الثانية لعملية املتابعة بعد إرسال وثيقة التنبيه، أي في حالة ما إذا لم يمتثل املكلف 

لية قانونية يقو بها أعوان املتابعة بتسديد ما عليه أو جزء منه ، كما يعتبر الحجز عم للتنبيه و لم يقم

و من ثم اقتطاع ألاموال املستحقة من املكلف بالضريبة لصالح إلادارة  املحلفين من اجل بيع الش يء املحجوز 

 الضريبية و له عدة أنواع نذكر منها

 

 الحجز املنقول  -

الحجز عن طريق تحضير محضر هو بمثابة عملية وضع اليد على ممتلكات املكلف املراد بيعها، و يتم هذا 

تعيين الحراس و  -وصف ألاشياء املحجوزة  -تذكير التنبيه : ) يتضمن املعلومات التالية الحجز الذي

 .تعيين تاريخ البيع  ، اما في حالة الضرورة(إمضاءاتهم

 

 " La Saisie immobilière "الحجز العقاري  -

القابض بالحجز على العقارات التي يملكها املكلف، و يتم يتم في حالة عد كفاية املنقوالت، و يتمثل في قيا 

إعداد  -وضع العقار تحت القضاء : ) لصالح الخزينة العمومية و للحجز العقاري ثالث مراحل أساسية هي رهنها

 (.البيع باملزاد العلني -للبيع  العقار تمهيدا

 

 الحجز التنفيذي -

باملدين و يكون بحوزته بغرض بيعه، و الحجز التنفيذي هو إجراء وضع يد العدالة على كل منقول خاص 

موجب قرار تنفيذي بحجز منقوالت يمتلكها املدين بغية بيعها لتسديد الدين، يتم الحجز بقضائيا  يعتبر أمرا

و يطبق هذا الحجز على ألاشياء   (1) و عد تحرر املكلف من ديونه إلاخطار تبليغ  واحد من تاريخ مبعد يو 

بنفسها أو لقوة  ألاشياء املنقولة هي التي تتحرك: "من القانون املدني 509موجب املادة بعرفة املنقولة امل

 ."خارجية 

 

 :و من أهم الحسابات املستعملة في املحاسبة الخاصة باإلدارة الضريبية نذكر ما يلي

 

 الحسابات املالية  

 

:C/100.002حساب خاص بالسيولة النقدية.    

:C/100.005 حساب خاص بالعمليات البنكية.  

:C/520.002 حساب خاص بالصكوك البريدية و الحوالات. 

 

 حسابات الودائع  

                                                           
  . من القانون املدني 509 املادة  (1)
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و هي حسابات تستعمل لحفظ أموال املكلفين بالضريبة في انتظار تسويتها سواء باسترجاعها أو تطبيقها في 

  .إن كان مدينا مبلغ املدين

 

:C/431.001 حساب فائض الدفع. 

 هو الفائض الخاص بالضريبة على الدخل إلاجماليو (IRG ) و الضريبة على أرباح الشركات (IBS) عند إصدار  

  .شهادة إلالغاء أو التخفيض

C/500.001  و بعد ظهور الشخص تتم عملية التسوية, تخص املداخيل التي ال يعرف غرضها . 

: C/500.006  تتم عملية إلغاء الصك البريدي أو البنكي أو حساب خاص بتسوية القابض لنفقاته بعد أن

  .إلغاء التحصيالت من قبل الحصيلة بعد

C/500.007 حساب تسبيقات القابض لتسوية الحسابات. 

 

حسابات امليزانية   

 وهي تخص كل املوارد التي يتم تحصيلها لدى قباضة مركز الضرائب 

 

:C/201.001/L الضريبة على الدخل إلاجمالي   

:C/201.001/Mالضريبة على أرباح الشركات   

:C/500.020/A الرسم على القيمة املضافة   

:C/500.020/D غرامات التأخير    

:C/500.026/A  م على النشاط املنهيسالر   

 

حسابات التحويل  

 

:C/500.002 حساب خاص لتحويل املداخيل من قباضة ضرائب إلى قباضة أمالك الدولة أو الجمارك  . 

:C/500.017 حساب يخص التسبيقات الخاصة بخزينة الوالية.  

C/500.018    :حساب النفقات املدفوعة لخزينة الوالية  . 

 

 

 

 

 يمثل توزيع النسب املئوية للهيئات املستفيدة من حصيلة الضرائب : III -03  الجدول رقم
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 الهيئة           

                   

 املستفيدة

 الضريبة

 

 

 خزينة الدولة

 

 

 الوالية

 

 

 البلدية

 

الصندوق 

املشترك 

للجماعات 

 املحلية

 

الصندوق 

املشترك 

 للدخل

TVA / 92 % 62 % 62 % / 

IBS 622 % / / / / 

IRG 622 % / / / / 

TAP / 08.5 % 15 % 5.5 % / 

PR( غرامات

 (التاخير

/ / / / 622 % 

 

 مستغانممحاسبة قباضة مركز الضرائب : املصدر

 

ليقوم ,  بعد هذا التقييم يعيد املحاسب جرد جميع املبالغ املحصلة من النسب املئوية لكل حساب على حدا

 H1. 2وH9 النهائي للحسابات املدونة في دفتري  بعملية التوقيف

 التيC/520.004عبر الحساب C/500.017ترسل جميع املبالغ من طرف املحاسب إلى حساب خزينة الوالية 

 .بتحويل املبالغ إلى الهيئات املستفيدة بناءا على الحصص املقدمة من طرف املحاسب متقو 

 

     مصلحة املحاسبة3-

مهمة هذه املصلحة هو التسجيل املحاسبي لجميع العمليات التي تقع داخل قباضة املركز و تضم هذه 

 .الخ... سندات التحصيل  ،الحسابات املالية ،ألاوراق و الدفاتر املحاسبية املصلحة عديد

 

تر املحاسبيةاالدف:  

أساسيين  و مرقمة كلها حسب أهميتها و يمكن تقسيمها إلى قسمين Hعبارة عن دفاتر محاسبية معرفة بالرمز 

 :هما

 

  وهي عبارة عندفاتر التلخيص:  

 

 دفتر:H1 و هو الدفتر الذي يتضمن جميع إلايرادات املحصلة عن طريق السيولة النقدية بصورة يومية . 

 دفتر:H2و هو دفتر يشمل جميع املبالغ املحصلة عن طريق الصكوك البنكية.   

 دفتر:H3و هو دفتر يشمل جميع املبالغ املحصلة عن طريق الصكوك البريدية. 
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 دفاتر التقييد: 

 

 دفتر:H4 يسجل فيه املحاسب العمليات الداخلية و التي تتمثل في الصكوك , هو دفتر العمليات املختلفةو

  .من خزينة الوالية املرسلة

 دفتر:H5هو دفتر يعرف دفتر إخالء خزينة القابض   « Dégagement de coffre » لدى  أثناء تحصيل إلايرادات

املحصلة يوميا لصالح خزينة الوالية و هذا بتحرير دفتر القابض بإخالء خزينته من ألاموال م الصندوق يقو 

بكتابة املبلغ املدفوع رقميا و حرفيا، اسم أمين الخزينة الوالئية  ( coffre) اخلي من خزينة القابض املبلغ الذي

  .( و كذا عنوان مقر الخزينة, حسابه الخاص البريدي رقم, ألامر بالدفع)

 .يمثل قيمة املبلغ املقبوضcheque dégagement" "وصل يدعى أمين خزينة الوالية بإرسال ميقو 

 من % 20في حالة دفع املبلغ إلى خزينة الوالية عن طريق البريد فان مؤسسة البريد تأخذ حقها و ذلك باقتطاع

  .املبلغ املدفوع و إرساله إلى الخزينة

 

 .طع هذه النسبة و يحول املبلغ مجاناأما في حالة دفع املبلغ عن طريق البنك او الخزينة مباشرة فال تقت

 دفتر:H6 و هو دفتر فيه كل العمليات التي تخص النفقات و املداخيل النقدية التي تتم عن طريق الحساب

 .املداخيل اليومية املحصلة في البريد و إرسالها إلى خزينة الوالية كإيداع( C.C.P)   البريدي الجاري 

 دفتر:H7 سواء كانت , الذي يلخص كل العمليات التي تتم في الصندوق يوميا هو دفتر مسودة الصندوق

والذي ينقسم بدوره إلى قسمين H4,أو العمليات التي تخص دفتر , بنكية أو بريدية, أو نفقات نقدية إيرادات

 :هما

 

وع و املجم, الدفاتر اليوميةمجموع , رصيد ألامسية: يخص الصندوق النقدي الذي يحتوي على: القسم ألاول 

 .للمبالغم العا

  :جداول 7يخص الخزينة العامة لقباضة املركز و الذي بدوره ينقسم إلى : القسم الثاني

 يخص إلايرادات: الجدول ألاول ( Débit .) 

يخص النفقات : الجدول الثاني((Crédit . 

يخص رصيد ألامسية: الجدول الثالث (solde veille .) 

 ميخص رصيد اليو : الجدول الرابع(solde jour) 
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    مصلحة املتابعة4-

 .املتابعة نابع من مختلف القواعد املتواجدة في القانون الجبائي أو في قانون إلاجراءات املدنية مإن نظا

 

 فيما يخص شروط املتابعة فهناك شروط مبدئية و أخرى شكلية :شروط املتابعة.  

 

املبدئية الشروط  

 

   Exigibilité de la créance وجود الدين دخول استحقاق 

يجب على أعوان املتابعة الذين يمثلون القابض أو مركز الضرائب أن يكونوا حائزين على سند تحصيل قانوني 

 .يمكنهم من متابعة املكلفين بصفة قانونية لكي

يمكن ألعوان املتابعة متابعة إجراءات املتابعة إذا توفر لديهم شرط استحقاق الدين، و قد يلغى هذا  ال 

أو حصوله على رزنامة للدفع (sursis de paiement) املكلف بالضريبة بتمديد اجل التسديد  مقا الشرط إذا

الخاصة بالجداول الفردية بنسبة  يتم تطبيق غرامات التأخير  (calendrier de paiement) عليه أو تسديد ما

من  مايو 32التسديد في اجل قدره  مالدين، أما في حالة عد من تاريخ نشأة مايو  32في حالة الدفع بعد  % 62

عن كل شهر تأخير دون أن تتجاوز هذه   % 3 التاريخ السابق يتم البدء في تطبيق غرامة تمهيدية تقدر بـ

 . % 05الغرامة نسبة 

وجودها أصال تكون  محالة إلاصدارات التكميلية و إلاضافية الناتجة عن التصريحات الناقصة أو عد في

التأخير واجبة التحصيل في حالة إلاصدارات التكميلية أو إلاضافية الخاصة بجداول الضرائب و  غرامات

جرد إدراج بممعنى انه بب، كما أن هناك حاالت يجب أن يتم فيها التحصيل الفوري للضرائ  .املباشرة مالرسو 

و ذلك إذا توقف املكلف عن ممارسة مهنته التجارية أو في حالة وفاته و كذلك رحيله  الجداول في التحصيل

 .الضرائب عن النطاق إلاقليمي ملركز

 

الشروط الشكلية  

 

 في حالة الغراماتعن طريق البريد تتمثل أساسا في الطرق القانونية التي يجب إتباعها للتبليغ و التي تتم 

يشترط أن تحمل أوامر املتابعة التي يصدرها ألاعوان مجموعة ،  و أعوان املتابعة في حاالت أخرى  القضائية

التاريخ الخاص : من جهة أخرى و هذه املعلومات هي من املعلومات املهمة الخاصة باملركز من جهة و املستلم

الذي أرسل إليه أمر املتابعة ، املوضوع  ابعة ،اسم الشخصبعملية التبليغ ، اسم القابض، تعيين عون املت

 .الذي يحتويه أمر املتابعة
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 في مجال املنازعات القضائية:  ثالثالفرع ال

 

  الطعن أمام املحكمة إلادارية1-

 يمكن أن ترفع القرارات الصادرة عن رئيس مركز الضرائب و املتعلقة بالشكاوى موضوع النزاع و التي ال ترض ي

بصفة كاملة املعني باألمر، و كذلك القرارات املتخذة بصفة تلقائية فيما يخص نقل الحصص أما املحكمة 

 .إلادارية

 ماستال  مأشهر ابتداء من يو ( 24) تحرك الدعوى أما املحكمة إلادارية خالل اجل أربعة  :اجل رفع الدعوى 

 .بالضريبة، بالقرار املتخذ بشان شكواه إلاشعار الذي يبلغ من خالله مدير الضرائب بالوالية املكلف

 لكي تقبل عريضة الدعوى، يجب أن تكون موقعة من طرف صاحبها أو شخص وكيل عنه:العريضةشكل. 

 

  الطعن أمام مجلس الدولة2-

مجلس الدولة عن طريق الاستئناف وفق  ميمكن الطعن في الحكم الصادر عن الجهات القضائية إلادارية أما

يجب إيداع الطعن لدى كتابة الضبط ملجلس الدولة . آلاجال املحددة عند اللجوء إلى املحكمة إلادارية نفس

كما يسري ألاجل املتاح لرفع الاستئناف أما مجلس الدولة .موقعة من طرف محامي معتمد على شكل عريضة

 .ر الضرائب بالواليةالذي تم فيه تبليغ املصلحة مدي ممن اليو  بالنسبة لإلدارة الجبائية اعتبارا

 

 الطعن الوالئي3-

في حالة العوز أو ضيق الحال الذي يجعل املكلف بالضريبة غير قادر على الوفاء بالتزاماته اتجاه الخزينة،  

  .التماس إلادارة الجباية لإلعفاء أو التخفيف من الضرائب املفروضة عليه يمكنه طلب

 التخفيف من الزيادات في الضرائب أو الغرامات الجبائية التي يمكن للمكلف بالضريبة أيضا طلب إلاعفاء أو 

  .تعرض لها لعد مراعاته للنصوص القانونية

 يجب إرسال الشكاوى على ورق عادي إلى مدير الضرائب بالوالية الذي يتبع له مكان فرض الضريبة و إرفاقها

من الجدول التي سجلت تحتها الضريبة و في حالة عد تقديم هذه الوثيقة، يجب ذكر رقم املادة . باإلنذار

 :الشكاوى، تخول سلطة البث في الشكاوى  املعنية بهذه

 بعد اخذ رأي اللجنة التي يتم إحداثها لهذا الغرض على املستوى الجهوي،  للمدير الجهوي املختص إقليميا ،

  .(1)دج 652.222.222تفوق الحصة الضريبية أو الغرامة مبلغ  عندما

 الضرائب بالوالية، بعد اخذ رأي اللجنة التي يتم إحداثها لهذا الغرض على املستوى الوالية، عندما تقل  ملدير

  .دج أو تساويه 5.222.222الضريبية أو الغرامة عن مبلغ  الحصة

 

 .املدير الجهوي للضرائب املختص إقليميا ميمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مدير الضرائب بالوالية أما

 

                                                           
(1)

 .6439ربيع الاول  08املوافق ل  0261ديسمبر  08الصادرة بتاريخ  22الجريدة الرسمية عدد  -5192من قانون المالية  41المادة  



100 
 

  التخفيض املشروط - 4

 

املدير الوالئي للضرائب بعد عرضها على لجنة الطعن الوالئي املستحدثة على مستوى الوالية عند ما يقل  -

 . دج 5.222.222الاجمالي للغرامات الجبائية والعقوبات أو يساوي  املبلغ

على مستوى الجهوي عند ما املدير الجهوي للضرائب بعد عرضها على لجنة الطعن الوالئي املستحدثة   -

 دج 5.222.222الاجمالي للغرامات الجبائية والعقوبات حدود   يفوق املبلغ

 

 عوائق وتحديات تسير مركز الضرائب: املبحث الثالث

 

والتي كانت تسير من قبل،  اختصاصهملجال  إقليمياامللفات الجبائية التابعة  مستغانم مركز الضرائب بيسير 

تسليم امللفات ، في مجال الوعاء ( 28)قباضات  تسعفي مجال الوعاء، و  ةمفتشي(66) احدى عشر طرف من

تكون  من هذه املفتشيات الى املركز يكون على فترات متقطعة من جهة ، ومن جهة اخرى وفي غالب الاحيان

ية الضرائب غير مسوية من ناحية الوعاء أو املنازعات الضريبية سواء على مستوى املفتشية ألاصلية أو مدير 

يخلق ش يء من التذبذب في تسيير هذه امللفات وبالتالي يكون مركز الضرائب اما حاالت هو في غنى عنها  وهذا

اليقين لدى  ممن القباضة السابقة تخفيض كلي أو جزئي مللف نزاعي وهنا يخلق ش يء من عد تييأ ،فمثال قد

 .حصلة لم يتم تحصيلها من طرف قباضة املركزوالقباضة باملركز بإعتبار املبالغ امل مصلحة املنازعات

 

 معوقات التطبيقات املعلوماتية: املطلب ألاول 

 

 مصمم لرقمنة مالتسيير الجبائي ،هذا النظا مأي نظاSGF" " ي يعرف باسمتمعلوما مإن املركز يحتوي على نظا

بالعمليات في مجال الوعاء  مالقياامللفات الجبائية للمكلفين بالضريبة تلقائيا وحسب نوعية النشاط ، وكذا 

أو إصدار الجداول أو ملخص الجداول وفق شبكة معلوماتية داخلية بين مختلف مصالح املركز عبر  الضريبي

 مي إما غير مطابقة لعمل املركز أو عدتاملعلوما مبعض التطبيقات التي يعمل بها النظا ألالي ،لكن مإلاعال 

عوائق التي تواجه موظفي قباضة املركز فيما يخص إعداد الوصوالت التي ال معرفة العمل بها، ومن أهم هذه

في هذه ( شيك لحساب بريدي + شيك بنكي+ نقدا) يسدد  تحتوي على عدة تسديدات في ان واحد ،كأن

وجود بالقباضات امل "سيراك" السابق ل محين أن النظا حالة واحدة إما نقدا أو شيك في مالحالة يسجل النظا

  .التسديدات حسب كل حالة يوزع هذه الحالية

حظناه أثناء دراستنا لحالة مركز الضرائب سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية فإن املركز مصمم ال  ومما

 مو التقليل من الوثائق إلادارية قدر املستطاع إال أن طرح مشكل التطبيقات املوجود بنظا من أجل التخفيف

 .سيان أو إستعمال الطريقة التقليديةن التسيير الجبائي حال دون 
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 والتكوين إلاداري التأطير : املطلب الثاني 

ختلف املستويات إلادارية وألاعمار والجنس من طرف مديرية الضرائب ن مأثناء البحث عن املوظفين م

إلى  لجأت أجل السير الحسن ملركز الضرائب املتواجد على إقليمها واملسير إداريا من طرفها، منمستغانم ب

سيسيرون ملفات خاضعة  باعتبارهمو القباضات املذكورة سابقا إلختيار بعناية املوظفين ألاكفاء  املفتشيات

الحقيقي ملؤسسات صغيرة ومتوسطة، باإلضافة الى املهن الحرة ومعظمها يمسك محاسبة  رقم ألاعمال لنظام

 .وفق القانون التجاري 

 

 الناحية التنظيمية ملركز الضرائب: الثالث املطلب

 الخاصة ونقصد بذلك املعوقين حركيا والصم البكم ، فهذه الفئة الاحتياجاتلذوي  الاستقبالفيما يخص 

تتعامل بلغة إلاشارات وهذه اللغة ال يحسنها موظفي مركز الضرائب وبالتالي يصعب التعامل مع هذا النوع من 

مبدأ نوعية الخدمة املقدمة لزائريه من جهة ،و من جهة بإخالل  ميكون املركز أما بالضريبة ، هنا املكلفين

أو كبار السن الذين يجدون صعوبة في الصعود إلى رئيس املركز أو رؤساء املصالح  أخرى هناك الفئة ألاولى

صاعد وجود امل موذلك ألن املركز يتكون من عدة طوابق مع عد بإعتبارهم موجودين بالطوابق العليا

 .الكهربائية 
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 خالصة الفصل

 

إلايجابيات من خالل تصميم  أنالحظنا  مستغانممركز الضرائب بب أجريناهمن خالل التربص التطبيقي الذي 

 إرادةسواء من ناحية الهيكل الخارجي او من ناحية التجهيزات الداخلية للمركز والتي توحي بان هناك  املركز

الضريبي ،وذلك بالنهوض بهذه  مالنظا إصالحالجبائية بعد  إلادارةالهياكل  إصالحاجل  واضحة وصادقة من

والتي تقو بالدور الفعال من اجل التحصيل الضريبي مساهمة منها في  الهيئات واملرافق العامة الحساسة

و هم املكلفين  آال وكذا توفير الوسائل الضرورية الستقبال املساهمين الحقيقيين  .امليزانية العامة للدولة

وطلباتهم للمعلومات من اجل التسيير الحسن ملؤسساتهم وتوطيد العالقة بهم  بالضريبة والتكفل بانشغاالتهم

   .من اجل الوصول الى مصاف الشراكة

 

 اء الكلي ملظاهرر بنوع من الطمأنينة بعد الاختفاملكلف بالضريبة في ظل هذه الاصالحات يشع أصبحلقد 

 إلاجراءاتغاية  إلىاملوجودة سابقا من جراء التسهيالت التي يصادفها منذ فتح امللف الجبائي  البيروقراطية

طلب  أو بطلب الوثائق الادارية كمستخرج جداول الضرائب ،  ماملكلف بالضريبة يقو  أصبحكما  . الاخيرة

املختلفة التي يخضع لها ،كل هذا عن طريق الهاتف او  مللضرائب والرسو  إلاخضاع اتإجراء استفسار حول 

اصبح يتم طلب )رف قياس ي ومثال على ذلك ظطرف املركز ،كما يتم تلبية طلباته في  الاستقبال الشخص ي من

 .(ساعة كأقص ى حد 49طريق الهاتف وال تتجاوز مدة التسليم للمعني  مستخرج جداول الضرائب عن
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 الخــــــــاتمة العـــــــــــــامة

 

هذه املكانة التي اكتسبت من  تبيان مكانة الضرائب و قدرتها التمويلية، من خاللهاخالل دراستنا حاولنا من 

  .أهميتها في مواجهة نفقات الدولة و خاصة بعد انهيار اسعار البترول

إلانعاش الاقتصادي  من خالل بحثنا و دراستنا في أساسيات هذا املوضوع ، دراسة أثار الضرائب على تطرقنا

في  حيث اتسمت  إلاصالحات الاقتصادية ، مواكبةبدورها في ظل إلاصالحات الجبائية  الجزائر   تو التي حاول

 جعة من قبل املشرع بكيفية تسمحمجملها إعطاء الضريبة طابع املرونة و بذلك تكون قابلة للتعديل و املرا

  .رجوةبأداء دورها التمويلي و الوصول الى أهدافها امل

على هذا ألاساس يمكن التحكم في أثارها و ذلك بإعادة النظر في تنظيمها من خالل قاعدتها أي وعائها 

الايجابية من  ،معدالتها ، كيفيات تحصيلها ، فان تعميم تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة أعطي نتائجه

  .توسيع مجال تطبيقها و بالتالي توفير مبالغ معتبرة للخزينة العمومية خالل

 

و نقصد بذلك  يرتبط بهاالجبائية و ما  إلادارةخالل تعديل عمل و فعاليته  من  إلاصالح الجبائي  تجسيد  إن

الحديثة حتى يتسنى لها العمل هذه الهياكل املستحدثة عبر كامل ربوع الوطن وربطها بالتكنولوجيات  تعميم

 .الضريبي في احسن الظروف هذا من جهة، و التكفل ألاحسن بجمهور املساهمين والرقي بهم  على التحصيل

ألاخذ بعين الاعتبار تحصيل الجباية العادية الى جانب الجباية البترولية بصفة خاصة يجعل من املوارد 

 . مصدر أساس ي لتمويل نفقات الدولة  الجبائية

الحظنا أهمية الجباية العادية في التنمية الاقتصادية ملعظم الدول خاصة الجزائر باعتبارها مموال رئيسيا اذ 

الدولة وهي في تطور مستمر رغم تفش ي ظاهرة التهرب الجبائي الذي تحول دون تحقيق املستوى  لخزينة

املكلفين وجهلهم  يجة إلى نقص الوعي لدىإلايرادات في هذا املجال ، حيث تعتبر هذه الظاهرة نت املطلوب من

  .لآلثار الايجابية للضرائب على الاقتصاد الوطني واملجتمع ككل

 

 تعمل الدولة حاليا من خالل مختلف ألانظمة الجبائية على مكافحة هذه الظاهرة وتجنب عواقبها من خالل

 باهتمام واسع رغم مجيئه متأخرا نظرامعالجة أسبابها ، خاصة في السنوات ألاخيرة حيث حظي هذا املوضوع 

للصعوبات املالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، التي كانت تعاني منها الدولة ،مما أدى إلى انتشار 

 .خسائر في ايراداتها الخزينة العمومية منتكبدته السوق السوداء وحركة خفية غير قانونية لألموال ، هذا ما 

 

 لة ومن خالل إدارة الضرائب إلى تفعيل الرقابة الجبائية من خالل تحديث وعصرنةألجل ذلك لجأت الدو 

الهياكل الجبائية التي تشكل أداة هامة وسبيل أفضل الكتشاف حاالت التهرب الضريبي املختلفة واملنظمة 

و ذلك من جهة و تبسيط الاجراءات التي من شانها تحسين الخدمة املقدمة للمكلف بالضريبة  محكم  بشكل

التنظيم الحديث إلدارة محاولة منها السترجاع املوارد املالية الغير محصلة ، ومن خالل دراستنا إلشكالية 

 :النقاط التالية اتضحت لنا مجموعة من النتائج التي يمكن ابرازها في الضرائب
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 ل املكلف بالضريبة بسهولةإن إضفاء الطابع املنهي على مهام إلاستقبال في إلادارة الجبائية الحديثة و وصو 1-

 للمصلحة مع تسهيل إلاجراءات إلادارية و كذا إلاملام بتطلعاته أعطى تحصيل جبائي متنامي سواء بالنسبة

  .ملديرية كبريات املؤسسات أو مركز الضرائب

 

الجبائي من أجل إن تفعيل الرقابة الجبائية في إطار عصرنة إلادارة الجبائية وكذا تدعيمها بإنشاء التلبس 2-

 .جبائية أكثر فعالية وذلك من خالل حق املعاينة و الرقابة والحجز لوقف أي عملية غش جارية رقابة

 

ساهم تقسيم جمهور املكلفين بالضريبة وتصنيفهم عموديا حسب إلادارات املستحدثة ، وأفقيا حسب 3-

الضريبة الجزافية الوحيدة مما يثري الضريبي ،وذلك بإخضاع أكبر شريحة من املكلفين إلى نظام  النظام

  .وفق النظرية التعاقدية بأقل تكلفة الحصيلة الضريبية

 

 البشري  عنصر ص التأطير للباإلضافة إلى كل ما ذكرنا هناك مشكل التطبيقات في نظام املعلومات ،نق - 2

 .باالضافة الى املخاطر التي يصادفها املوظفون معنوية كانت ام مادية 

 

 :  التوصيــــــــات

حقيق نجاعة النظام الضريبي من خالل الهياكل يمكن تقديم بعض التوصيات التي نراها مناسبة للت

 :املتمثلة في يليالتنظيمية املستحدثة 

 

تطوير نظام التسيير إلادارة الضريبية من خالل تكوين املهارات والكفاءات لدى موظفيها لضمان جهاز  -2

حاسبة ملمستوى وكفاءة موظفي إدارة الضرائب من خالل تكويــن متخصـص في الجباية واكفء و رفع  ضريبي

الضرورة ذلك تكوين ألاعوان الجبائيين في كيفية إستعمال إلاعالم آلالي و الحبكات املعلوماتية  كلما تطلبت

 .القاعدية 

سواء كانت وطنية أو دولية  تشجيع التنسيق بين مختلف الهيئات وإلادارات من أجل تبادل املعلومات - 1

وتعزيز مركزها وتعميمها عبر كل القطر الوطني بما ( الجباية ، الجمارك ، التجارة)إلادارات الحساسة  خاصة

لقمع ظاهرة التهرب الجبائي ، وكذا إبرام اتفاقيات ومعاهدات دولية من أجل استيفاء  فيه املراكز الحدودية

  .الاقتصاديين ألاجانب املعلومات الجبائية عن املتعاملين

حماية أعوان إلادارة الجبائية من الاعتداءات املعنوية واملادية أثناء مزاولة نشاطهم وتحسين مستواهم  - 3

  .وتحفيزهم على رفع مردودية العمل املعيش ي 

يا أو حاسبي سواء كان ذلك محلملتطبيق نظام املعلوماتية لتسهيل عملية الرقابة والتحقيق الجبائي وا - 4

 .دوليا
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  0265السنة  96، رسالة املديرية العامة للضرائب، مديرية العالقات العامة و الاتصال، نشرة شهرية رقم2-

 0265السنة  90،  رسالة املديرية العامة للضرائب، مديرية العالقات العامة و الاتصال، نشرة شهرية رقم3-

 .0265السنة  55رسالة املديرية العامة للضرائب، مديرية العالقات العامة و الاتصال، نشرة شهرية رقم ، 4-

  0263السنة 52رسالة املديرية العامة للضرائب، مديرية العالقات العامة و الاتصال، نشرة شهرية رقم ، 5-

  0263السنة  11قات العامة و الاتصال، نشرة شهرية رقم ، رسالة املديرية العامة للضرائب، مديرية العال6-

 0263السنة 15رسالة املديرية العامة للضرائب، مديرية العالقات العامة و الاتصال، نشرة شهرية رقم ، 7-

 0264.السنة 54رسالة املديرية العامة للضرائب، مديرية العالقات العامة و الاتصال، نشرة شهرية رقم ، 8-

 

  ل الجبائيةالدالئ

دليل املكلفين بالضريبة التابعين ملجال اختصاص مركز الضرائب، مديرية العالقات العامة والاتصال، -1

 .    0265مديرية العامة الضرائب ، طبعة

 .0265النظام الجبائي الجزائري ، مديرية العالقات العامة والاتصال، مديرية العامة الضرائب، طبعة -0

 

 ة املقاالت املنشور 

 .2017افريل  -املقالة الصحفية للمديرية العامة للضرائب حول دخول موقع جبايتك حيز التنفيذ - 6

  http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/22العنوان الالكتروني 

املديرية العامة –النشرة الاعالنية ملديرية العالقات العمومية و الخاصة بالتصريح الجبائي عن بعد  - 0

 .0265 -للضرائب 

 

 املداخالت املنشورة في امللتقيات الدولية و الوطنية و الايام الدراسية 

-6 Communiqué de Mr : Azira zehir chef de projet de DGI –séminaire sur le système d’information- 

vers une administration électronique – Bulletin d’information - lettre de la Direction Générale des 

impôts – Ministère des fnances n° :73/2014 . 

-0  Allocution de Mr :Raouya Abderrahmane Directeur Général des impôts suite séminaire sur le 

système d’information- vers une administration électronique – -Direction Générale des impôts – 

Ministère des fnances- Bulletin d’information n° :73/2014 . 

- 3 Communication présentée par Mrs. Laurent MELLOUL et Fernando SANTOS Taxe & Revenue 

Management –TRM de SAP, une solution Intégrée -séminaire Sur le système d’information vers 

une Administration électronique-lettre de la Direction Générale des impôts – Ministère des 

fnances N° :79/2014  
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 القـــــوانين

 

   0265قانون الاجراءات الجبائية، املديرية العامة للضرائب وزارة املالية، طبعة1-

 .  0265املالية، طبعة قانون الرسوم على رقم الاعمال، املديرية العامة للضرائب وزارة  -0 

   6886قانون املالية لسنة   -3

  0221قانون املالية لسنة  - 4

 0229قانون املالية لسنة   -5

 0265قانون املالية التكميلي لسنة /  0265قانون املالية لسنة   - 1

 0265قانون املالية لسنة  - 5

 –ق بتنظيم إلادارة املركزية بوزارة إلاقتصاد واملتعل23/07/1990املؤرخ في  90682/املرسوم التنفيذي  - 9

 .  1990سنة 26– الجريدة الرسمية العدد

 .0265املتضمن قانون املالية  0263ديسمبر  09املوافق ل  6439ربيع الاول  09املؤرخ في  64-61القانون  - 8

 

 الجرائد الرسمية للجمهورية الجزائرية 

 

 . 0228مارس 29 بتاريخ02الجزائرية ،العدد رقم ،الجريدة الرسمية للجمهورية 1-

 . 0261ديسمبر 08 بتاريخ 55، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد رقم2-

 

 مواقع الانترنت

 

1-www.mfdgi.gov.dz 

0-www.jibayatic.dz 

3-www.nif.mfdgi.gov.dz. 

 

 

 

 
 

 



الهيكل التنظيمي ملركز الضرائب( ΙΙ – 40)الشكل   
 

4102 مديرية العالقات العمومية و االتصال-المديرية العامة للضرائب المصدر 

 
 مصلحة الاعالم و الاستقبال 

الضرائبركز م  

CDI مصلحة الوسائل و الاعالم الالي 

 املصلحة الرئيسية للتسيير
 

 القباضة
 

مراقبة و البحثاملصلحة الرئيسية لل  
 

لمنازعاتل املصلحة الرئيسية  
 

جباية قطاع مصلحة 

والاشغال العموميةالبناء  

جباية القطاع  مصلحة

  التجاري 

جباية قطاع  مصلحة

  الخذمات

جباية املهن  مصلحة

   الحرة

الصندوق مصلحة  

 

 

املحاسبة مصلحة   

 

 

  املتابعة مصلحة

 

 

امللفات و  مصلحة

 البطاقيات

 

 
البحث عن  مصلحة

 املادة الخاضعة للضريبة

 

 

 مصلحة التدخالت

 

 

 
 مصلحة املراقبة

 

 

 

 

 مصلحة الاحتجاجات

 

 

 

 
مصلحة لجان الطعن و 

 املنازعات القضائية

 

 
مصلحة التبليغ و الامر 

 بالصرف

 

 



 للضرائبالهيكل التنظيمي للمركز الجواري ( ΙΙ-50)  الشكل رقم 
 

 
.3572/  17نشرة إعالمية للمديرية العامة للضرائب رقم  –رسالة املديرية العامة للضرائب   املصدر   

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 املركز الجواري للضرائب

CPI مصلحة الوسائل و الاعالم الالي مصلحة الاعالم و الاستقبال 

 املصلحة الرئيسية للتسيير
 

 القباضة

 

 

 

 املصلحة الرئيسية للمراقبة و البحث

 

 املصلحة الرئيسية للمنازعات

 مصلحة الاحتجاجات

 
 
 

مصلحة لجان الطعن و 

 املنازعات القضائية

مصلحة التبليغ و الامر 
 بالصرف

مصلحة الوثائق و 

 البطاقيات

البحث مصلحة

 والتدخالت

 مصلحة املراقبة

 

 
 

 مصلحة الصندوق 

 

 

 

 

 

 مصلحة املحاسبة

 

 

 
 مصلحة املتابعة

 
 

مصلحة جباية 

النشاطات التجارية و 

 الحرفية

 

 مصلحة الجباية الزراعية
 
 

مصلحة جباية املمتلكات 

 و املداخيل

 مصلحة الجباية العقارية
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 مصلحة نفقات التسيير

 مصلحة المحاسبة

 مصلحة الصفقات والصيانة

 بالدفعمكتب التبليغ واألمر  مكتب عمليات الميزانية

مصلحة المعاينات ومتابعة المعلومات 

 الجبائية

 مصلحة الساعية

 ودعم المراقبة 

 مكتب اإلحصائيات 

 مصلحة التطبيقات

 مراقبة التحصيل مكتب

 مصلحة اإلنتاجية الدورية القباضة

 األمر بالدفعمصلحة 

 مصلحة تصفية الحسابات

مصلحة اإلحصائيات 

 والتقديرات

 مصلحة الصندوق

 مصلحة المحاسبة

 مصلحة المتابعة

 مصلحة التحاليل

 الهيكل التنظيمي ملديرية كبريات املؤسسات (II-20)الشكل رقم 
 من إعداد  الطالبة :املصدر

 مصلحة اإلعالم اآللي

Cellule Informatique 

 مديرية كبريات المؤسسات

 DGE 

 

 

 مصلحة االستقبال واإلعالم

Service de l’accueil et de l’informatique  

 

 

المديرية الفرعية للرقابة  المديرية الفرعية للتسيير المديرية الفرعية للمنازعات للرسائلالمديرية الفرعية 

 والبطاقات

المديرية الفرعية لجباية 

 المحروقات

 مكتب تسيير الملفات الجبائية مكتب المراجعات مكتب تسيير الملفات مكتب الشكاوي مكتب المستخدمين

مصلحة منازعات  مصلحة المستخدمين

 التحصيل والوعاء

 –مصلحة مراقبة الصناعة  مصلحة قطاع الصناعات
 البناء واألثقال العمومية

مصلحة المؤسسات 

 البترولية

مصلحة منازعات  مصلحة التكوين

 المراجعات

واألشكال مصلحة قطاع البناء 

 العمومية
مصلحة مراقبة قطاع التجارة 

 والخدمات
مصلحة المؤسسات شبه 

 بترولية

مكتب لجان الطعن والمنازعات  مكتب الوسائل

 القضائية

 مصلحة قطاع التجارة

 مصلحة قطاع الخدمات

 مكتب المراجعات الجبائية مكتب البطاقات والمقارنات

 مصلحة لجان الطعن

 مكتب التدخالت وحكم التسيير

مصلحة البطاقات 

 والمقارنات

مصلحة مراجعة المؤسسات 

 البترولية 

 مصلحة المنازعات القضائية مصلحة متابعة المطبوعات

 االمتيازاتمصلحة متابعة 
 الجبائية

 مصلحة مراجعة المؤسسات مصلحة األبحاث والتجربات 
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 ضرائبالوالئية للمديرية لالهيكل التنظيمي ل –( II)ألشكل رقم 

 من إعداد الطالبة: المصدر

المديرية الفرعية للعمليات 

 الجبائية
المديرية الفرعية للمراقبة  المديرية الفرعية للمنازعات المديرية الفرعية  للتحليل

 الجبائية

 المديرية الوالئية للضرائب

 

 مكتب الجداول

 مكتب الجداول

تنظيم  مكتب

 العالقات العامة

مكتب التنشيط 

 والمساعدة

مكتب مراقبة 

 التحصيل

مكتب متابعة 

 عمليات القيد

 مكتب التصفية

 مكتب االحتجاجات

 مكتب لجان الطعن

مكتب المنازعات 

 القضائية

مكتب التبليغ 

 واألمر بالصرف

مكتب البحث عن 

 المعلومة الجبائية

مكتب البطاقيات 

 والمقارنات

مكتب المواجهات 
الجبائية تنفيذ برامج 

 المراقبة

مكتب مراقبة 

 التقييمات
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 لضرائبالعامة ل مديرية لالهيكل التنظيمي ل (:I-20) لشكل رقما

 

 

 DGIالمديرية العامة للضرائب 

والتنظيم مديرية التشريع 

 الجبائي

مديرية العمليات الجبائية  مديرية المنازعات 

 والتحصيل
مديرية اإلعالم والوثائق  مديرية األبحاث والتدقيق

 الجبائية

 مديرية اإلعالم اآللي

 والتنظيم

المديرية الفرعية للتشريع 

والتنظيم واإلجراءات 

 الجبائية

المديرية الفرعية 

 للمنازعات على الدخل

المديرية الفرعية 

 للتحصيل

المديرية الفرعية لألبحاث 

 والتحقيقات الجبائية

المديرية الفرعية للبحث 

 عن المعلومات والوثائق

المديرية الفرعية للتنظيم 

 والمناهج

المديرية الفرعية 

 للدراسات الجبائية

المديرية الفرعية للمنازعات 

 اإلدارية والقضائية
المديرية الفرعية 

 للتقييمات الجبائية

المديرية الفرعية للرقابة 

 الجبائية

المديرية الفرعية لمعالجة 

 المعلومات وتحليلها
المديرية الفرعية لتنظيم 

 أنظمة اإلعالم اآللي

المديرية الفرعية للعالقات 

 الجبائية الدولية
المديرية الفرعية 

على  للمنازعات الرسم
 القيم المضافة

المديرية الفرعية 

 لإلحصائيات والتلخيص
المديرية الفرعية 

 للبرمجة

 المديرية الفرعية لتنظيم

 دائرة المعلومات

المديرية الفرعية لتطبيق 

 أنظمة اإلعالم اآللي

المديرية الفرعية للحوافر 

الجبائية واألنظمة الجبائية 

 الخاصة

المديرية الفرعية 

 للجان العطن

المديرية الفرعية للضمان 

 واألنظمة الجبائية الخاصة

المديرية الفرعية 

 لمكافحة الغش

مديرية إدارة الوسائل 

 والمالية

 المديرية الفرعية للتكوين

المديرية الفرعية للمنشآت 

 القاعدية

مديرية العالقات العمومية 

 واالتصال

المديرية الفرعية للعالقات 

 العمومية واالتصال

المديرية الفرعية 

للمنشورات ذات الطابع 

 الجبائي

المديرية الفرعية 

 للعرائض الجبائية

المديرية الفرعية 

 للميزانية

 المديرية الفرعية للميزانية

 المديرية الفرعية للوسائل

 المديرية العامة للضرائب: المصدر


