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 الصفحة عنوان الجدول  لشكلرقم ا

ll- 10 11 هيكـــل النظــام الجبائـي املتكامــــــل 

ll- 10 11 نموذج العالقــة  بين الكـفاءة و الفعاليـة 

lll- 10 00 الهيكل التنظيمي للمركز الجواري للضرائب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فهرس الجداول 
 

 

 الصفحة عنوان الجدول  رقم الجدول 

l- 10 11 يمثل الفــــرق بيــن الضرائــب الـمباشرة و الضرائب غير املباشرة 

II- 10 11 السلـــم الضريبــي على الدخــل إلاجمالي 

ll-10 01 (دج 9 01الوحيدة )  1111-0000: تطور الجباية العادية و الجباية البترولية الفترة 

ll-10  00 0000-0000: تطـور معـدل الضريبي في الجزائر خـالل الفترة 

ll-10 00 (.دج 9 01الوحيدة )  1111-0000: تطور الجباية العادية و الجباية البترولية الفترة 

lll-10 00 .1101إلى الفصل ألاول لسنة  انطالقه نتائـج التحصيل الجبائي منذ يمثل 

lll-10 01 1101إلى غاية الفصل ألاول من سنة 1100سنة  الجبائي مننتائـج التحصيل  يمثل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة املختصرات 

 

Termes Abrev املصطلحات  الاختصار 

Direction Générale Des Impôts DGI املديرية العامة للضرائب ض.ع.م 

Centre De Proximité Des Impôts CPI للضرائب  املركز الجواري  ض.ج.م 

Inspection Des Impôts II مفتشية الضرائب  ض.م 

Recette Des Impôts RI قباضة الضرائب  ض.ق 

Code Des Procédures Fiscales CPF قانون إلاجراءات الجبائية  اج .ق 

Code Des Impôts Directs et Taxes 

Assimilées 

CIDTA قانون الضرائب املباشرة  م.ر.م.ض.ق

 والرسوم املماثلة 

Code Des Impôts Indirects Cil قانون الضرائب غير املباشرة  م.غ.ض.ق 

Impôt Sur Le Bénéfice Des Sociétés IBS الضريبة على أرباح الشركات  ش.ا.ض 

Impôt Sur Le Revenu Global IRG الضريبة على الدخل الاجمالي  ا.د.ض 

Taxe Sur L'activité Professionnelle TAP الرسم على النشاط املنهي م.ن.ر 

Taxe Sur La Valeur Ajoutée TVA الرسم على القيمة املضافة  م.ق.ر 

Impôt Forfaitaire Unique IFU الضريبة الجزافية الوحيدة  و.ج.ض 

Taxe Intérieure De Consommation TIC الرسم الداخلي على الاستهالك  ا.د.ر 

Impôt Sur Le Patrimoine IP الضريبة على ألامالك  ا.ض 

Taxe Foncière TF الرسم العقاري  ع.ر 

Taxe d'Assainissement TA رسم التطهير  ت.ر 

Taxe De Circulation TC رسم املرور  م.ر 

Droits d'Enregistrement DE حقوق التسجيل  ت.ح 

Droits de Timbre DT حقوق الطابع  ط.ح 
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 مقـــــــــدمـــــــــة عامــــــــــــــــــــــــة

   
 إن للــدولـــــة إمكانيـــة التحكــــم عن طريــق السياســات الاقتصاديـــة التــي تملكهــــا سواء كانــت هــذه السياسات 

و ماليــة، مستعينــــة بـــإحــدى هــذه ألادوات كالضريبـــة التـــي أصبحــــت في العصـــر الحديــث الوسيلة  نقديـــة

 . الاقتصاديةالفعالة من أجــل تشجيــع قيـام النشاطات 

 اقتصاديةو بمــا أن الجبايـة تلعب دوراها ما في تمويـل الاقتصادي، فقد أدخلت الجزائر عدة إصالحات 

و الذي كان يرمى إلى توفير مناخ مناسب  2991الجبائي في سنة  إلاصالحالسوق، من بينهـــا  اقتصادتتماش ى و 

 و نظـــرا لألسباب املذكورة وقع اختياري على دراسة هـذا املوضوع و املتمثل . للنهوض باالقتصاد الوطني

اكشكالية الرئيسية على إلا  إلاجابة، بغيـــة التوصل إلى "ماليــــةالجبائيـة  الحديثــة في ظـل ألازمـــــة الـ إلاصالحاتفي " 

 :التالية 

 . الاقتصاد الوطنــي ؟ إنعاشإلى أي مــدى يمكــن لإلصالحات الجبائيـــة ألاخيــرة أن تساعــد على 

فرعيــة يـــــمـــــــكـــن صيـــــــاغـــــتـــهـــــــــا البــــــكـــــل جوانــــب الــــمـــوضــوع ارتـــــــأيــنا التطرق إلى ألاسئلـــــــة  إلاملامحتى نتــــــمكــن مــــن و 

 : يــــــــلــــــي  فــــي  مــــــا

 .ـــــــــا؟ هو مفهـــوم  الضريبـــة، أنواعهـــــــا و أهـــدافهــــــــــــــ ما -

 الضريبي في الجزائر؟ إلاصالحهي دوافع  ما -

 الجبائيـــــة  و مــدى تأثيرهــــــا على الاقتصاد ؟ إلاصالحاتما هي أهــــم   -

 ما مدى نجاعة إلاصالحات الجبائية املنتهجة من طرف الدولة؟ -

 : ضيـــــة التاليـــــــــة على هـــــذه التساؤالت نقـــوم  بطرح الفر  إلاجابةو مــن أجــل  

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

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

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

 . دور الجباية العادية في تمويل النفقات العمومية واحاللها محل الجباية النفطية -

 

 :يستمد هذا البحث أهميته لالعتبارات التالية  :أهمية البحث 

 

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

 .الاقتصادية والاجتماعية ألازماتملعالجة  وسيلة فعالة تدخلية

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

 .إرساء أنظمة الاخضاع الضريبي الحديثة من خالل إلاصالحات املنتهجة -

 

 مبررات و دوافع اختيار املوضوع

 

 .الحكوميةأهمية الضرائب في قدرتها على تحقيق السياسات و البرامج  -
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 .الدور الفعال الذي تؤديه الضريبة في توجيه و ضبط الحياة الاقتصادية -

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

 .املتزايدة

 بحكم التخصص الوظيفي و الاهتمام بالجباية من خالل املطالعات و البحوث -

 

 املنهج و ألادوات املستعملة 

 

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

املنهج  إلىباإلضافة  التي اكشهدها، إلاصالحات أهمو  تعاريف  و خصائص حول الضريبة و النظام الضريبي،

 .لضرائب بمستغانمل الجواري  ركز املسة حالة التحليلي من خالل الفصل التطبيقي ضمن درا

 

 

 إلى ألاول ، حيث سنتطرق من خالل الفصل ثالث فصول  إلىلتحقيق هدف الدراسة ، ارتأينا تقسيم البحث 

في الفصل . املترتبة عنها ألاهدافحول الضريبة من خالل تعريفها ، تبيان خصائصها، و  أساسيةمفاهيم 

الفصل الثالث ، يمثل . 2991التي اكشهدها منذ  إلاصالحات أهمالجبائي الجزائري و الثاني سيتم عرض النظام 

مدى ختصاصه و التعريف به، بمجال ا إلىلضرائب بمستغانم يهدف الجواري للمركز لدراسة ميدانية 

 .مساهمته  في التحصيل الضريبي 

 

 .يختم البحث بخاتمة عامة تتضمن مجموعة من الاستنتاجات و التوصيات

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 الفصل ألاول 

 مدخل عام إلى الضرائب



 مــــدخــــل عام   إلــــــى الـــضــــــــرائــــــب                                                                                                                       ألاول الفصل 
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 : الـــفصـــلمقدمة 

تـتـــمحــور   الـــدولــــة فــإن جـــــل الــدراســـــات الـحاليــــــة إيراداتئـــــب فــــي عـــالـمنـــــا الـمعـــــاصر من أهـــــم تــــعـــد الــضرا

كمـــا لهــا دور  كبيــر فــي تحقيـــق السياســة ألافـــراد  و ذلــــك  و  بيــن الــدولــــة  اتصال، فهـي تعـتــبـــر  وسيلــــة  حولهــــا

 . الـماليــة للــدولـــة

من ذلـــك بعــض  يستثنىالضريبـــة يكــاد يكــون اعتمـــادا كليــــا و ال  الــدولـــة علـــىاعتمــاد  ألاخيــرة فــإنو فــي آلاونـــة 

 .عن فرض الضرائـــب طبيعيـــة تغطيهـــا التــي تتــميــز بثرواتو  البسيطة الكثافــة السكانيــة الــدول ذات
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  الــضــــــرائـــبيــــة ـــماه :ألاول الــمبحــــث 

وهـو  إال للـدولـة  ـم  مصـدر لإليرادات العــامـة بعـــة لدراســـة أهـنتيجـــة الختــالف  البـاحتيــن و الـمناهـج  املت 

 السلطة العامةفـرضـه  ـبـاري ، ملـزم، تـالضريبـة  اقتطـاع إج:"صيــاغــة تعريــف  عـام لهـا وهــو تـمـت الضريبـة  

واعهـا، فهــي تمثــل مساهمــة  الشعـب فـي تحمـل جــزء من ـاديـة بكـل أنـثـروات الـوحدات الاقتص على مدا خيل

 .(1) يالـقــومــ لالقتصادؤدي خـدمــة ـالنفقات الاقتصادية، و بالتالي فهي ت

 

 تعريف الضريبة  : ألاول  املطـــــلـــــب 

 

و نهائــي و بــدون مقابل، و ذلـك من  إجباري كـل ــراد بشلــزم ألافــــنـقــدي يصــاد ـــعلـى أنهــا اقتGastonjezeعرفهــا 

 . أجـل  تغطيــة ألاعبــاء العــامــة

نهائيـــة  إليهــا بصفـة هدفعـــالفــرد على ليـــة ـــامـــة الـمحـــئــات العــالهي الــدولـــة أو الـــضريبـــــة مبلــغ من النقـــود تجبــــر 

 .(2)من تحقيــق منافع عامة  إنــما لتمكينهـــابخدمـــة معينـــة و  الـمقــابل انتفاعــيليس فـــي 

من ثــروة ألاشخاص الجبـر، طريـق أنها اقتطاع مالي تقـوم بـه الـدولـة عـن على كما عرفها رفعـت محجـوب 

 .(3)ذلـك لغـرض تحقيـق نفــع عام  ، و دون مقابل لدافعهاو  آلاخريـن،

 

 : للضريبــة، نستخلــص خصائصهــا الـمتمثلـــة فيمـــــا يلـــــي الـسابقــةالــتعــــارف مـن خـــــالل : خصـــائــص الـــضريبـــــــة

 :الضريبـــــــة اقتطــــــاع -1

، ال يجـب أن يكـون فـي شكـل سلعــة أو خدمـة كمـا كـان  أداء ماليـي مساهمـة ماليـة أو الــضريبــة ه:نـقـــدي  

من الحصـول الـزراعـي في الاتحـاد  عينا كنسبةية الـبدائيــة حـيث كـانــت تــدفـع نـمـة الاقتـصــادألا سائــدا فــي 

 الاقتصادي أن الـتــقـدم النشــاط،إال  ع الزراعـي فـي التنميــة ومراقبــة، و ذلـك لتحقيـــق مساهمــة القطـاالسوفيتي

و سيـادة الاقتصـاد  النقــدي أظهــرت ما يكشــف لنـا من صعوبـات و عيــوب في الجبايــــة العينـــة فالدولـــة تقــوم 

 .باملبـــادالت
 

عنهــا أو يمثلهـــــا من  يتـــم تحصيـــل الضريبــــة من طرف الحكومـــة أو من ينـــوب: فريضـــة السلطـــة العــامـــــــة-2

 ألافــراد و الهيئــــــات العــامـــة  كالــوزارات و الــدوائــر  و الـمصالــح  الحكوميــة، أجهــزة  التحصيـــل  الضريبــي أو 

ـة الــدساتيــر في فقـــد نصــت كـــافـ" الـمجالـــس املحليـــة  الالمركزيـــــة كاملحافـــات و مجالس الــمــدن  و غيرهــا،

بموجــب  قانون يوافـــق عليـــه ممثــلوا ألامـــة السلطـــة  إال العالـــم على أنــه  ال تفـرض أو تعــدل أو تلغــى أي ضريبـــة 

 .." التشريعـيـة
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  9-8ص  الدار الجامعية (بة بين النـرية و التطبيـقــم الضريـالن(املرس ي السيد حجازي  -(1)              

   118 : ص إلاسكندرية، جامعة )مبادئ املالية العامة(زينب حسين عوض هللا،  -(2)             

 199: ص 1999بيــروت  –دار النهضـــة  ،)العامــةاملالية  (محجــوب،رفعـــت  -( 3)             
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 مستنــدة( العهـــد الرومانـــي) كـــانت الضريبـــــة تجنــى بصفـــــة اجباريــــة في العهــــود القديمـــة  : الــضريبـــــــة اجباريــــــــة-3

ة، و الــدولـــة إلــــى إدارة  الحــاكــــم  الــذي كــــان يفرضهــــا دون اعتبــــار ألاراضـي  املكلفيـــن  لتغطيــــة ألاعبــاء الـعامـــــ

لكــن ناحيـــة تحــديــد السعــر وكيفيــــة تحصيلهـــا، و بوضـــع النـام القانوني للضريبــــة  من   دهـي التـــي تنفـــر 

املقصــود من الاجبــار أن الـدولــة  عنــــد امتنــاع  الفــرد عــن دفــع الضريبـــة حــق اللجــوء  إلى وسائــل التنفيـــذ 

 .(1)العامـــة  إلايراداتعــن الجبــري  و هــذا ما يفرقهـــا 

 

أي أن الضريبـــــة تـــدفع للدولـــــة دون اشتراط للحصــول على مقابــل فاملكلفـــون  : الضــــريبـــــــة بال مقـــــابل-4

 .يدفعونهــــا ليس مقابــل منافــع أو خدمات ينتـرونهــــا من الدولــة تقدمهــــا لهـــم

 

ـت  ال يمكــــن استردادهـــا، وال تحـــق الـمطالبـــة بها، تــدفــع بصفــة نهائيــة، بمعنـى أنهــــا إذا أديـ :الضريبـــــــة نهائيـــــــة -5

 نهائيــة ال رجعــــة فيهــا، و هــذا ما يفرق الضريبـــة عن القرض حيـــث يحــق للمقترضو يدفعهــــا املكلفــون بصفـــة 

تي تــدفـع إلى مصلحــة الضرائب بــدون مــع فـــوائــده و مع نهايـــة مــدتــه على عكس الضريبــة الالاسترداد  استرداده

 .(الوفــاة، توقــف النشاط )الاستثنائية عــودة إلى صاحبهـــا إال فــي الحاالت 

 

 الــقواعــــــد ألاساسيــــــة للــضريبــــة :  الثاني املطـــــلـــــب 

 

الــدولـــة عنـــد الـتنـيـــم الفني و تهــدف إلى التوفيــــق بيــن  يقصــــد بقــواعــد الضريبــة تلك ألاسس التـي تلتــزم بهــا

سمـــيت أول مـن حدد هـــذه القــواعــد و صاغها  و يعتبــر أدام .مصلحــتي الخزينــــة العموميـــة و مصلحــة املمولــيـن 

 .قــــواعـــــد 4فــي 

 

بهــا أن يــوزع العبء املالـي العام على جميع أفراد املجتمــع، كل على يقصــد :  والـمساواة قـــاعــدة العـدالـة-1

 .(2)حسب مقدرتـــــه أي حسب مستوى الدخــــل و الحالـــة الاجتماعية لهـــذا الشخـــــص  

ك ألنهـــا تفرض على بحــيــث تقـــوم فكـــرة العدالـــــة على مبـــدأ العموميـــة و املساواة فــي فرض  الضريبــة، و ذلــ

سائــر ألاشخاص و ألاموال الخاضعيــن لسيـــادة  الــدولـــة مع مراعاة قــدرته، أمـــا بالنسبــة للمساواة فعلى 

الضريبــــة تشمــل جميــع املواطنيــن باستثناء الفـقراء و املعــدوميــن، فهــم غيـر ملزميــن بدفع الضريبـــة على 

 . ــفادتــهــم مـــن خــدمـــات الــــدولــــــــةالرغــم من است

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الطبعـــة  ألاولـــــى 13 :ص )الضرائب و محاسبتها (الناصر نور و عليان الشريف  -(1)

 .99 : ص )املالية العامة و السياسة الـماليـة (دكتور عبد املنعم فوري -(2)
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 .(1)بالنسبــــة للدخول  الش يءال يحـق فرض ضريبـة قبـل جنـي املحصـول و نفس  :قــــاعــدة اليقيـــن -2

على سبيل اليقين دون  ون الضريبـة معلومـة وواضحـة و أن تكون محـددةيري آدم سميث أن تك ثحي

كل ما يتصل بهـا من طريقـة تحصيلهـا و يعاد دفعها و كون سعرهـا ووعاؤهـا و ميى أن تحكم بمعن أو  غمـوض

 .مقررة وموضحـة حيث يعلمهـا املمـول  إجراءات

 : و هو نوع  الــمال الخاضــع للضريبـــــة مثــــــال: وعائهــــــا*

 هـــو الدخــــــل  IRGوعــاء الـضريبـــــة علــى الدخــــل  -     

 هــــــو ألاربـــــــــــاح  IBSعــاء الضريبـــة على أرباح الشركـــــات  و  -     

 هــو رقـــم ألاعمـــــال TVAوعــــاء الرســم على القيمـــــة املضافــــة  -    

 .قوانيـن املاليـة ألخرى بسبـب التعديـل والتجديـد فيتختـلـف النسـب من نسبـة :نسـبتهـا*

 هنــاك ضرائــب تــدفــع من املكلــف إلى مصلحـــة الضرائــب : طريقــــة دفعهــــا*

 .الخاصـــــة بــاألجــــور IRGمن مصدر خاص مثـــل  اقتطاعهاو هناك يتـــم 

يـحــدد مـــوعـــد دفــع املكلـف بالقانون ـ و يجـب أن يكــون موعـد الدفع بعــد موعد تحقـــيق   :موعــــد تحصيلهـــا*

 . الدخــل

 . يمكـن للمكـلف أن يستفيــد من إلاعفاءات التـي يدرجهــا النـــام الضريبــي :إعفــاءاتهـا*

 

  أنــــــواع الــضريبــــــــة: الثالثلـمطلـــب ا

 

هــي الـضرائــب الـتـي تفــرض على  رأس الـمال قيمــة ما يحققـــه املكلـف أو ما يمتلكــه من  :الضرائــب الـمباشــرة- 1

 .عناصر رأس الـمال و يتحملهــا الشخــص املكلف نفســه و ال يستطيــع نقــل عــبــء هـــذه الـضريبـــة إلى غــيــــره

 

تـتمثــل الـضرائب على الدخـل فـي تلك الضرائـب التـي تتــخذ من الـدخـل الـذي : الـضريبـــة علـى الــدخـــل -

يتــولــد لدى الشخـص الطبيعـي أو الـمعنوي و بمـا أن الدخـل وعــاء هــذه الضريبــة فمــن ألاجــدر ان 

بــة بعض ألاموال التـي نـحدد مفهـوم الدقيــق للدخل بغيــة تحقيــق غايتيـن ألاولى حتـى ال تشمــل الضري

 . حتــى عــدم تهـرب بعــض العناصر التي تعــد من قليــل الدخــول  ال تعــد من قبــل الدخول و الثانيــة

 

لهــا و يقصــد  رأسمال وعاء ه الضرائــب فـي تلك التي تتــخذو تتمثل هــذ: الـضرائــب علــى رأس الـمــال -

الـمكلف من قيــم استعماله فـي لحـة زمنيـة معينة سواء اتخــذت  يحــوزهبرأس الـمال أو الثروة ما 

أو حقوق معنويـة  كاألسهـم  و السندات على شكـل  الثابتةهــذه القيــم شكـل سلع مادية كاملوجودات 

 .نقــود

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .44 : ص 1992حسيـن مصطفى حسين العامـة ديــوان املطبوعـات  طبعة  -(1) 
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هـي الضرائب التي تفرض على ما يجمع ما يملكــه الفرد لحـــة زمنيــة هي :  الـضـرائب على التركات -

ا أن فهـي أمب أنواع متعـددة ـذه الضرائالوفاة أي الواقعـة الـمنشأة للضريبــة هي الوفــاة و تتـخذ هـ

 .ل وارث لى مجموع الشركـة أو على نصيب كتفــرض ع

 

ينتقــل من املكلفين كون أن العبء الضريبي فيمـا  الضرائـب الـمباشرةهـي عكـس : الضـــرائب غــيــر مبــاشــرة - 2

 .بهــا قانونيــا إلــى املستهلــك ألاخيــر

 

الدخــل للحصول على سلع  إنفاقإن الضريبــة تفرض على : إلانفاقالضرائب على التـداول و  -

 .وخدمات و لهــذه فهي تصيــب الدخــل بطريقــة غير مباشــرة

يقصد بهــا الضرائب التي تفــرض على السلع عنـد اختيارهـا لحدود الدولة : ب الجمركيــةـالضرائ -

بمناسبــة استيرادهــا و تحكــم الضرائب الجمركية نوعـا و سعرا أو حصيلـة ألوضــاع  إلاقليمية

 . الاقتصاديـــة املختلفــة للــدولـــة

هـي ضرائـب تحصل بمناسبـة أو عن طريــق تداول و انتقــال ألاموال بين : الضرائـب على التــداول  -

 .ضرائـب التسجيـــــــلــب الدمغـة، ألافراد و تسمى بالضرائب على التداول مثـل ضرائ

 

 الفــــرق بيــن الضرائــب الـمباشرة و الضرائب غير املباشرةيمثل : ( l- 11 ) رقم  الجدول 

 الـضرائــب غير املباشرة الضرائب املباشرة الـفــرق 

 سريعة التحصيل مرتبطة بحدوث الواقعـة  السنة املالية  انتهاءتتـأخر فـي التحصيـل لحيـن  سرعـــة التحصيـــل

أصحاب الدخول املحددة بالقانون و يعفى  املكلفيـن بدفعهـا

 فئـات 

 تصيـب جميع الفئات بغض النـر عن الدخـــل 

مالئمة للدولة التي تـتحـقـق فيهـا الدخول  مالئمتهـــا للدولــة 

 املرتفعة 

 منــخفــضـــة مالئمــة للدول التي تحقـق فيهـــا دخــول 

 و تعيق  إلانتاجتـفرض قيـود على   إلايراداتألنهـا تركــز على  إلانتاجال يعيـق حركـة   إلانتاجأثرهــا على 

 حركته

يشعر املكلف بها بحيث تخصم من دخله  شعـور املكلف بهــا 

 مباشـرة 

ال يشعـر املستهلـك بها حيث تضاف للسعـر 

 السلعـــة 

عدالتهـا على 

 املكلفين

تعتبر الضرائب املباشرة أكثر عدال من الضرائب غير مباشرة ألنها تفرض فقـط على أصحاب 

 .الدخول العالية ،بينما املباشرة تفرض على جميـع
 الطالبة إعدادمن : املصدر 
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 أهـــــداف الـضــرائــب:  الرابعملطـلـب ا

 

الاستقرار الوطني، و عالج التضخـم و تشجيع  الدولـة علىبها تعتبــر الضريبــة من أهـم الوسائل التي تستطيـع 

 . الــذي يحقــق الــصالــح الـعــام ن ألاخرى و التحكم في الاستهالك بالشكلمـبعض ألانشطـة و الحد 

بتوفير املوارد املالية للدولة  و يقصـــد بهــا تغطيـــة ألاعبــاء  العامــة أي أن الضريبــة تسمــح: ألاهـــداف الـماليــة

على  إلانفاقعلى الخدمــات املطلوبــة ألفــراد  املجتمــع أي تمويــل  إلانفاق  باتجاهبصورة تضمن لها الوفاء 

 .الخدمــات العامــة و على  الاستثمــارات لإلدارة الحكوميــة

 

للتـدخـل في الـمجال الاقتصادي  كــأداة فعالــةفي النـــم الحديثــة  أصبحــت الضريبـــة: ألاهـــداف الاقتصــاديــــة - 1

 .الاستقرار الاقتصاديو الـتأثير على واقعــة قصــد تحقيــق 

 .محاربــة الضعــف التضخمـي و املحافـــة على قيمــة الـنقـــد الوطنــي  -

 .غب الدولة في تطويرهاتوجيــه عنــاصر الانتاج نحـو الفروع الانتاجيــة التي تر  -

 . حمــاية الصناعــة الوطنيـــة و معالجـــة العجــز فـي ميــــزان  الـمدفوعات -

 

 

 (:1) ألاهـــــداف السياســية - 2

سياسيــة معينـــة سواء داخـل الدولــة من خالل تميـيز املعاملـة أهداف يمكــن استخــدام الضرائب لتحقيــق 

الضريبــة كــأداة سياسيــة لتعزيـز مركــز السلطــة الحاكمـة، أو بيـن  باستخدامالضريبيـــة بيــن الطبقات، و كذلـك  

 .الدول من خالل تسهيــل التجارة الخارجيــة مع بعض الدول أو الحد منهــا

 

إن التطورات الاقتصاديــة  و الاجتماعيــة قــد جعلـت للضريبــة أغراض أخرى غير : ألاهـــــداف الاجتماعيــة - 3

فهـي تستخدم كوسيلـة هامة في تحقيق جملة من الغايات  جتما يالغرض املالي و من بينهـا الغرض الا 

تمع لتقليل من  الفـوارق الاجتماعية و يتم ذلك بعــدة  الاجتماعية إعــادة توزيــع الدخــل أو الثروة بيــن أفراد املج

 .طرق كفرض ضرائـب على الثروة كحاصل الحــال في فرنســـا و أملانيــــــا

عدد سكانهـــا كالدول ألاوروبيـة فقــد تلجـأ هــذه الــدول لسن  زيادة  و تشجيــع النسل في الدول التي ترغــب في

تخفيضــات الضريبــة كمـا هو الحال بالنسبـة لفرنســـا و قــد لجــأت أملانيــا إلـى   قوانين  ضريبيــة تتضمــن

هــا و بعــد ضربتهـــا فـي الحرب العامليــة الثانيــة عدلت من هـذا التخفيضــات  الضريبة قصــد زيــادة عـدد سكــان

 .(2)1941ـام في عــام النـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2912-2911الضريبة على الاستثمار مذكرة تخرج للطالبة تراب ملكية لسنة  انعكاس-(1)

 . 199ص  2991ة الثانية ديوان املطبوعات بن عكنون الجزائر الطبع)املالية العامة  (زغدود على-(2)
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 تصنيــفـــــات الـضرائـــب : الـمبحــث الــثــانــي 

 

 مــن حيــث العــبء الـضريبــي :  ألاول الـمطـلب 

 

يستقــر هــي ضرائــب تــورد إلى الخزينــة من قبــل املكلــف بهــا قانونا، بمعنــى العــبء الضريبـي : ضــرائـب مبــاشــرة

ال يستطيــع تحميــل  هي ضريبــة كــون أن املكلــف بهــا إلاجماليالضريبــة  على الدخـل  IRGعلى املكلــف بهـا  مثال 

 .عبأهــا على أي طرف آخـر مهمــا كـــانــت صفتـــــه

هي عكــس الضرائب املباشرة كون أن العبء الضريبـي فيهـــا ينتقـــل من املكلفيـــن بها :  ضـــرائب غيــر مباشــرة

مختلـف + ثمــن الشراء = املضافــة الرسوم على القيمــة  TVA  قانونيــا إلى املستهـلك  ألاخير، و أبرز مثـــال

 .افــةضالرسوم  على القيمـــــة امل+ املصاريــف الواجـب تحميلهــا 

 

  الــمادة الخاضعــــةمــن حيـــث : الثانيلــب ـالـمط

 

السياق إلـى الـهــور حيـث تــدفــع من أشخاص مقيميــن في إقليــم إن هــذا النــوع هو :  ضرائب على ألاشخاص*

 إلاسالميمعيــن، كمــا  تــدفـع حسب الانتمــاء إلاجمالي  لهؤالء ألاشخاص، و تعرف هــذه الضريبــة في النـــام 

 . إلاسالميبالجزيــة، و التي يدفعهـا  أشخاص مقيمون في بلد يعتمــد التشريـع 

 

أساس هــذه الضريبــة هو ما يملكـــه الشخص، و ليس الشخص في حد ذاتــه و هــذا :  ضرائــب على ألامــوال*

ألاخير قـد يملــك دخال أو رأس الـمال أو كليهمــا، و بالتالي فـــإن أســــاس فرض هــذه الضريبـــة هو الدخــل و رأس 

 .الـمال

 

 لــواقعـــة  الـمنشـــأة للضريبـــــة مــن حــيــث ا:  الثالثالـمطلــب 

 

، فمثـــال ضريبيآلخـر يتـرتب عنــه تكليــف بمعنــى  انتقــــال رأس الـمال من شخص :  واقعـــــة تملــك رأس الـمال*

 . انتقـــال الـمال من املالك إلــى الوارث يجعــل هــذا ألاخيـــر خاضـــع للضريبــــة على رأس الـمال

إن املــادة ألاوليــة التي تخضـع إلى تعديالت و تحويالت بغرض الحصول على منتوج سواء تام :  واقعـــة الانتــاج*

 .أو نصف مصنع تنشــأ عنهـــا ضريبــة على الانتــاج

 

 أنــواع الضرائبقعـــة الاستهالك  مجسد في مختلف إن التكليــف الضريبي النــاتج عن وا: واقعــــة الاستغـــالل* 

، سواء كان  عرض أو توجيــه أي سلعــة لإلستهالكفهــا الرسم على القيمــة املضافة، غير مباشرة و على رأس

 .رتب عنه تكليف ضريبي و الرسم على القيمــــة املضافـــةتي إلانتاجيالاستهالك 
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بمجــرد تحقيــق دخـل معيــن بالنسبــة للشخص الطبيعي أو املعنوي يجعلـــه خاضعــا :  واقعيـــة تحقيــــق الــدخــل* 

دخــل سنوي إذا كــان للتكليــف الضريبي، فالنسبـــة للشخص الطبيعي يحقق أجرا إذا كان عامال أو يحقق 

شخص املعنوي الذي يحقــق ، أمــا بالنسبــة للإلاجماليصاحب نشـاط ما فكال هما يخضعان إلى ضريبــة الدخل 

 .أربـاح يخضـع إلى الضريبـة على أربــاح الشركـــات

 

 مـــن حيـــث الــمصــــدر و السعـــــر:  الرابعالـمــطلـــب 

 

 :من حيــث الـمصــدر   - 1

بـه، و نتيــجــة فهـذا النـــام يعتمــد على تخصيص بكـل نشاط ضريبــة خاصة :  نــــام الضريبـــة الـمتعـددة *  

 .و تعـــدد النشاط  باختالفلهــذا نجــد  أنــواع مختلــفة و متعــددة  

..... و هــو تجميــع كل ألانشطــة مهمــا كان نوعهــا، تجارية، صناعيــة، فالحيــة ،ماليــة :نظــام الضريبـــــة الــواحـــدة*

 .مثــال إلاجمالي الـــدخـــــلو إخضاعهـــا إلى ضريبـــة و حيـــدة كالضريبــة على  إلخ

 

 : ر ــــــمــن حيـث السع  - 2

أن الضريبـة النسبية تمثـل ذلـك الاقتطاع الضريبي الــذي يفرض بنسبــة واحــدة على : نسبية الضرائــب ال *

 .مجموع الــمداخيــل

نجــد هنــا عالقــة طردية بيــن الدخــل و املعــدل، فـكلمــا زاد الدخـــل زاد املعــدل املطبـق، : التصاعــديـــةالضرائــب *

 .ريبـيتفرض هــذه الضرائــب بنسبــة تتزايــد قيمــة الوعاء الض
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 تـنظـيــــــم الـضرائــــب: الـمبحــــث الــثــالــث

  

 ألانظمـــــة الــضريــبيــــة : ألاول الـمطلــــب 

 : يــوجـــد في الــجزائـــر ثالثــــة من ألانظمــــة الضريبيـــة و هــــي

 .الــنـــــام الــحقيــقــي -            الــنــــــام الــمبســـط-    الضريبـــة الجــزافيــــة الــوحيـــدة  -

 

 IFU:الــجزافـيـــة الــوحيــدة الضريبـــــة -1

تـــؤسـس ضريبـــة جزافيـــة و حيــدة محــل النـــام ":علـــى  2999مـكرر مــن قــانون الـماليــة  22تنــص الــمــادة 

 ."على القيمــة املضافــة و الرسم على النشـــاط املهنــي ـة على الدخــل الاجمالي و الرســمالجزافي للضريبـ

 

 يخضـــــع لــهــذا الــنـــــام:  مجــــال تطبيقهــــــا*

 

ألاشخـــاص الطبيعيــون الذيــن تتــمثــل تجارتهـــم الرئيسيـــة في بيــع البضائـع و ألاشياء، عنــدما ال يتجاوز رقــم  -أ

 .دج 4 999 999أعمالهـم السنــوي خمسـة مالييـن دينار 

يـة الخدمات التابعة لفئة ألارباح الصناعية تأد)ذيـن يمارسون ألانشطـة  ألاخرى ألاشخـاص الطبيعيــون ال -ب

 .مالهم السنوي خمسة ماليين دينار اوز رقم أعجــدما ال يتعن( التجاريةو 

 .للفئتيــن الســابقتيــن تنتمييخضـع ألاشخاص الطــبيعيــون الـذين يمارسون فـي آن واحــد أنشطــة  ال -3

 

 :استـثـنــــاءات الـتطبيـــــق 

 .عمليـــات البيــع بالجمـــلـــــة-

 .عمليــــات البيــع التـي يقـــوم بهــا الوكــالء الـمعتمـــــدون -

 .مــوزعـوا  محطـــــات الــوقــــود  -

 .الـمكلفــون بالضريبـــة الــذيـــن يقومون بعمليــات التصديــــر -

ذيــن يقومــون بعمليــات البيــع ملؤسســات مستفيــدة من ألاعفـاء املنصوص عليه في الــتنـيــم ألاشخـــاص ال -

م و ما شابههــمن الرسوم، و تجار  ألامالك  باإلعفاءاملتعلــق باملحروقات و املؤسسات تستفيــد من نـــام الشراء 

 .(1)و كــذا منـــمو ألالعــاب 

 

 تعــفـى  من الضريبـــــة الــجزافيــــة الــوحيــدة :  إلاعفاءات

 .املؤسســات التابعــة لجمعيــات ألاشخاص املعوقين املعتمدة و كـذا املصالح امللحقـة بها-

 .الـمحقــقــة مــن قبــل الـفرق املسرحيـــة  إلايراداتمبـالــغ  -

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2919من  قانون مالية  14و  2998من قانون مالية للسنة  12و  99معدلة بموجب املواد 1مكرر  282ة املاد(1) 
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نشاطا حرفيا فنيــا و املقـيدين في دفتــر الشروط  ن يمارسو الـحرفيون التــقليد يون  و كــذا ألاشخاص الذي  -

 .(1)الذي تـحدد بنــوده عــن طــريق التنـيــــم 

 

 : الضريبــة الـجزافيــــة الــوحيـــدة تــحــديـد

 

ترســل إلادارة الـجبائيــة بالغــا للمكلــف بالضريبــة الجزافيــة الوحيــدة مــع إشعــار باالستالم تبين فيــه العنــاصر 

 . املعتمــدة لتحــديــد رقــم ألاعمــال لكــل ســـنة مـن فتــرة السنتيــن

، اعتبرا من تاريــخ الاستالم ، إلبــداء موافقتــه  أو تقديــم (39)باألمر مـدة ثالثين  يومــا  تمنــح إلادارة املعني

مالحـــاته مع بيــان أرقــام ألاعمــال التي يمكـن قبولها، في حالــة القبول أو عــدم الرد في ألاجــل محـدد، يعتمــد 

 ـات املضادة الـمقدمــة من طرف املعني باألمر،التقديــر الذي تم تبلغيــه  كأساس لرفض الاقتراح

يمكن لهذا ألاخير الحصول على تخفيض الضريبــة عــن طريق شكوى نزاعيــة، مع العلـم أن تحديــد مبلغ 

الضريبــة الجزافيــة الوحيــدة املستحقــة على كل مستغل في كل سنة مدنيــة لفترة سنتين، يكــون من طــرف 

 .النشاطئـب التــي يتـــبع لها مكان ممارســة مصلحـــة الضرا

 

 :يحـدد معــدل الضريبــة الجزافيــة الوحيــدة، كما يلي: معـــــدالت الضريبــــة الجزافيــة

 

من قانون الضرائب  91مكرر  282من املادة  91، بالنسبــة لألنشطــة املذكورة في املقطـع  4% -

 .املباشرة، والرســوم الـمماثلــة
 .(1)" 91مكرر  282من املادة  92بالنسبــة لألنشطـــة ألاخرى املذكورة في املقطع  12% -

 : كمـــايلــي "يــوزع ناتج الضريبة الجزافية "تــوزيــع ناتــج الضريبـــة الجزافيــة  الوحيــدة   -

  % 49مــيزانيــــة الـــدولــــــــة  -

 % 9،4غــــرف التـــجــارة  و الصنــاعـــة  -

 % 9،91غـــرف الصناعـــة الـتقليــديـــة  و املهـــن   -

  % 49،24الــبلديــات  -

  % 4الــواليــــــة  -

 % 4 الصنــدوق املشتــرك للجماعـــات الـمحليــــــة -
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2998ت لسنــــة .م.من  ق 13ادة بموجـب امل 91مكرر  282الـمادة  -(1)   
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 :النــظــــام الــمبســــط  -2

 

رقــم  للضريبـة الجزافيــــة الوحيــــدة، و الذيـــن ال يتجــاوز أو معنـــوي  فــون  بالضريبـة، شخص طبيعــييخضــع املكل

، للنـــام  املبسط لتحديــد الربـح الخاضع  للضريبـة يجـب على املكلفين بالضريبـة دج 19 999 999أعمــالهــم 

اكتتـاب تصريح، قبــل أول أفريـــل من كل سنـــة يتضمـن مبلغ الربـــح الخاضع للضريبـة  املتعلق بالنسبـة أو 

 .السنـة  الـماليـة السابقـة 

يح املتضمن مبلغ الخسارة ضمــن شروط حيث تسلم إلادارة إذا حقـقت املؤسســة خسارة، يقــــدم التصر -

يتعيــن على املكلفيــن بالضريبــة الخاضعين للنـــام املبسط أن يقــدموا الوثائــق  . (1) الجبائيــة استمــارة التصريــح

 : التاليــة

 .ف و ألاعبــاءو كـذا املصاري إلاجماليحسـاب مبســط  للنتيجــة الجـبائيــة بيــن الربــح -

 .تــالكــــاتهجـــدول الا  -

 .كــشــف  الــمؤونـــــات -

 .جــدول تغييـرات  الــمخزون -

 (.2)حيـث تسلــم  إلادارة الجبائيـــة  هــذه الــجداول   -

 

 : الضـــرائــب الخاضعـــــة بالنظـــام املبســــط

 : التاليــة  تــفرض  الضرائــب:إذا كــان الشخــص طبيعـي-أ

 IRG إلاجماليالــضريبـــة على الــدخــل  -

 TVAالرســم على قيمـــة املضافـــة -

 TAPالرســم على النشــاط املهنــــي -

 : تفـرض الـضرائب التاليــــة:   إذا كــان الشخــص معنــوي  -ب

  IBSالــضريبــة على أربـــاح الشركـــات -

 TVAالرســوم على القيمـــة املضافــــة -

 .TAPالرسـم  على النشــاط املهنــــي -
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  2998مـن قـانون  الــماليــــة ( 3)ثــه بموجــب مـحد 91مكرر  29الـمــادة  -(1) 
 2998مـن قـانون  الــماليــــة ( 3)مـحدثــه بموجــب  91مكرر  29لـمــادة  -(2)
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تــفرض الضريبـــة حســب النـــام الحقيقــي كل ألاشخاص الـذين يتــجاوز رقــم أعمالهــم :الـنظــــام الحقيقــــــي  -3

حســب نـــام الـذي يــنــدرج  في أساس الضريبــة  الدخــل الاجمــالي ، يحـدد الربــح ( دج 19 999 999)السنـوي 

النـــــام ألاربــاح الـمحققـــة مــن قبـل شركــات ألاشخاص، و ذا ــوبا، كمـا تخضــع أيضــا لهـالربــح الحقيقي وج

ألاربـاح التي يحققــها  تجـار الجملـــة و أصحاب الامتيــازات و كــذا ألارباح الناتجـــة  عن عمليــة إيجــار العتــاد أو 

نويــا أو ملحــق  املؤسســة صناعيــة أو إذا كـــانت هــذه العمليــات تكتسـي طابعا ثا إال مواد الاستهالك الدائمــة، 

 .(1)تجاريـــة

 

 تعــــريف الرســـم و خصائــصـــــه : الثاني الــمطـــلب 

 

نقــدي يمول الخزينــــة العامــة للدولــة و هو يدفــع من كل شخص يكــون  اقتطاععبارة عن  هــو: تعريــف الرســـم

 .(2)بحاجــة إلى خدمــة مقــدمة  من طرف الدولـــة و أن هــذه الخدمــة تعود عليه بالذات بالنفــع الخاص 

الدولــة أو إلــى إحــدى  مؤسساتهــا  إلىو عرفــه محرزي محمــد عباس على أنــه  مبلــغ نـقدي يدفعــه الفرد جبرا 

 .(3)، تعـــود على مجتمــع ككـــل العموميــة ، مقابــل منفعـــة خاصة ليحصل عليهــا الفرد إلى جانب منفعــــة عامـــة

 : ائصــــهـــخص

الرسم قديمــا يحصــل في صــورة عينيـــه، وفقـــا لألوضــاع الاقتصادية العامــة كــان : الصفـــة النقــديــــة للرســم  -1

السائـدة فــي ذلــك  الــوقــت ، و مــع تطــور ماليــة الدولــة، أصبحــت النقــود هي و سيلــة الـتبادل  الرئيسيــة صار 

 . من الضروري أن يتـــم دفــع الرسوم في صورة نقديــة

 

 :  للرســــم إلاجبار ــــة صفـ-2

 

بــرا من طرف الشخص الـذي يتقــدم بطلــب الخدمـة ، و هــذا يرجــع  إلــى كــون الدولـة  ممثلــة  ج  يــدفــع الرسم

 في هيئتهــا العموميـة ، تستقبــل  بوضــع القــواعــد القانونيـــة  املتعلقــة  بالرسـم، و تلــك القواعد لهــا صفــة

 .، كمـــا أن الرســم ال يـدفع إال عنــد الحاجــة في الحصول على خدمــة معينــة و هــذا الشخص لــه الحريــةإلالزام

 

 : صفــــة املقابـــل  للرســـم-3

على خدمــة من الدولــة أو هيئــاتها العامــة و قــد تكون الخدمـــة عمال تتـواله  للرسوم مقابـل الحصول يــدفــع الفرد 

 .املرافــق العموميـــةأحــد 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و  2999من قانون مالية   29، و ملغاة بموجب املادة 1911قانون مالية لسنة  93، 1994قانون املالية لسنــة  94معدلة بموجب املواد  19املادة  -(1)ـ

.2993نة من قانون املالية لس 93  

.ي رضـــاو املعنويين لألستـاذ خالص  الطبيعيينجباية ألاشخاص  -(2)  

 .134-132ص  2998ديوان املطبوعات )املالية    اقتصاديات(محــرزي محمـد عباس  -(3)
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 إلايراداتنـــرا لكونــــه يتمــيز عــن أهـــم  مصــادر عــــة في الرســم أهميــة خاصة يشكــل طـــابــع املنف:  طـــابع املنفعـــة*

العامة و هي الضرائب، فطالب الخدمة يسعى من وراد ذلك إلى تحقيــق منفعــة خاصة تتعلق به وحــــده دون 

و  فيهــا شخص آخر، و إن كــان باإلضافة إلى هــذه املنفعــة هناك منفعــة عامة تعــود على املجتمع يشاركهأن 

 .على الاقتصــاد ككــل

 

ــم :  الثالثاملــطلـــب   الفرق بيـــن الضريبــــة و الرسـ

 

عنـد املقارنــة بيــن الضريبــة و الرســم نــجد أوجـــه تشابــه و اختالف بينهــا فكال هما مبلغــان نــقديان، كـــذلك 

 .أي يدفعان بطريقــة قانونيـــة أو بإخضاع قانونــي ناييعتبران موارد للخزينــة العمومية، و كالهمـا جير 

أن الجبــر مفهومـــه املطلق يمكن تصوره كنقطــة اختالف بين الضريبــة و الرسم، ألن الضريبـة  يدفعها املكلـف 

 من ، بخالف ذلك إلى أن الرسم للشخص اختيار دفــع هــذا الرسم من عدمه، و يختلفــان اختيار بها و ليس له 

حسب  حيث كيفيـة  تحديد كل من الرسم و الضريبـة، فإن أساس فرض الرسم يتحدد  من  قبل الدولـــة 

أن الضريبـــة فـي  كما. من املستوى تكلفــه إنتــاج الخدمةالخدمة وعادة ما يكون الرسم أقل و بكثير  إنتاجتكلفة 

ق للقانون الخاص بينمــا الرسم يتحدد أو أغلــب ألاحيــان تقاس أو تحسب عن طريق نسب مئوية محددة وف

 .يحتسب عن طريق مبالغ أو قيمــة محددة وفق للقوانين الخاصـــة بــه

 

 مفهــوم السياسة الضريبـــة و النظــام الضريبــي :  الرابع املطــلب

 

تهدف إلى تحديد و تكيف ، السيــاسة الضريبيــة هي البحث في الـواهر الضريبيـة و تحليل أوجــه النشاط املالي

الاقتصاد الوطني و تكيف هــذه املصادر لتحديد الخطط  احتياجاتات الكافيــة لتغطيــة داير حجم إلا 

و ألاساليب و تحقيق العدالة الاجتماعية لتوزيع ألاعباء  إلامكانياتتوازن اقتصادي بقــدر  إحداثالاقتصادية و 

 .مات على السوءحسب القدرات و الاستفادة من جميــع الخد

 

السياســة الضريبة بين الاقتصادين في العصر القديم عنــه في العصر الحديث كما  مفهــوم اختلفو لقـد 

املتقدمــة عنــه في الدول املختلفة قد تطورت فلسفة الضريبــة   حسب ألاهداف املسطرة في الدول  لفاخت

ر ككجانب من فلسفـــة الفكر املالي تطور شامل منذ أوائــل القرن الحالي و هي في ذلك تأثرت فـي هــذا الف

اد العاملـي و العامــة للعمالة و الفائــدة و النقود و صيرورة الاقتص نز يكالاقتصادي الحالي الذي ينبــع من فكرة 

 .إحداثـــه
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 : للسيــاسة الضريبيــة عــدة مقومــات، أهمـــها

 

و التي هــي مردوديـــة الضرائب في مجتمــع معين أي تحمل تكاليف تمويــل الخزينـــة بــهذه :  قــدرة ألاداء الجبائــي

و من تم تلبيــة حاجات املجتمع بإعادة توزيــع هـذه املوارد  بين أفراد املجتمع  املوارد حتى ال يحدث عجز فيهـــا

 .في شكـــل خدمــــات

 

 : الهياكــل الجبائيــــة

تعــــد لتطبيــق السياســـة املدرجــة في القوانين الجبائيــة ، فدرجة تطور البلــد و فعاليــة النـام الجبائي  يعتبران 

 . دان لهذه الهياكـــلالعنصران املحد

جبائيــة للتوفيق بيــن مخـتلف الضرائب و ضمان  تعمــل الهياكــل الجبائيــة الفعالـــة على إعداد استيراتجيـــة

 . على طــــول املدى الطويــل ة يالاستمرار 
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 خــــاتمــــــة الفصل 

 

 

يتخلــص دور الدول الحديثــة في تطــوير مواردهـــا من خالل الجبايــة سواء كانت ضرائـــب أو رسوم ، إال أن 

الضرائب تعتبر من أهما، و ذلــك ملا لهـــا دور كبيــر في تمويل خزينـة الدولـــة، خصوص من طرف الجبايــة  

 . ل الخزينـــــــة في الجــزائــرالبتروليـــة التي تمثـــل نسبـــة كبيــرة من أموا

ـق أهدافهـــا و كــذا تحافـــظ على الاستقــرار ــــاديــة، إذ أن الــدولـــة تستخدمهــــا لتحقيـحأالـضريبـــة ليســت كمـــا أن 

حقيــــق أهــداف اجتماعيــــة ــتو عليـــه فــإن الضريبـــة  إلى جانب كونهــــا تمويلـــية فهـــي أيضـــا وسيلــــة ل. الاقتصادي

 .اقتصاديةو 

 

 



 

 

 

 

 

  الثانيالفصل 

الجبائيـــة والسياسة  إلاصالحات

 الضريبية في  الجزائر
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 مـــقــدمـــة الــفصــل  

 

الاقتصاديـــة الهادفـــة إلى  إلاصالحاتبــادرت الجزائــر منــذ منتــصف الثمانيــات بإصالح ضريبـي ضمــن سيـاق 

 إلاصالحسنـــة من  21تصحيــح  الاختالالت الهيكليـــــة التــي كــان الاقتصـــاد الجزائري يعانـي منها، فبعـــد أكثــر من 

أهــدافهـــا ؟ و كيــف يتــم تقييـــم السياســة الجبائيــــة في الجزائر؟  إلاصالحاتالجبائــي يطرح التساؤل هل حققـــت 

 .و هــذا ما نحــــاول التطرق إليــه فــي هــذا  الفصـــل

توفــر عــدة مقومــات ضروريــة ترتبــط يتصـــف النظــام الضريبي الفعال بعــدة خصائص، و لتحقيقيـــه يجــب  إذ

 .بالجانــب التنظيمــي  و املادي و البشري باملقــابل توجــد عــدة عوائــق و حدود تعرقـــل فعاليـــة النظـــام الضريبــي
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 و السياسة الجبائيــة ماهية النظام الضريبي:  ألاول  الـمبحــث

 

 النظام الجبائي و السياسة الجبائيــة إلىمدخل : ألاول الـمطلــب 

 

إلى  انتقالهاأو الثــروة عنــد  إلانتاجالنظــام هو مجمــوعــة الضرائب التي تصيب مراحـل معينة من الاستهالك أو 

أشخاص آخريــن و ألاجهــزة التي تنــظــم  و تخطط و تدبر  و تنفــذ عمليـات تعبئــة و جبايــة الاستقطاعات  املالية 

التي يؤدي بهـــا ألافراد الطبيعييـن  و املعنويين للدولة بصورة  جبرية  و نهائية بدون مقابل خاص و مباشر، 

ينبغـي للدولة تحقيقها من وراء الدور الذي تريد الضرائب أن  ويكشف هذا النظام حقيقـة ألاهداف التي

تلعبه في فترة زمنية، و الوسائل التي تنتهجهـا للقيام بهــذا و تحقيق تلك  ألاهداف، و هيكل النظام الجبائي 

 .(ll- 10)حسب ما يمثله الشكل املتكامل يكون 

 

على أنهـا مجموعــة البرامـج التي تخططها الحكومة و تنفذهــا مستخدمة فيها كافة  و تعرف السياسة الجبائية

ة  و تجنب أخرى تتالءم مع أهــداف دتملة إلحداث بعض التغيرات املقصو ألادوات الضريبية الفعلية و املح

 .املجتمع الاقتصادي و السياسة الضريبية تبحث عن فعالية السياسة الاقتصاديــة
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 هيكـــل النظــام الجبائـي املتكامــــــل( : ll- 10)رقم  الشكــــل

الفقه  و 

القضاء 

 الضريبي

 أهـداف الـمجتمــــــع 

 و سياسـتـه  

الفقه  

الــمجاس ي 

-أفراد

هيئات 

 علمية

طبيعة  

العمليات 

املالية و ما 

ينتج عنها من 

 مشاكل

       

 هيكل الــــمبادئ املـحاسبــة  طريقة الـمبادئ الضريبـيـــة

       

 أداة

 تنفيـذ

و على و تعاون  

 الــممولين

 
 تشـــــريـــــــــع ضريبـي أمثـــــل

 

 

 يساعــــد على       تحــــــديـــــد     

 الوعــــاء الضريبي الـعـــــادي

    

 الاســــتــــقـــــــرار تحقيـــــــق  

   

 النفس ي و الاجتماعي بالنسبــة

 الـمموليــــن

في الحصيلة تحقيق ألاهداف  

 الاقتصادية و الاجتماعية

   

 

 

 
 .1001لسنـــــة  (0)مطبعة الاشعاع الفنية الطبعة  محـي محمــد سعيد، العالقات القانونية بين املمول و إلادارة الضريبية ،:  املصــــدر

 النظـــام الضريــبي املتكامـــل 

 الـــــرفـــاهـــيــــــــة
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 مقومـــات  النظـــام الجــبائـــي:  الثاني املطــلب 

 : لنجاح النــظام الجبائــي يستلــزم  التكــامل الــناجح  للمقومـــات الثالثــــة التاليــة 

 

 : إلادارة التشريعيـــة -أ

 . الجبائي و التي تحدد فلسفــة و أهداف ووسائل النظــام الجبائي في املجتمـــعو هي التي تختص بإصدار القانون 

 : إلادارة التنفيــذيـة-ب

تضم أجهـزة تتولى تنفيـذ القانون الجبائي من خالل الحصر و الربط و التحصيل  للضريبـة و الرقابة الجبائيـــة 

 .و املنازعات 

 : الجهــاز القضائـــي -ج

 : لفصل في املنازعات التي قــد تنشأ بين املكلفيـن و إلادارة الجبائية و يتطلب ألامر وجود الذي يتولى ا

 . السياسة ضريبية متجانسـة و متوازنــة يراعى فيهـا كل القواعد الفنية  و ألاصوليـة -

 .سياســة ضريبيـة متجانســة مع السياسـات الـجبائيــــــة -

 . عن السياسـة  الجبائيــة لتشريــع ضريبي مستقر وواضح يعبر  -

 .جهـاز ضريبي على قــدر عــــال من الكفاءة يتـولى تنفيــذ السياسة الضريبيـــة -

 

 يفــــــــعاليـــة النـظــام الجبائ:  الثالثالـــــــمطــــــــلب 

بــــمدى قدرتـــــــه علـــــى تحقيــــــق و تمكيـــــن أهـــــدافــه الــمـاليـــــة و الاقـــــتصــــــاديـــــة  يمكن تعريف فعالية النظام الجبائي

و الاجتماعية بشكل متوازن، و يتعين على املشرع أثناء فرض الضريبة مراعاة مصلحة الدولـة، مصلحة املمول 

 :بــــالطــــــرق التاليـــــــــــــة ته ـــــــو تـــــــقاس فــــــعالي. و مصلحة املجتمع

عنها من قبل و بالتالي تقاس الفعالية  إلاعالنتقـاس الفعالية بنـاءا على مدى تحقيق ألاهداف التي تم  *

 . باألهداف الــــــمرحليـــــة إلاتيانبقدرتهـا على 

 .شرية و الـــــــمادية تقـاس الفعاليـة بقـدرته على توفير موارده املالية و الب *

الضريبية  و بالتالي  لالقتطاعاتتقـاس الفعالية  بمقارنـة  الحصيلة التقديرية مع الحصيلة الحقيقية  *

 . الفعالية املالية للضريبــة

 حصيلة الاقتطاعــات الضريبيــة الفــعلـيــة                                                              

 =     (0)الفعاليــة املاليــة للضريبــة 

 حصيلة الاقتطاعات الضريبــيـة التقديريـــة                                                              

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــاصر مـــراد   -(2)  1000، دار هومة ،الجزائر (فعالــيــة النــظام الضــريــبــي بــين و التطبــيـــق )نــ
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تاترى  يالاقتصادو العكس صحيح كما يقترح ( 2)فتكـون الفعاليـة جيــدة كلمـا زاد حاصل القسمة عن الواحد 

 : تشخيصية للمساعدة على اكتشاف مدى جودة و فعالية النظام الجبائي و هي   اختباراتثمانية 

 

 هل يـأتي جـزء كبير من إجمالي الايراد الضريبي من عدد ضئيل نسبيا من الضرائب و :  مـؤشــر التركيـــز

 . ملعــدالت الضريبيـــة ؟ 

  مـــؤشــر الــتشنــــــت. 

  مــؤشـــر  الــتــأكـــد. 

  مــؤشــر تـــأخر  التحصيـــل. 

  مــؤشــر التحــديــد. 

  مــؤشــر  املوضوعيــــة. 

 نفــيــذ مــؤشــر الـتـــ. 

  مــؤشــر تكلفــــة  التحصيـــل. 

 

 كفـــاءة  الــنظــــام الـجبـــابئ  و أهـــدافــــــه:  الرابعالـمطـــلب 

الفعاليــة عن الكفـاءة إال أنهمـا  متالزمان حيث أن حسن استخدام املوارد قد يضمن بـــــــدرجــــة   رغــم إختــالف

كبيـرة تحقيق ألاهداف، كمـا أن تحقيق ألاهداف قد يعكس حسن استخدام الـــموارد، و لكــــي تبــــقـى الــمنظمة 

 ينماو تنمو يجب أن تحقق الكفاءة و الفعالية في وقت واحد، ب

إذا حققت املنظمة أهدافهـا بتكلفة عاليـة  فإن كفاءتهــا تنخفـض مما يهدد و جودها، و يمكن صياغـة العالقة 

 .(ll- 10)رقم  الشكــــلبين الكفـاءة و الفعاليــة فــي الشكــل 

 

 

 نموذج العالقــة  بين الكـفاءة و الفعاليـة:  (ll- 10)الـشكـــل رقــم 

 كفــــء  2 4

 غـير كـفــء  1 0

 فعــــال                  غـير فعــال                                                                        
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 : الفعاليـة نالحـظ في النموذج السابق أربعــة  حــــاالت هــــي 

يــوجــد رشــد في استخـدام املوارد لكـن للسبب معيـن خارج سيطرة املنظمــة أو  تحــت سيطرتهــا لــم  ( :2)الـحــــالـة 

 .تتـحـقق

 .ال يــوجــد رشـــد فــي استــخـــدام الــموارد و ال تــتـحـقق ألاهـــداف ( :1)الـحــالــة 

 ــود اســـراف فــي استخدام  الـموارد تــتحـقـــق ألاهـــداف لكــن مـــع وجـ( : 0)الـحـالـــة 

 .يمثــل الـوضــع ألامثل حيــث يوجـــد رشـد في استخدام املوارد باإلضافة إلى تحقيـــق ألاهــداف ( : 4)الـحـالـــة 

 

 :الـجبائــي  إلاصالحأهــــداف 

 

  الـجبائــي كمــا يلــي  إلاصالحنبيــن أهــداف : 

  الادخــار  و توجيهــه نحـو الاستثمــــارعـن طريق ترقيــة  اقتصاديتحقيـق نـمــو. 

 إعــادة تــوزيـع املداخيــل بشكــل عادل و العمــل على حمـايــة القدرة الشرائية. 

 إرســاء نظــام ضريبــي بسيــط في تشريعــاتـــه. 

 إعـــادة هيكلـــة و تنظـيــــم الــمصالح الـجبائيــــــة. 

 و تتمثل في تحقيق العـدالة الاجتماعية بين املكلفـيـن من خالل  اجتماعيةاف تحـقيق أهد : 

 .كل طرف   ملعاملة خاصة إخضاعالتميز  بين ألاشخاص املعنـويين و ألاشخاص الطبيعيـين و  -0

 . الـتوســع في استعمـال الضريبـة التصاعديـة على حساب الضريبـة الـنسبيـــة -0

ختلـف أنــواع الاقــتطاعات و مــراعاة املقــدرة التكـليــفــيـة للمكـلف و التقليل من توسيـع تطبيـق م -3

 .إلاعفاءات
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 النظام الضريبي في الجزائر :الـمبحــث الـثانــي 

من خالل هــذا املبحـث سنتعرض للضرائب الجديــدة التي  2992 إصالحاتمكــونات النظــام الضريبـي بعــد 

 و ذلك ملحاولــة  تصحيـح التغيــرات التي تضـمنهــا النــظام الضــريبي املوروث 2992الضريبي لعام  إلاصالحتضمنهــا 

ريبــة على أباح على الاستعمار الفرنس ي، و هي ضرائـب أساسيـة تتمثـل في الضريبة على الدخـل الاجمالي و الض

 . الشركـات و الرسم على القيمــة املضافــة

 

 ( IRG)الضريبـــة على الـدخــل إلاجمــالي  :الـمطــلب ألاول 

 

 :من قانون الضرائب املباشر كما يلي  (2) (2)تعــرف الضريبــة على الدخـل و فق املادة 

تـأسس الضريبـة سنويـة و حيـدة على دخـل ألاشخاص الطبيعييـن تسمى الضريبة على الدخل إلاجمالي " 

نستنتج من خالل التعاريف السابقـة 0"وتفرض هذه الضريبة على الدخل إلاجمالي الصافي للمكلف  بالضريبة 

 : أن الضريبـة على الدخل إلاجمالي تتضمن العنــاصر التــاليـــــة

 .بحيث تفـرض الضريبـة مرة واحــدة في السنـــة :  ضريبــة سنـوية. 0

 حيـث أنهـا تفرض على كافـة ألارباح الصافيـة إلاجمالية التي :  ضريبــة و حيــدة. 0

 .يحقــقـها الشخص الطبيعي من مختلف نشاطاتــه

عــون للضريبة على أرباح تـفرض على ألاشخاص الطبيعييــن فقط دون ألاشخاص املعنويين الذين يخض. 3

 .الشــركــات

ألنهــا تحصل بعد إعداد التصريح الذي يقوم به  الخاضع  للضريبة سنويا و يقــدمه : ضريبـة تصريحـيــة . 4

 .إلدارة الضرائــب

 الضريبـة على الدخل إلاجمالي تشــمل كل أصناف الدخل الخاضعة : ضريبــة تصاعديـة. 5

سنوية إال أنها تــدفع شهــريا ه املميزات، بحيث أن الضريبـة ناك استثــناءات فــيما يــخص هـــذلها، إال أنــه توجد ه

 . عــلى أجور العمال، كما يقال أنها تصريحية إال أنهــا تعتمد على الاقتطاع من املنبع دون تصريــح

 

 : نضـع املالحظــات التالية IRGو لتقييـــم الضريبـــة على الدخــل 

 

تتميـز الضريبـة على الدخل إلاجمالي بالشفافية و البساطة، و ذلك من خالل النظرة إلاجمالية ملجمــوع  *

 . مداخيـل املكلــف

الضريبي لدى املكلفين و عف كلـف، و مـع غـيــاب الـوعي تعتمـد الضريبـة على الـدخــل إلاجمــالـي عـلى تصريح امل *

 . ه الضريبة إشكاال حول  مدى نجاعة تطبيقها مما يقلص فعاليتهـاكفاءة إدارة الضرائب، تواجه هذ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .الـضرائــب الـمباشرة و الرسوم املماثلــــةمن قــــانون (2)املادة  –(2)
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ألاعمال الـمنزليـة و  لناتجة عن  بعض النشاطات كمداخيلعـدم قـدرة هذه الضريبة الوصول إلى الدخول ا *

  .(2)املداخيـل الـمحققـة في النشـاط الـموازي 

 

وظيفيا، كمـا  الـمجتمع على أساس توزيع الدخلو تهــدف هـذه الضريبـة إلى توزيـع ألاعباء الضريبـة بين أفراد 

و من ثم فإن ضرائب الدخل . أنها تمكن من التمييز في سعر الضريبة  تبعا ملصدر الدخل أو طريقة تحقيقه

 :تفرض في الجزائـر علــى 

 

 . الضريبــة على ألاربـاح التجاريــة و الصناعيـــة -

 . الضريبـــة على ألاربــاح غيــر التجاريـــة -

 .الضريبـة علـى الرواتــب و ألاجــور  -

 .الضريبـة على املداخيـل الفالحيـــة -

 . الضريبــة التكميليــة على مجمــوع الدخــل -

 .الضـريبــة على ايــرادات الـديوان، الــودائـــع و الكفـــــاالت -

 .يمــــــةالــــرســم على فـــوائــض الق -

 .الرســـم العقــــاري على ألامــــالك الــمبنيـــــــــة -

 

 :أمـا بالنسبة لألشخاص الخـاضعــة وألاشخاص املعفــاة مــن الضــريــبــة على الدخل إلاجــمــــالي هـــــــي *

 

 : ألاشخــــاص الخاضعــــــة :أوال 

 

 : ملباشرة فإن ألاشخاص الخاضعة هيامن قــانون الضرائب  7-4-0طبقـــا للمــواد 

 

بأن ألاشخاص الذين يقع ( 0)ألاشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم الجبائي بالجزائر، كما حددت املادة *

موطن تكليفهم الجبائي خارج الجزائر يخضعون للضريبة على الدخل إلاجمالي ألجل عائداتهم الجزائرية 

 : جبائي في الجزائر كل مــن املصدر، حيث يعتبر أن لديهم موطن 

ألاشخاص الذين يتوافر لديهم مسكن بصفتهم مالكين أو منتفعين به، أو مستأجرين له، عندما يكون إلايجار  -

في هـذه الحالة ألاخيرة قد اتفق عليه إما باتفاق وحيد، أو باتفاقات متتالية لفترة متواصلة مدتها سنة واحــدة 

 . على ألاقل

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 12- 12،   ص  1000السنة  01، مجــلة الباحــث، جامعــة البــليدة، العدد (إلاصالحات الضريبة فـي الجــزائر)ناصر مراد،  -(2)
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 . ألاشخــاص الذين لديهم سواء مكان إقامتهم الرئيسيـة أو يملكون مركز مصالحهم ألاساسية بالجــزائــر -

 . (2)مهنيـــا بالجــزائر ألاشخــاص الـذيــن يمــارسون نشاطــا  -

 

 : من قانون الضرائب املباشرة 7باإلضافـة إلى هؤالء يخضع لهذه الضريبة طبقا ملادة *

 .الشركــــاء فــي شركــــات ألاشخــاص -

 .شركاء الشركات املهنية املشكلة من أجل ممارسة مشتركـة ملهنـة أعضائهــا -

أعضاء الشركات املدنية الخاضعين لنفس النظام الذي يخضع له الشركاء في شركة أسهم أو شركة  -

 .(1)الشركـــــة كاء فيما يخص ديــون محــدودة املسؤولية و أن قوانينها ألاساسية غير املحدودة للشر 

 

 : ألاشخـــــاص الــمعفـــــاة: ثـــانيــا

من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة فإنه تعفى من هذه الضريبـة ( 2)حسب نص املادة    

 :ألاشخـــاص التاليــــة 

 .ألف دج 210غ ألاشخاص الذين يقل دخلهم الصافي إلاجمالي شهريا أو يساوي مبل -

يعفى السفراء و ألاعوان الدبلوماسيون و القناصل و ألاعوان القنصليين من جنسية أجنبية و هذا في حال  -

لألعوان الدبلوماسيون الجزائرييــن و الــقنصلييـــن  الامتيازاتما إذا منحت هذه البلدان التي يمثلونها نفس 

 . الـجزائريـــيـن

البـطالة و التعويضات و الـمنح املــدفـوعة عــلى أي شكــل كــان مــن قــبل الدولة و الجماعات املحلية و  منـح -

 . املؤسسات العمومية تطبيقا للقوانين و املراسيم الخاصــة

 

 . معــاشـــات الـمجاهديــن و ألارامــــل و ألاصــول  -

 . املعاشات الـمدفوعــة بصفــة إلــزاميــة على إثــر حكـــم قضائــي -

 الـمنح العائلية التي ينص عليها التشريـع الاجتماعي مثـل ألاجـر الــوحيد و املنح العائلية و محنة ألامومة. 

 و تعتبر الضريبة على الدخـل إلاجمالي ضريبة مباشرة و تصاعدية حسب الجدول التالي: 

  

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املادة من قــانون الضـرائب الـمباشـرة و الرســــوم الـممـــاثلــــة  -(2)

 .قـــانون الــضرائب املباشــرة و الرســوم الـمماثلــــةمـن  ( 7)املـادة  -(1)
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 السلـــم الضريبــي على الدخــل إلاجمالي:  ( II- 10)الــجدول رقــم

  %معـدل الضريبـة  الدخل الخاضع للضريبة بالدينار

 0 20.000غير املتحصل على 

 20 200.000إلـى   20.002من 

 10 020.000إلى  200.002من 

 00 2.000.002إلى  020.002من 

 02 0.140.000إلى   2.000.002من 

 40  0.140.000أكثـــــر من   

 

 دج 20.000الحد ألادنـى املعفى من الضريبة محدد بـ : انطـــالقا من الــجدول الســابق نضـــع بعض املالحظـــات 

والذي يعتبر زهيدا خاصة مع ارتفاع مستوى ألاسعار و تدهور القدرة الشرائية، مع العلم أم مستوى هذا الحد 

و يطبق هذا الجدول وفق التصاعد بالشرائح، بحيث . يجب أن يتضمن مستوى املعيشة العادي للمكلف

خل بكاملـه كما هو الحال يطبق معدل الضريبة الجديد على الجزء إلاضافي فقط من الدخل و ليس على الد

 .في التصاعــد إلاجمالي 

 

 IRGالضريبـــة على أربــاح الشركــات :  الثاني املطـــلب 

تطبق الضريبة على أرباح الشركات على مجموع ألارباح و املداخيل املحققة من طرف الشركات و ألاشخاص 

ص بإمكانها اختيار هذا النظام الضريبي املعنوية مهما كان شكلها و غرضها، غير أن بعض مؤسسات ألاشخا

( 2)تخضع لهذه الضريبة شركات ألاموال بمفهوم القانون التجاري الحالي و املتمثلة في الشركات ألاسهم 

، شركات التوصيات باألسهم، املؤسسات الاقتصادية العمومية، (1)الشركات ذات املسؤولية املحدودة 

اعي و التجاري و الفالحي و املصرفي سواء أكانت تتمتع باالستقاللية املؤسسات و الهيئات ذات الطابع الصن

 ،(0)املالية أو ال، كذلك الشركات املدنية املكونة على شكل شركات باألسهم

مدني لكنها تمثل نفس الخصوصيات مثل الشركة التجارية و شركات شكل و التي تكون لديها نشاطات ذات 

 . ألاسهم

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .مـن الـقــــانون التجـــــــاري ( 291)املــادة  -(2)
 . مـــن الـقــــانون الـتجـــــاري ( 224) املـادة  -(1)

 .من القــــانــون التجـــــاري ( 722)املـادة  -(0)
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بمناسبة ألارباح املحققة في الجزائر من سنوية و هي مستحقة  و تعتبر الضريبة على أرباح الشركات ضريبة

 .طريق املكلفين الخاضعين إجباريا للنظام الضريبي وفقا للنظام الحقيقي مهمــا كــان رقــم ألاعمــال املحقق

 

و يسعى إلاصالح الضريبي املتعلق بفرض الضريبة على أرباح الشركات إلى تحقيق هدفين، فمن جهـة يهدف إلى 

سمح بتأسيس ضريبة خاصة على ألاشخاص املعنوية كشركات ألاموال، و من جهـة ثانية تنظيـم شكلي الذي 

سمح بتخفيض العبء الضريبي املطبق على الشركات، و تمكينها من ييهدف إلى تنظيم اقتصادي الذي 

 : و تتميز الضريبة على أرباح الشركات بعدة خصائص منهــا . (2)الانتعاش و النمو الاقتصادي 

 .حيث أنها تتعلق بضريبة واحدة تفرض على ألاشخاص املعنويين :  وحيـدة ضريبة -

 .بحيث تفرض مرة واحـدة في السنـة على ألاربـاح املحققـة خالل السنة :سنويـةضريبة  -

 . حيث يخضـع الربح الضريبي ملعدل ثابـت و ليس لجدول تصاعدي:   ضريبة نسبيـة -

أي يجب تقديم و بصفة إجبارية تصريح بامليزانية الجبائية ملفتشية الضرائــب قبل الفاتــح :  ضريبة تصاعدية -

 . من أفريل من كل سنة تأتـي بعد سنة تحقيــق الربــح

 

  من الضريبــــة علـى أربـــاح الشركــــات  إلاعفاءات:أوال 

ة تحدد إلاعفاءات و ألانظمة الخاصة بموجـب من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثل( 200)الـمادة  

 . قوانين املالية، كما أن هناك إعفاءات من الضريبة على أباح الشركات بصفة مؤقتـة أو دائمـــــة

تعفى الضريبة على أرباح الشركات ملدة ثالثة سنوات بدءا من تاريخ استغالل النشاطات التي لها أولوية و  -0

 . موي للبــلداملحددة ضمن املخطط التن

 . املؤسسات التابعة لجمعيات ألاشخاص املعوقين املعتمدة، معفاة بصفة دائمة من الضرائب -0

 . سنوات 20الحرفيون التقليديـون معفون من الضريبة على أرباح الشركات ملدة  -3

 

 : مــكان فــرض الضريبـــــة : ثانيــا 

تؤسس الضريبة على أرباح الشركات باسم ألاشخاص املعنويين بدال من مقر شركتهم أو إقامتهم الرئيسية، و  

يجب على كل شخص معنوي ليست له إقامة في الجزائر و يحقق فيها مداخيل أن يعين لدى إلادارة الجبائية 

التي يخضع لها ألاشخاص املعنويين  ممثال يسكن في الجزائر و مؤهال قانونيا ألن يلتزم القيام باإلجراءات

 الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات و أن يدفع هذه الضريبة عوض الشخص املعنوي املعني، و إذا تعذر 

ذلك فإن الضريبة على أرباح الشركات و الغرامات املرتبطة بها الاقتضاء يدفعها الشخص الذي يتصرف 

 . ة بالجــزائرباسم الشخص املعنوي الذي ليست له إقامـ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  17نـــــاصـــر مــــــــراد، نفس املرجع السابق ص  -(2)
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 املعــدالت الضريبــة املطبقة على أربــاح الشركــات: ثــالــثـا 

 :هنــاك ثالثــة معدالت ضريبيـــة تخضــع لهـــا أرباح الشركــة و هي 

 

حيث يفرض هـذا املعدل ألارباح الصافية املحققة، بحيث تم تحديده من طرف قانون املالية :  املعدل العــام -

 29ض إلى و انخفـ % 12و أخيرا  % 00ووصل إلى  % 00و ثم تعديل هذا املعدل إلى   % 41نسبة  2991لعام 

، و ذلك بالنسبة لقطاع البناء و الخدمات و هذا قصد تشجيع الاستثمار في قطاع البناء لتخفيض تكاليف  %

 . إلايجار و كذا التنازل 

 

 22و انخفض هذا املعـدل إلى  % 00و هو باألرباح ملعاد استثمارها و املحدد في البداية :  املعـدل املخفـض -

، و ذلك لخلق حافز لزيادة الاستثمارات و تخصيص مبالغ معتبرة من ألارباح 1000عام % 21.2إلى أن وصل %

 .لتحقيق أهداف الخطط التنموية

 

و هي التي يتم فرضها على عائدات رؤوس ألاموال املنقولة و على إيرادات ملؤسسات :  الخاصـة املعـدالت -

 . ألاجنبية التي ليست لها عمل دائم بالجــزائر

 

على املداخيل إلاجمالية املحققة من طرف  % 20و تحدد املعدالت التي تطبق على الشركات ألاجنبية بـ   

بالنسبة للمبالغ املحصل عليها من طرف املؤسســات ألاجنبيــة  % 10املؤسسات ألاجنبية لألشغال العقارية، 

بالنسبة للمبالغ  % 20دمات و  التي تمتلك في الجزائر مقرات مهنية دائمة في إطار صفقات  تأدية الخ

املقبوضة من طرف املؤسسات ألاجنبية للنقل البحري، غير أنـه في حالـة ما إذا لجـأت هــذه البلدان إلى تطبيق 

 .معــدل أعلى أو أدنـى فستطبق قــاعــدة املعاملــة باملثـــل

 

 : ت كيفيــــة تحصيــــل الضريبــــة على أربــاح الشركــا: رابعــــا

 : لقــد ثــم تقليص عدد التسبيقات التــي كان عددها أربعـة إلى ثالثــة تسبيقات و هي    

 

 . مـــارس 22فيفــري إلى  22خالل الفتـرة الـممتدة من : التسبيــق ألاول .0

 .جـــوان 22مــاي إلى  22خـــالل الفترة الـممتـدة من : التسبيــق الثانـي . 0

 نوفمبر  22أكتــوبر إلــى  22خـالل الـفتـرة الـممتـدة من : ثالـث التسبيــق ال. 3

من مبلغ الضريبــة للربح املحقق عند أخر دورة خالل سنــة كاملة ، و يتــم  % 00و يتــم حساب مبلغ التسبيــق بـ  

 . مـــارس من السنـــة ملواليــه 02الــدين الضريبي قبــل 
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   (TVA)الرســم على القيمـــة املضافــــة  : الثالث الـمطــــلب 

 

، باملقابل ألغي النظام  السابق 2992أسس الرسم على القيمة املضافة في الجزائر بموجب قانون املالية لسنة 

الوحيد إلاجمالي على تأديـة  (TUGPS)الرسم الوحيد إلاجمالي على إلانتاج ، و الرسم  (TUGP)املتشكل من 

تيجـة املشاكل التي شهدها هذا النظام من حيث تعقده و عــدم مالءمتــه مع إلاصالحات التي الخدمات و ذلك ن

ضريبة تفرض على القيمة املضافة " و تعرف الضريبة على القيمة املضافة بـأنهـا . شهدها الاقتصاد الوطني

ريبة على القيمة املضافة على السلع و الخدمات في كل شركة في سلسلة إلانتاج و التوزيع، و تظهر قيمة الض

على مستوى السعر النهائي للمستهلك و بالتالي فإن هذه الضريبـة هي ضريبـة غير مباشرة  على الاستهالك تشبـه 

 . في تــأثيرها الضريبي على مبيعـات التجزئــة

 :و يتمـيز الرسم على القيمــة املضافــة بجملــة من املميزات الضريبي أو الخصائص منها 

تشكــل ضريبة عامة على املنتجات ألنـها تمس كل املراحل التي بها السلعـة إلى غايــة و صولها إلى املستهلـك  -

 .  (2)ألاخيــر 

يمنـح نظــام الرسم على القيمة املضافة للخاضعين لهذه الضريبة إمكانية خصم  : توسيـع مجال الخصم -

 .مبلغ الرسم على مشترياتهم من مبلغ الرسم املستحق على مبيعاتهم 

 .منشـــأة التشريــع الفرنس ي  -

لى يحتوي نظام الرسم على القيمة املضافة ع 1002حسب قانون املالية لسنة :  تقليــص عدد املعدالت -

معدل كما كان سائــد في النظام السابق، و يطبق ملعدلين على أساس رقم ألاعمال  20معدلين فقط عوض 

، بينمــا في النظـام السابق كانت تطبق املعدالت على أساس رقم ألاعمال متضمن  (HT)غير متضمن للرسم 

 . (1)، و يترتب على ذلك تخفيف العبء الضريبي  (TTC)للرسم 

 

 ـال تطـبيـق الرســم القيمـــــة املضافــة مجـ:أوال 

 

تخضــع للرسم على القيمـة املضافة العمليات التي تكتس ي طابعا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا و التي تقوم بهـا   

ألاشخاص بصفة اعتياديـة أو عرضيـة، بحيث تنقســم العمليات الخاضعة للرسم على القيمة املضافة إلى 

 :قسميـــن 

 . العمليــات الخاضعـة للضريبــة و جوبــا -

 .العمليــات الخاضعــة للضريبــة اختياريـــا -

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2)-  Ministère de finances ,DGI gend pratique de la TVA Alger,2014 P 24.  

ــاصر مـــــراد مرجع سابق ص  -(1)  .10نــ
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 :  بــالنسبـــة للعمليـــات ألاولــى الخاضعــة للرســم وجوبــا و تضــم* 

 

 : العمليــات املتعلقــة باألمالك الـمنقولــة و تشمـــل على.0

 . 4الـمبيعات و التسليمات التي يقوم املنتجون ، كما جاء تعريفهــم في الـمادة  -

 . 2العمليات التي يقوم بها تجار الجملة، كما جاء  تعريفهم  في الـمادة  -

 . أنشطة تجارة التجزئة ما عدا العمليات املحققة من طرف املكلفين بالضريبة التابعين للنظام الـجزافــي -

 . (2)ات التجارة املتعــــدة نشاطـ -

 

 : العمليــات املتعلقــة باألمالك العقــارية و تـشــمـــل على. 0

 .ألاشغـــال العقــــاريــة  -

 .عمليات تجزئــة ألاراض ي ألجل البنـاء و بيعها و التي يقوم بها مالك القطع ألارضية -

 . (1)املحاالت التجارية و العقارات التي تقوم ألاشخاص ببيعها و املسجلة باسمهم  -

 

 : كمــا يشمـل الرسم على القيمة املضافة املتعلقة بتأدية الخدمات تتمثل في آلاتــي* 

كـراء ألامالك املنقولة و العقارات، أداء الخـدمات، أعمال الدراسات و البحث و كذلك كل العمليــات  عمـليـات -

 . غير عمليات البيع و أعمــال العقــارات

 

و هذه العمليات التي سبق ذكرها قد تتغير بتغير القوانين الضريبية التي تخضع للرسم على القيمة املضافة أو 

 . اجتماعيةف اقتصاديــة أو إعفائها لتحقيق أهدا

 

 : بـالنسبــة للعمليات الثــانيــة الخاضعــة للرسم اختياريــا فتضـــم * 

 .التصــديــــر  -

 .الشركــات البتروليــــة -

 املكلفيــن بالــرســم آلاخريـــن  -

من قانون الرسم على  41املعفاة من الرسم على القيمة املضافة حسب ما حددته املادة  املؤسسات -

 . (3) يالقيمـة املضافة يخضع املعنيون و جوبا لنظام الربـح الحقيق

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يجب أن تتعلق املواد املعروضة   -:   عملية شراء و إعادة البيع املحققة وفق شروط البيع بالتجزئة و التي على الشروط التالية : التجارة املتعددة -(2)

 . الذاتيـــةيجب أن يكــون املحل مهيــأ بطريقــة تسمــح بالخدمــــة  -.للبيع بأربعة أصناف على ألاقل من التجارة املتعددة 

ت ، املطاعم، محالت بيع عمليات الاستهالك في عين املكان للمواد الغذائية أو املشروبا. من قــانون الرسوم على رقــم ألاعمــال( 1)املادة  –( 1)

 .، قاعات الشاي، و محالت بيع املشروبـــاتالحلويات

 . مــن قـــانون الرســــوم علـــى رقـــــم ألاعمــــال( 0)الـمــادة  -(3)
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 ألاشخــاص الخاضعــون للرســم على القيمة املضافة : ثــانيــا 

 الـمنتجـــــون  -أ

الذين يملكون محالت يقومون فيها بعمليات التغليف و التعليب أو  ن الاعتبار يو ألاشخاص الطبيعيون أو  -ب

 . إرســال و إيــداع هــذه الـمنتجــات

 

 :و يسعى الـمشـروع تحــقــيـق عـدة أهـداف مـن خــالل تـأسيــس الــرسم عـــلى القيمة املــضافــة الــمتمــثــــلــة فــــي

  املباشرة، و ذلك بتعويض  تبسيـط الضرائب غيرTUGP  وTUGPS  بضريبة واحدة هــيTVA  مع

 . 01معــدل إلــــى  20تقليــص عـدد املعــدالت من 

  الانتعـاش الاقتصادي من خالل تخفيض  تكلفــة الاستثمــارات 

 تشجيــع الاستثمــارات و املنافسة من خالل حيادية و شفافيـة الضريبــة . 

  انسجـــام بين الضرائب غير املباشرة على املستوى املغربيإحـــداث. 

  %27و يفرض الرسم على القيمة املضافة على أساس رقم ألاعمال خارج الرسم بتطبيق معدل عادي  

 .%07عــدل منخفـض قـــدر مو 

 

 الضرائب و الرســوم ألاخــرى :  الرابعالـمطــلب 

إضافة إلى الضرائب ألاساسية السابقة، نجد هناك رسوم أخرى تكميلية تتمثـل في الرسم على النشاط املنهي و 

الضريبة الجزافية الوحيدة باإلضافة إلى الرسم العقاري، و هي تعتبر من الضرائب املحصلة لفائـدة الجماعات 

 : تاليـــــة املحلية و التي سوف نوضحها في هذا املطلب من خالل الفروع ال

 

 : الرســــم على النشـــاط املهنــــي

 

الـرسم على النشاط املنهي هو ضريبة تفرض شهريا أو فصليا على رقم ألاعمال املحققة من النشاطات 

 . الصناعيــة و التجارية خارج الرسم على القيمــة

 

 مجــــال تــطبيــق الرســم على النشــاط املهنـي : أوال 

 

يرادات إلاجمالية التي يحققها املكلفون بالضريبة الذين لديهم في الجزائر محل منهي دائم و يمارسون إلا  - 0

نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل إلاجمالي في صنف ألارباح غير التجارية باستثنــاء مداخيل 

تخضع للرسم بموجب هــذه ألاشخاص الطبيعيين الناتجة عن استغالل ألاشخاص املعنويين أو الشركات التي 

 . الـمادة

رقـم أعمال يحققـه املكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل إلاجمالي، - 0

 .صنف ألارباح الصناعية و التجارية، الضريبة على أرباح الشركات
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برقـم ألاعمال، مبلغ إلايرادات املحققة على جميع عمليات البيع أو الخدمات أو غيرها التي تدخـل في  و يقصـد

إطار النشاط املذكور أعاله، غير أنه تستثنى العمليات التي تنجزها وحدات من نفس املؤسسة فيما بينها، من 

 . مجــال تطبيق الرسم املذكور في هذه املادة

 

 إلاعفــاءات من الرسم على النشاط الـمهــنــــــي: ثــانيــا 

  

 : من قــانون الضــرائب املبــاشرة و الرسوم املماثلة و هـــي  210هناك مجموعـة من إلاعفاءات نصت علــيها املادة 

هــم ألف دج سنويا إذا تعلق ألامر بالـمكلفين الذين يتمثل نشاط 00رقم ألاعمـال الذي ال يتجاوز مبلغ   - 2

ألف دج  20الرئيس ي في بيع البضائع و ألاشياء و اللوازم املتخذة لالستهالك في عين املكان، أو الذي ال يتجاوز 

 . إذا تعلق ألامر باملكلفين بالضريبة آلاخرين الناشطين في قطــاع الخدمــات

طرف ميزانية الدولــة أو مبلـغ عمليات البيع الخاصة بالـمنتجات الواسعــة لالستهالك املدعمـة من   - 1

 .الـمستفيــدة مـن التعويض 

 

و تهــدف هــذه إلاعفــاءات مثلهــا مثل تلك الخاصة بالدفـع الجزافي إلى جعـل الضريبـة تلعب دورا هما تنشيــط 

القطاعات الاقتصاديـة و كذلـك تحاول تطوير الـمناطق املحرومـة من الـمشاريع الاقتصادية على مستوى 

غيرت في توزيع إيرادات الرسم و هذا لصالح  2991من قانون املالية لسنة  09إلاقليـم الوطني، كما أن املادة 

 .الصندوق املشترك للجماعات املحلية

 

 :الضريبـــة الجزافيــــة الوحيـــدة 

و . شركاتتؤسس ضريبـة جزافية و حيدة تحل محل الضريبة على الدخل إلاجمالي و الضريبة على أرباح ال

تعطي زيادة على الدخل إلاجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات الرسم على القيمة املضافة و الرسم على 

 . (2)النشاط الـــمـــهـــنـــــــــــــــــــي

 

 مجــال تطبيق الضريبــة الجزافية الوحيــدة :أوال 

 

 :ــن تخضــع لنظــام الضريبــة الجزافيـــة الوحيــدة كل مــ

يخضع لنظـام الضريبة الجزافية الوحيدة ألاشخاص الطبيعيين أو املعنويين و ":  0مكرر  080الـمادة حسب 

الشركات و التعاونيات التي تمارس نشاطـا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو مهنة غير تجاريـة، الذين ال يتجاوز رقم 

 . "أعمالهم السنوي ثالثة ماليين  دينار

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مــكرر من قــانون الضرائب املباشــرة و الرسوم املماثلــــة 101الـمادة  -(2)
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افية الوحيدة مطبقا من أجل تأسيس الضريبة املستحقة بعنوان السنة ألاولى التي يبقى نظـام الضريبة الجز 

و يتم تـأسيس هذه الضريبة تبعا . تم خاللها تجاوز سقف رقم ألاعمال ملنصوص عليه بالنسبة لهذا النظام

و ينجــزون كم يخضع للضريبة الجزافية الوحيدة، املستثمريـن الـذين يـمارسون أنــشطة أ. لهذه التجاوزات

الصندوق الوطني " أو " الصندوق  الوطني لدعم تشغيل الشباب" مشاريع، و املــؤهلون لإلستفادة من دعم 

 . (2)"الصندوق الوطني للتأميـن على البطالـة " أو " لدعم القرض املصغر 

 

 إلاعفــاءات من الضريبــة الجزافيـــة الوحيـــدة:  ثـــانيــا

  

 تعفــى من الضريبـــة الجزافيـــــة الوحيدة : 6مكــرر  080الـمادة 

 .املؤسسات التابعة لجمعيات ألاشخاص املعوقين املعتمدة و كذا املصالح امللحة بها -

 . مبالــغ إلايرادات املحققـــة من قبــل الفرق املسرحيــة -

التقليديون و كذا ألاشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا و املقيدين في دفتــر الشروط  الحرفيون  -

تستفيــد ألانشطــة التي يمارسها الشباب ذو  املشاريع  الاستثمارية أو . الذي تحــدد بـنــوده عــن طريــق التنظيــم

الوكالة " أو " وق الوطني لدعم تشغيل الشباب الصند" ألانشطة أو املشاريــع، املؤهــلون لالستـفادة من دعم 

من إعفاء كامل من الضريبة " الصندوق الوطني للتأمين عن البطالــة" أو "الوطنية لدعم القرض املصغر

سنوات، ابتـداء من ( 2)تمدد هذه املدة إلى ست.سنوات ، إبتداء من تاريخ استغاللهـــا( 00)الجزافية ملدة ثالث 

تمدد . عندما تتواجد هذه ألانشطـة في منطقــة يراد ترقيتهــا تحدد قائمتها عن طريق التنظيم تاريخ الاستغالل،

. مستخدمين على ألاقل ملدة غير محدودة( 0)،عـندما يـتعهد الـمستثمرين بتوظيف ثالثة (1)هذه املدة بسنتيـن 

ب الاعتماد و استرداد الحقوق يترتــب على عـدم احترام الالتزامات ملرتبطة بعدد الوظائف املحدثة، سح

والرسوم التي كان من املفروض تسديدها  غير أن املستثمرين يبقون مدينين بدفع الحد ألادنى للضريبـة 

من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم  022من املبلغ املنصوص عليه بموجب املادة  % 20املوافق لنسبة 

 .(1) املماثلة

ـــــم العقــــــاري    الرسـ

كــان الرسم العقاري يفرض على ألامالك املبينـة، و أصبح يفرض على ألامالك املبينـة و غير املبينة بإجراءات 

 % 2.2وقواعد مختلفـة، حيث يحسب الرسم على امللكيات املبينـة 

جبائي للرسم ، و لقد كـان النظام ال% 7إلـى  % 2و ألاراض ي التي تشكل ملحقا للملكيات املبينـة من  %  1.2إلـى 

العقاري محدودا جدا بسبب أن امللكيات املبينـة و حدها تخضع لـه، و بالتالي قـد تم تحليل الرسم العقاري 

 .كــأداة يتـم إدماجهـا في مراحل إلاصالحيات مع أنـه يكتس ي طابـع مالي و جبائــي

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من قانون  0و  1022من قانون املاليــة لسنة   24و  1000من قانون املالية التكميلي لسنة  21و  9معدلة بموجب املواد : 2مكرر  101الـمادة  -(2) 

 .1022من قانون املالية لسنـة  20 و 1022املالية التكميلي لسنة 

 . 1022من قانون املالية لسنـــة  24و  1000من قانون املالية التكميلي لسنة  20، معدلة بموجب املادتين 2مكرر  101املادة  -(1)
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  ألاشخاص الخاضعيــن للضريبــــــة: أوال 

 :مــن يخضــع للرســم العقــاري على ألامــالك الـمبينــة كـــل 2-

 .الـمنـشآت املخصصة إليـواء ألاشخاص و الـمواد أو لتخزيــن الـمنتجات -

 .أرضيـات البنايات بجميع أنواعهـا و القطع ألارضية التي تشكل ملحقا مباشرا لها و ال يمكن الاستغنـــاء عنهــــا -

ات السكك الحديديــة و محطــات الـمنشـآت التجارية الكائنـة في محيـط املطارات الجوية و املوانئ و محط -

 . الطرقــات

 

 :  يخضـــع للرسوم العقاري على امللكيـــات غير الـمبنـيــة -0

 . ألاراض ي الكائنــة في القطاعات العمرانيـة أو القابلـــة للتعميــر -

 .ألاراضـــي الـفالحيـــــة -

 .منــاجـــم الـملـــح -

 . الـمحاجــر و مواقع استخــراج الرمل و املناجــم في الهواء الطلــــق -

 

  إلاعفـــــــاءات: ثـــــــانيــــا

 : بالنسبــة للـرسـم العقــاري على ألامــالك الـمبنيــــــة -0

 : إلاعفــــــاءات الــدائمـــــة  -أ

  العقارات التابعة للدولــة و الواليات و البلديات و كذلك تلك التابعة للمؤسسات العمومية ذات

 .الطابع إلاداري التي تمارس نشاطا في ميدان التعليم و البحث العلمي

 تجهــيزات الـمستثمـــرات الــفالحيـــة . 

 البنايــات املخصصـــة للقيــام بشعائــــر دينــيــة . 

 ألامــالك العموميـة التابعــة للوقف و الـمتكونــة من ملكيـــات مبينـــة . 

 

 : إلاعـــــفــــاءات الــمؤقتـــــــة -ب

 *العقارات و أجراء العقارات املصرح بأنها غير صحيحة أو التي هي على وشك السقوط. 

 السكــن الاجتماعــي الــتابــع للقطــاع املخصص للكــــراء . 

 سنوات ابتداء من أول جانفي من  7نايات الجديدة ، و إعادة البناءات و إضافة البنايات ملدة الب

 . السنــة الـــتي تـــم إنــــجازهــــــا

 الــملكيــات الـــمبينـــة التي تشكــل امللكيــة الوحيدة و السكن لــــمـــالكهـــا. 
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 : ـيــــاتبــالنـسبــــة للرســـم عـلــى الــملكـ

 امللكيــات التابعــة للـدولــة و الواليــات و البلديـات و املؤسسـات العموميــة . 

 ألاراضــي التي تشغلهـــــا السكــك الــحديـــديـــة. 

 الـقـطع ألارضيــة الخاضعـة للرسم العقاري على الــملكيــات الـمبينـــة . 

 ـاف ألامـــالك الـتابعـــــــة لــألوقـــــ. 

 

، و هو رسـم سنوي توجـه حصيلتــه مليزانيـة البلديـة مقابل خدمــات تتمثـل في  (TA)إضافــة إلى رسـم التطهيـر 

 . رفـع القمامة و استعمال شبكة تصريف املياه غير الصالحة للشرب

و هــذا رسم نوعي . فهـو يهدف إلى تحصيل موارد مالية هامة ، (TIC)أمــا فيمــا يخص الرسم الداخلـي لإلستهالك

 .يفرض على منتوجـات في الغالب ضارة بالصحة مثل الجعة ، مواد الـتبــغ و الكبــريــت
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 تقييـــم الــنظــام الضريبـي بعــد إلاصالحات:  الـمبــحث الـثالــث 

 

بعــد أكثــر من عشرة سنوات على تطبيق إلاصالح الضريبي نتساءل على مدى فعالية إلاصالحيات الضريبة، 

 : لذلك سنحاول تقييم مردوديـة النظـام الضريبي من خالل عدة مؤشرات على النحو التــــالي 

 

 تطــويــر الحصيلـــة الضريبيــــة : ألاول الـمطلـــب 

 

يهـدف إلاصالح الضريبي إلى تحسيــن مستوى املردوديــة املالية للجبايـة العادية على حساب الجبايــة البتروليــة 

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

إلى إجمالي إلايرادات الضريبة، حسب الــجدول رقم  الجباية العادية و الجباية البترولية مع الحساب نسبتهما

(ll-01.) 

 (دج 9 20الوحيدة )  1000-2990: تطور الجباية العادية و الجباية البترولية الفترة: (ll-10)الــجــدول رقم 

 0111 0999 0998 0997 0996 0995 0994 0993 السنة  البيـان 

 021.42 040.77 041.22 021.79 104.94 142.99 229.24 212.42 الجباية العادية 

  %الجباية العادية

40.4 

 

40.10 

 

42.02 

 

02.94 

 

02.40 

 

 

49.22 

 

00.00 

 

 مجموع الجباية 00.40

 710.0 220.21 040.71 270.72 207.00 002.24 111.27 279.12 الجباية البترولية

  %الجباية البترولية

29.2 

 

22.71 

 

20.24 

 

24.02 

 

24.20 

 

20.42 

 

22.97 

 

 مجموع الجباية  22.21

 2001.42 900.09 292.10 000.22 791.77 270.20 092.72 000.22  مجموع الجباية 

 

 مليار دج 2001.42إلى  2990مليار دج سنة  000.22نالحظ في الجدول السابق إرتفاع إلايرادات الضريبية من 

من إجمالي   % 72.21تمثل  1000هيمنة الجباية البترولية في الهيكل الضريبي إذ أنها في سنة  1000سنة 

إلايرادات الضريبية ، لذلك تشكل الجباية البترولية موردا رئيسيا لخزينة الدولـة، إال أن هذا الوضع ال 

ترتكز على عوامل  داخلية بل هي رهينة يساهم في فعالية النظام الضريبي، بحيث أن تقديرات هذا املورد ال 

عوامل خارجية تتمثل أساسا في أسعار املحرقات التي تخضع للتقلبات السعرية في ألاسواق الدولية، باإلضافة 

كما أن من أهم أهداف إلاصالحيات . إلى عدم إستقرار الدوالر ألامريكي املستخدم كأداة تسوية في ذلك القطاع

 . ل الجباية العادية محل الجباية البترولية و الذي لم يتحقق بعــدالضريبية تكمن في إحال
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 2999-2990: تطـور معـدل الضريبي في الجزائر خـالل الفترة :  (ll-13)الجــدول رقم 

 2999 2990 2997 2992 2992 2994 2990 السنة البيـان

 20.22 29.00 10.22 10.40 11.01 20.92 22.17 %الجباية العادية 

 

 مستــــوي الضغـــط الضريبي-0

  

الضغط الضريبي من أهم املؤشرات الكمية املستخدمة لتقييم مردودية النظام الضريبي، حيث أنه  يعتبر

لتحقيق حصيلة ممكنة دون إحداث ضرر في الاقتصاد الوطني، و  لالقتطاعاتيبحث عن إلامكانيات املتاحة 

يعبر الضغط الضريبي عن العالقة املوجودة بين إلايرادات الضريبية و الثروة املنتجة املعبر عنها بالناتج املحلي 

، و نظرا  % 12الخام، و لقد حدد الاقتصادي ألاسترالي كولن كالرك مستوى الضغط الضريبي النموذجي بـ 

هو عبارة عن نفط، و أن الجباية  % 02لكون جزء كبير من الناتج املحلي الخام الذي يصل أحيانا إلى 

الضغط الضريبي للجباية العادية  اعتمادمن الحصيلة الضريبية، لذلك فإن  % 24البترولية دائما أكبر من 

يوضح مستوى الضغط الضريبي في ( 0)منسوبا إلى الناتج املحلي الخام خارج املحروقات يكون أكثر داللة، رقم 

نالحظ في الجدول السابق ضعف مستوى الضغط الضريبي و ذلك مقارنة مع ( 02) 2999-2990الجزائر للفترة 

و  % 10كما أنـه يعتبر أقل مما هو في الكثير من الدول بحيث عموما نجده في تونس ( % 12)املستوى النموذجي 

، و عليه نستنتج عدم مردودية النظام الضريبي  % 17صناعية الكبرى فإنه ، أما في الدول ال % 14في املغرب 

فإن ذلك  اعتقادنابعد إلاصالحات بحيث لم يتمكن تحسين املقدرة التكليفية للدخل الوطني، و حسب 

 : إلاخفاق ناتــج عن العوامل التـــاليـــــة 

 

 .ــة ذات املردودية العاليـــةضعف إلادارة الضريبية في إيجاد ألاوعية الضريبية املالئم -

 تواضع مساهمة القطاعات خارج املحروقات في الناتج الداخلي الخام ، مما انعكس سلبا  -

 . على مردوديـــة الجبايـــة العاديـــة -

 . ظاهرة التهريب الضريبي انتشار الدخل الفردي و  انخفاضضعف الاقتطاعات الضريبية نتيجـة  -

 .البطالـة التي تفوت على الدولـة إخضـاع فئـة كبيـرة من أفــراد الـمجتمـع  انتشار  -

حدة التضخـم و تدهور قيمة العملة الوطنية مما يخض القيمة الحقيقية لحصيلة    ارتفاع -

 . الضرائب
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 :مقـارنـــة إلانجــازات الفعليــة بــالتقـــديرات -0

باإليرادات الضريبية التقديرية، يشكل مؤشرا هاما لقياس مردودية  إن مقارنة التحصيل الضريبي الفعلي  

 (:4)في الجدول رقم  1000-2990النظام الضريبي، لذلك نستعرض تطور تلك النسبة خالل الفترة 

 

 (.دج 9 20الوحيدة )  1000-2990: تطور الجباية العادية و الجباية البترولية الفترة ( :ll-14)الجــدول رقم 

 1000 2999 2990 2997 2992 2992 2994 2990 السنة البيـان

الجباية العادية 

 (2)الفعليـة  

 

212.42 

 

229.24 

 

142.99 

 

104.94 

 

021.79 

 

040.77 

 

040.77 

 

021.4 

 الجباية العادية

 (1)املقدرة  

 

219.2 

 

240.1 

 

102.2 

 

192.7 

 

004.2 

 

000.24 

 

000.24 

 

412.04 

 02.20 02.20 99.44 90.40 02. 92 201.01 220.09 90.70 %½نسبة التنفيذ 

 

 : نالحظ في الجدول السابق تدبدب نسبـة التنفيـذ خالل فترة الدراسة ،بحيث يمكن تحديد ثالثــة  فـــترات 

مما يدل على عدم  % 200خالل هذه السنة سجلت نسبة التنفيذ مستوى أقل من : 0993خالل سنة -

النظام الضريبي في تلك الفترة، و يمكن تبرير ذلك بصعوبة تطبيق إلاصالح الضريبي خاصة مع حداثه  مردودية

 . و إتساع مجال إلاخضاع الضريبي ، مما يصعب مهام إلادارة الضريبية(  IBS-IRG-TVA) الضرائب املنشأة 

، مما يدل على % 200تجاوزت  خــالل هــذه الفترة عرفت نسبة التنفيـذ تحسن معتبر  (:0995-0994)فترة  -

و يمكن تفسير ذلك إلى إتجاه إلادارة الضريبية نحو التحكم التدريجي . مردودية النظام الضريبي في تلك الفترة

 . في الضرائب الجديدة و التكيف مع مقتضيات النظام الجديد

 

مما دل إلى  %  200وى أقل من خالل هذه الفترة نالحظ تراجع نسبة التنفيذ إلى مست ( :0111-0996) ةفتــر  -

تدهور مردودية النظام في تلك الفترة، و حسب اعتقادنا فإن مرد ذلك إلى عجز إلادارة الضريبية و عدم قدرتها 

و على هذا . مسايرة التحوالت التي ترتبت عن إلاصالح الضريبي بحيث لم تشهد تلك إلادارة أي إصالح شامل

 . النظام الضريبي دون إصالح إلادارة الضريبيــة ألاساس ال يمكن  البحث عن فعالية
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 : مــــدى استقـــرار النـظـام الضريبــي الجزائري  -4

 

لــم يتمكـن النظام الضريبي الجزائري تحقيق استقرار مما أدى إلى عدم وضوح الرؤيـة لدى السلطات  

باإلضافة إلى تعقـد ذلك النظام في هذا املجال نالحظ سنويا صدور تعديالت ضريبية ، فقانون املالية لسنة 

إجراءا   01تضمن  1001لية لسنة إجراءا ضريبيا ما بين تعديل و إلغاء و إتمام قانون املا 00تضمن  1022

 الاتجاهاتإجراءا ضريبيا، إال أن هذه التعديالت تضمنت بعض  20تضمن  1000ضريبيا، و قانون لسنة 

 : إلايجابية للنظام و املتمثلـة في

 %  19و حاليا هي  % 00تخفيض نسبـــة الضريبــة على أربــاح الشركـــات إلى -

و رفع الحد ألادنى املعفى من  %  40للضريبة على الدخل إلاجمالي إلى  العليا الاقتطاعتخفيض نسبة  -

 .دج 20.000إلاخضاع إلى 

 %  29و  %  9وحاليا  % 27و  % 24: تخفيض معدالت الرسم على القيمة املضافة إلى معدلين فقط همـا -

 .% 00مراجعـة التعريفــة الجمركيـة باعتمــاد ثالث معدالت أقصاها  -

 .% 1و الرسم على النشاط املنهي إلى  %  0ضريبة الدفع الجزافـي إلى تخفيض  -

 .إلغاء إلازدواج الضريبي بالنســبة املــداخيل املتــأتـية مـن تـوزيع ألارباح الـتي  أخضعت  للضريبــة  -

 

 تحسيـن فعاليــة النظــام الضريبي الـجزائري :   الثانيالــمطــلب 

 : التاليــــة الاقتراحاتقصـــد تحسيــن فعاليــة النظـام الضريبي الجزائري نضع 

 

رغــم تخفيف العبء الضريبي على املكلف من خالل تخفيض معظم املعدالت الضريبية إال أن ذلك  -

غير كافي بحيث يجب أن تستند طريقة تحديد املعدالت الضريبية على دراسات ميدانية حتى تعكس 

 .واقـع املجتمع الجزائري 

اجعـة التشريع الضريبي قصد ضرورة إنشاء لجنة لدى املديرية العامة للضرائب توكل لها مهمة مر  -

 .تحديد ثم معالجـة مختلف الثغرات التي يتضمنها النظام الضريبي الجزائري 

 .إصالح شامل لإلدارة الضريبية وفق املعايير الدولية في ألاداء الضريبي  -

 رغـم التعديالت التي عرفها النظام الضريبي الجزائري إال أننا نعتقـد وجود بعض الجوانب تحتاج إلى -

 :تعديـل و التي تتمثــل فيما يلــي

 إعـادة صياغــة السلم املتصاعد الخاص بالضريبة على الدخـل إلاجمالي بشكـل يقترب من العدالة . 

  إلغاء التأخير الشهري إلسترجاع الرسم على القيمة املضافة املحمل على مشتريات البضائع و

 . الخدمــات

 من املصدر و توسيع مجال تطبيقه، حيث رغم أهميته في  إعادة النظر في تنظيـم نظام إلاقتطاع

محاربة التهرب الضريبي إال أن إقتصاره على بعض املداخيل يطرح إشكاال حول مدى عدالته، كما أنه 
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يشكل ضغط على سيولة املكلف، حيث أنه ال يراعي الوضعية املالية للمكلف املعني، كما أن مواعيد 

 . متقدمـة جدا و ال ينتظر إلى نهاية السنـة استحقاقه

 

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

 .نشر الوعي الضريبي 

إلى جانب تطهير إلادارة من العراقيل و البيروقراطية  الاقتصاديالسياس ي و  الاستقرار ضرورة توفير  -

من خالل توفير جميع الهياكل  لالستثمار ، باإلضافة إلى ذلك يجب توفير بيئة مالئمة واملحسوبية

، مع ضرورة وجود مصادر للتموين باملواد ألاولية و توفر اليد الاستثمارالقاعدية الضرورية إلقامة 

 .العاملة املؤهلة

على ضرورة تعميم إلاعالم تحسين املوارد البشرية و التقنية إلدارة الضرائب، و في هذا املجال  نلح  -

 .آلالي في جميع إلادارات الضريبيــة

 .تبسيط قانون الضرائب و إجراءات تنفيذه، حتى يسهـل على املكلف فهم ذلك القانون  -

رفـع مستوى موظفي جهاز الضرائب، من خالل تكوين متخصص في الضرائب و الذي يعمل على رفع  -

برنامج تكوين دوري قصير املدى لتلك العناصر كلما  مستوى تأهيل و تدريب تلك العناصر، مع وضع

 .كان جديد في امليدان الضريبي

إقامة تعاون مستمر بين إدارة الضرائب و مختلف إلادارات الحكومية، و ينتـج عن هذا التعاون تزويد  -

 .إدارة الضرائب بما تحتاجه من معلومات و توضيحات حول نشاط املكلفين

دولي في إطار تبادل املعلومات التي تفيد في الكشف عن الوضعية املالية للمكلف اللجـوء إلى التعاون ال -

 . دولـيــة ملكــافحـــة الـــتهرب الضريبي اتفاقياتويتم ذلك من خالل عقد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجبائيـــة و السياسة الضريبية في  الجزائر إلاصالحات                                الفصل الثاني                              

 

42 

 

 

 

 خــــاتمــــــة الفصـــــــل 

 

 

املالية ملختلف الضرائب، لكنـه مازال بعيــدا عم الطموحات  املر دوديةالضريبي في زيــادة  إلاصالحلقــد ساهـم 

الجباية العاديــة محل  إحاللو التي محورهـا ألاساس ي يكمن  في  املنتهجةاملعلنـة في إطــار السياسة الضريبـيـة 

دعــم فعاليــة النظـام الجبايـة البتروليــة ، كمــا أن هيمنــــة الضرائب غير املباشرة في هيكل النظــام الضريبي ال ي

لذلـك يجــب على املشرع الضريبي التخفيف من حجـم تلــك الضرائب و . الضريبي لعدم عدالــة تلك الضرائب 

أكثـر على الضرائـب الـمباشرة خالل تشجيـع الاستثمــار، و تحسيــن تنظيــم و إدارة املؤسســات  الاعتماد

الضريبــي الـمترتب عن نشاطهــا، ضـف على ذلك يجـب تحسيـن التحصيل  نتـوج العموميـــة و بالتالـــي تحسيـن امل

الضريبـي و مكافحـــة ظاهــرة التهرب الضريبي من خــالل نشر الوعــي الضريبي قصــد تغييــر الذهنيــات املعاديــة 

 .مهـــــامهــا علــى الوجـــــهللضريبـــة و الاهتمــــــام أكــثـــــر بــاإلدارة الضريبيـــة حتـــى تؤدي 

 



 

 

 

 

 

  الثالثالفصل 

دراسة تطبيقية باملركز الجواري 

 -مستغانم–للضرائب 
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 الفصلمــــــــــــــقـــدمــــــة 

 

الجبائيــة ألاخيــرة و خاصـة  تلك التي تـمـت في الضريبــة  إلاصالحاتفــي هــذا الفصــل سوف نتطرق الى بعـض 

و تحسيـن الخدمـات الـمقــدمة للمكلفيـــن  مـن أجـــــل نجاعــة الـنظــام الجبائـي 6102و  6102لسنــة IFUالجزافية 

من أجـل إعطـاء  بالضريبــة، و من أجل ذلـك عملت تربـص في املركـز الجواري للضرائب لواليـة مستغانم

 : تفاصيل حــول هــذه إلاصالحات و ســوف أركــز على نقطتيــن أساسيتين همــا

 . الجــــــــــــزافيـــــة الضريبيـــــــــــــــــــة -

 . 6101مــن قـــانون الـماليـــــة لسنــــــة  10و املادة  -
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 تقديـــم الـمركــز الجواري للضرائب لوالية مستغانــم : الـمبحــث ألاول 

 

 نــشـــأة الـمركــز الجواري للــضرائــب :   ألاول الـمطــلب 

 

الـمجاور : إلادارة الجبائيـة إلــى إعــادة هيكلــة مصالحهـا و قد سمحـت هذه الهيكلـة بخلق تدريجيـا أدت عصرنة

 10الجبائي الوحيـد و املتمثـل فـــي الـمركـز الـجواري للضرائب و تم إنطالق املركز الجواري للضرائب ملستغانم في 

 .6102أكتـوبر 

واري للضرائب بتسييــر املكلفيــن بالضريبــة غير التابعين ملديرية كبريات املؤسسات يقــوم املركـز الج :تــعريفــــــه 

إن مركــز الجواري للضرائب هو مركز ذو إختصاص  و  .الجبائي الوحيد لهم الضرائب إذ يعتبر الـــمــجاور  ومراكز

 : بائيـة، و املتمثليـن فــي بنيـة موحـدة يسمح للمكلفين بالضريبة التابعين له إلتمــام واجباتهــم الج

 .املكلفيـن بالضريبـة الخاضعيـن للنظـام الجزافــي -

 . ألاشخاص الذين يحققون مداخيل مهنية الضريبية على الدخل إلاجمالي التابعة  ملكـان وجود مسكنهــــم -

 .ألاشخـــاص الذيــن يحققـــون مداخيــــل عقاريـــــة -

 

  املركز الجواري للضرائب مهــــام  : الثانيالـمطلـــب 

 

 : ينشــط املركـــز الجواري للضرائـب في املجاالت التاليـــــة

 إحصاء املمتلكـات و النشاطات و تسيير الوعـاء من خالل إعداد فرض الضرائب و :  فـي مجــال الــوعــاء

 .كـذا بالـمراقبة الشكليـة للتصريحات 

ات إلايرادات و تقديمهــا لرئيس املركـز للموافقـة عليها بصفتـه و كيال املصادقة على الجداول و سند -

 .مفوضا للمديـر الوالئي للضرائب 

 التكفــل بالسندات التي يقــوم بها املكلفون بالضريبة بعنوان املدفوعات :  فـي مجــال التحصيــل

هـم وكذا متابعــة وضعيتهــم في التلقائيــة التي تمت أو بعنوان جداول عامة أو فرديـة أصدرت في حق

 . مجـال التحصيـــل

تنفيــذ إلاجراءات املنصوص عليها في التشريع و التنظيــم الساري املفعول و املتعلقة بالتحصيل الجبري  -

 .للضريبة

مسك محاسبة مطبقـة لقواعـد املحاسبـة العامـة ة تقـــديـم حسابات التسيير املعدة إلى مجلس   -

 . املحاسبــــة

 تشكيل و مسك فهارس املصادر املحلية للمعلومات و بطاقات  املكلفين :   في مجــال الرقابــة و البحـث

 .بالضريبة املقيمين في محيط املركز الجواري للضرائب و املمتلكات العقارية املتواجدة فيـــه

 موجهـة للمركز الجواري للضرائب   دراسـة كل طعــون نزاعية أو إعفائيـة: في مجال الـمنازعـات. 

 .التكفـل بإجراء التبليغ و ألامر بالصرف لقرارات الالغاء أو التخفيض املقرر  -
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 متابعــة القــضـــايا الــنـزاعية املقـــدمــة أمــام الهيــئـــات القضائيـــة  -

 إعالمــن بالضريبة و تنـظيـم استــقــبـــال املكلفــي:  فـي مجال الاستقــبــال و إلاعــالم . 

نشـر املعلومات حول الحقوق و الواجبات الجبائية للمكلفين، بالضريبة التابعين للمركز الجواري  -

 . للضريبـــة

 فــي مجـــال إلاعالم آلالــي و الوسائـــل : 

 . هــااستغالل التطبيقات املعلوماتية وتأمينهـا ، وكـذا تسيير التأهيالت و رخص الدخول املوافقة ل -

 .إحصاء حاجيات املصالح من عتاد و لوازم أخرى و كذا التكفل بصيانة التجهيزات -

 . إلاشـراف على املهام املرتبطـة بالنظـافة و أمـن املحالت -

 تنظيم املركز الجواري للضرائب:  الثالثالـمطـــلب 

 :شكل من تيسير املركز الجواري للضرائب من طرف رئيس املركز، و هـو ي

 :ثالث مصــالــح رئيسيـــــة -أ

 املصلحــة الرئيســـية لتسييــر امللفـــات. 

  الـمصلحة الرئيسيــة للمراقبـــة و البحـث. 

 الـمصلحـة الرئيسيـــة للمـنازعـــات . 

 : مصلحتـيــــــن -ب

  مصلحـــة الاستقبــال و إلاعـــالم. 

 مصلحـة إلاعـالم آلالـي و الوسائــل. 

 .قباضـــــة -ج
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 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

 و البحث مصلحة

 التدخالت

 مصلحة املراقبة

 

 
 

 مصلحة الصندوق 

 

 

 

 

 

 مصلحة املحاسبة

 

 

 
 مصلحة املتابعة

 
 

جباية النشاطات  مصلحة

 التجارية و الحرفية

 

الجباية  مصلحة

 الزراعية
 

 مصلحة جباية املمتلكات 

 و املداخيل

 مصلحة الجباية العقارية

 
 

 الهيكل التنظيمي للمركز الجواري للضرائب( III-01) الشكل رقم 

 6102/  20نشرة إعالمية للمديرية العامة للضرائب رقم  –املديرية العامة للضرائب  رسالة املصدر
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يتميــز املركـز الجواري للضرائب عن مركز الضرائب و مديرية كبريات املؤسسات بالطابع الجزافي لفئة  *

 .املكلفين  بالضريبــة التي يسيرهـــــــا

تعـــــريف مجــــال صـــــالحيات املركز الجواري للضرائب في تحديد املكلفين بالضريبة التابعين لهذا من  يتمثــل

 . جهة، و مــن جهــة أخرى تحديـــد الضرائب و الرسوم التي يسيرهــــا

 

 جواري للضرائـــــب يتبــع ملجــال اختصاص الــمركـــز  ال :  ألاشخــاص التابعون للمركـــز الجواري للضرائــب 

ألاشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاط ) ألاشخاص الطبيعيون لنظام الضريبة الجزافية الوحيـدة -

السلع و ألاشياء و ألانشطـة ألاخرى املتعلقة بتأدية الخدمات لفئة ألارباح الصناعية و التجارية التي ال يتجاوز 

 (.دج 01.111.111،11) رقم أعمالها  عشرة ماليين دينار جزائري 

 . ألاشخاص الطبيعيون امللزمون باكتتاب تصريح إجمالي لـمداخليهم  كــل سنـــة -

 : ألاشخاص الطبيعـــيون الــذين يـــــــؤجرون  -

 .عقارات مبنيــة أو جزء عقارات  مبنية الستعمال سكني  -

باح مؤسسة تجارية، أو محالت تجارية أو صناعية غير مجهزة بعتادها إذا لم تكن مدرجــة في أر  -

 .صناعية  أو حرفية أو مستثمـــرة فالحيــة أو مهنيـــة غير تجارية

 . أمــالك غيــــر مبنيــــــة مهمـــــا تكــــــن طبيعتهـــــــا -

 . ألاشخاص الطبيعيون الــذين يحققون مداخيــــال فالحـيـــة -

 .العمومية و مؤسسات مستخدمة أخرى ال تتوخى تحقيق الربح املؤسسات إلادارية -

ألاشخاص الطبيعيون الساكنون في الجزائر، الذين في حوزتهــم أمالك في الجزائر و أيضا ألاشخاص   -

 .الطبيعيون الذين ليس لهم إقامة في الجزائر و لكن لهم أمالكــا في الجزائر

أمالكا واقعة في بلديات تستفيد من خدمة رفع  ألاشخاص الطبيعيون أو الـمعنويون الذين لم -

 . القمامات املنزلية و أيضا املنتفعون املحتملون آلاخرون و مستأجر و هذه ألامالك

 

 : الضرائب و الرسوم املسيــرة من طــــرف الـمركـــــز الجواري للضرائب

 : حصيل الضرائب و الرسوم التاليــــــةيتكلف الــــمركـز الـجواري للضرائب بتسييــر و مراقبـــة و كــذا ت

 

  الضريبــة الــجزافيـــة الوحيـــــدة. 

 إ.د.الضريبـــة على الدخــل إلاجمالي ض  . 

 (.مكان إلاقامــــــة) الضريبـــة على الدخــل إلاجمالــي   -

 .الـــمداخيــــل الفالحيـــــة –الضريبــة على الدخل إلاجمالي  -

 .الـمداخيــل الـعقاريـــــــة –الضريبــــة على الدخــل إلاجمالي  -

 .ألاجـــور  –الضريبــة  على الدخل إلاجمالـي  -
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 الــضريبـــــــة علــى ألامـــــــالك  : 

 .رســــم الـتطهيــــــر  -.الرســـم العقـــــاري  -

 .ات أو مركز الضرائبال تسيرهــا مديريـــة كبريات الـمؤسس أخرى حقوق و إرادات  -

 

  التابعين للمركز الجواري  ألاشخاصيخضع لها الــضرائـــــب و الرسوم  التــي:  

 

 : إذا كنــتـــــم شخصــــا طبيعيـــــا -1

 : فـــأنتـــم تـخضعـــــون لــــــ

عندما تمارسون نشاط بيع السلع و ألاشياء و ألانشطة ألاخرى املتعلقة بتأدية : الضريبة الجزافية الوحيدة* 

 جزائـــــــــري  الخدمات التابعة لفـــــئـة ألارباح الصناعية و التجارية التي ال يتــــــجاوز رقم أعمـــــــالها ماليـــــــــيــن ديــــــنــا

 (.دج 01.111.111،11) 

 

إذا كنتـــم تقومــون باكتتــاب تصريح سنوي بمداخيلكم ( مكان إلاقامـة) الضريبــة على الدخل إلاجمــالي * 

 . إلاجمالية، و هـــــذا فـــي مــــكــان إقامتكـــــــــــم

 

 :  إيرادات عقاريـــــــة  إذا كنتم تقومون بتأجيـر –الضريبـة على الدخــل إلاجمالــي * 

 .ت مبنيـة أو جـزء من عقارات مبنيـة ذات استعمـال سكنيعقارا -

محالت تجارية أو صناعية غير مجهزة بعتادها إذا لم تكـن مدرجة في أرباح مؤسسة تجارية، أو صناعية أو  -

 . حرفية أو مستثمـرة فالحية أو مهنة غير تجارية

 .أمــالك غيــر مبنيــة مهمــا كــانت طبيعتهـــا -

 

 :  إيرادات فالحية إذا كنتم تنجزون بصفة فرديــة -ة على الدخل إلاجماليالضريبـ* 

 .نشاطات فالحيـة أو أنشطــة تربيــة  املاشيـــة -

 .ب التي ليس لها طابع صناعيننشاطات تربية الدواجن أو ألارا -

 .نشاطات تربية النحل أو بلح البحر أو استغالل الفطريات في السراييب تحت ألارض -

 

 : الضريبـــة علــى ألامــالك *

 باستثناءاملتواجدة في الجزائر أو خارج الجزائر و هذا  هشخصا طبيعيا قاطنا بالجزائر، فيما يتعمق بأمالك -

 .ألامالك املهنية

 باستثناءاملتواجدة في الجزائر  همالكأفي الجزائر، و هذا فيما يتعلق ب موطن جبائي هشخصا طبيعيا ليس ل -

 . ألامالك املهنية

 : الــــرســــم العقـــــاري * 

 . العقارات الــمعفاة صراحــة باستثناءعقارات مبنيــة  الذين يملكون  ألاشخاص -
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 :رســــم التطهيــــــر* 

 يملك أمالك متواجدة في البلديات املستفيدة من خدمة رفع القمامات املنزلية  شخصا طبيعيا -

 .أو مستنفعـــا محتمـــال أو مستأجــرا لهذه ألامالك الــمبنيــــــة  -

 :هو يخضع لفـــ* 

 .إذا كـنتم شخصا تملكون عقارات مبينة أو غير مبينة بإستثنـاء العقارات املعفاة صراحـــة  الرسم العقاري  -

 

 : ارســـم التطهيــــر إذ* 

 . تملكـون أمـالك مبيــنة متــواجــدة فــي البــلديات املستفيدة من خدمة رفع القـمـامـــات الــمنـــزليــة شخصا -

 .أو إذا كنتـم مستــنــفعـــا محتــمال أو مستــأجرا لهـــذه ألامـــالك الـمبــنيـــة -

 

 :إذا كنــــــــتــــم  شخصـــا معنـــويــــــــا -2

 :تـــم تخضعـــــــون لــــــــــــــ فــــأنـــ 

 .الرســــم العقــاري إذا كنتـــــــم شخصــــا تملكـــون عقـارات مبينــــــة أو غـيــر مبينة باستثناء العقارات املعفاة صراحة -

 :  رســــــم التطهيــــر  إذا كنتــــــــم*

 .بلديات املستفيدة من خدمة رفع القمامات املنزليةشخصــا تملكــون أمالك مبينـــــة متواجدة في ال -

 . أو  إذا كنتــــــم مستنفـعــا محتمـال أو مستأجـــرا لهذه ألامـــــالك  الـمبينــــــــة  -

 : إذا كـنــتــم مؤسسة إداريـة عمومية، جمعية أو هــيــئـة أخــرى * 

 .صدر املطبق على ألاجــور الاقتطاع من امل –الضريبــة على الدخـل إلاجمالي  -

 . الضرائب و الرسوم املستحقــة على الفئات الخــاضعـــة للضريبـة من نشاطكـــم -
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 دراســـــة حــالــــة تطبيقيـــة : الــمبــحــث الثــــانــي

 

 الـضريــبـــة الـجزافيــــة الوحيــدة :  ألاول الـمطلــب 

 

فـي إطــار برنـامجهــا الشامـل لإلصالح الضريبي و عصرنــة هياكلهـا ، اتخذت إلادارة الـجبائية إجراءات الهدف منهـا 

 .نجاعـة النظـام الجبائي و تحسين الخدمات الـمقدمة للمكلفين بالضريبــة

ترتيب الضريبة الجزافية الوحيدة الذي يخضع له  6101في هــذا الصدد، أعـاد قانون املالية التكميلي لسنة 

 .دج  21 111 111املكلفون الذين ال يتجاوز رقم أعمالهـم 

و عليه، فإن إجراءات تبليغ الضريبة قد تم تركها و استبدالهـا بتصريح جديد، فإن الخاضعين للضريبة 

فيفري من كل سنة نظير وصل باإلستالم، تصريحا لرقم  10لوحيدة ملزمون فقط بإيداع، قبل الجزافية ا

جانفي من السنة  21و  01مع وجوب ملء جميع خاناته، و آخر تكميليا واجب إلايداع ما بيـن ( G12)ألاعمــال 

 .املواليه في حالة تجاوز رقم ألاعمال املدى بـه في التصريـح ألاولـي

ار نظـام الحقيقي ساري املفعول و بإمكان املكلفين بالضريبـة الذين ال يتجاوز رقم أعمالهـم يبقـي اختي

فيفري لدى الضرائب، املركز الجواري للضرائب أو  10دج اختياره بتقديــم  طلب كتابي قبل  21 111 111

 .مفتشيـة الضرائب الـمسيرة للملف الجبائي

 

 : بــة هــييجــدر التذكيـر أن نسبـــة الضري* 

 .لنشـــاطات البيــع و الشراء و انتــاج السلـــع % 1 -

 .لبـاقـــي  النشـــــاطــــات% 06 -

 

مكرر  من قــــانون ضـــــرائب مبــاشرة  221دج الـمادة  01111غير أن الـحد ألادنـى للضريبــة ال يقل أي حـــال عن 

دج بالنسبـــــة لألشخـــــاص الخـــــاضعـــــيــــــن لنــــــــــظـــــــــام دعــــــــم  1111ــــــــحد إلـــــــى و غير مباشرة و يــــــــخفــــــض هــذا ال

 .من نــفـس الـقـــانـــــون  12مكرر  686الـمادة (  ANSEJ-ANGEM-CNAC)التــــشغـــــــيـــــــل

 

و لـــــــــــــــــــــــذلك ســـــوف نــــدرس  6102أفريل  10اء إلـى تثن، اسG12يداع التصريح و نظرا لهذا التغيــــــير، يمــــــدد أجل إ

 6102ملا كان النظام الجزافي القديم و مداخيل التحصيل لسنة  6101و نحلل مداخيل التحصيل لسنة 

 .بـــــــالـــــــنظــام الجـــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــد

 : من خــــالل هــذه الدراســــات هناك مرفقـــات و * 

-G12 

- H 61 TER 

جديد حيث يتــم فيه ملء جميع املعلومات عن الخاضع G12القديــم بــ G12تم استبدال  6102و في سنــة 

من مبلغ الضريبة أي الفصـل ألاول و % 11فإنــه يقــوم املكلف بتصريح  بــ  G12  إيداعللضريبـة و لكن عنــد 
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سبتمبـر و الفصل الـرابع قبل   01جوان سنـة ، أمـا في خصوص الفصل الثالث فيكون قبـل 21الثانـي معا قبل 

 .ديسمبـر الفصل الرابع 20سبتمبــر الفصل الثالــث و  21ديسمبــر ليس مثلما كــان معمول به من قـبــل كــان  01

و كمقـارنة . دج ككل 1111دج أو  01111أمــا فيمـــا يخص الحــد ألادنـى فـإنــه يتــم سـداد جميــع الـمبلــغ أي  

 .6102ملقارنتهــا مع نتائــج سنــة   6101سوف نأخذ نتــائـج 

 

لى املركز الجواري كدراســة تطبيقيـة سوف نتطـرق إ  6102لــ  6Sمــع   6101سنــة   S2و كمرجـع سوف نـقـارب  

 . 6102.01.10للضرائب لوالية مستغانم الذي تم البدء العمــل فيه في 

 

S2  :ـــاتـــر  الحــــــــسابــــــــــــــــــــــهـــو وثيقــــــــة محاسبـــــــــــــــــــــــــة يــــتـــــــــــــــم  فيـــــــــــــــهـــــا  تغييـــــــــــــــــــ. 

 .6102إلى الفصل ألاول لسنة  انطالقه نتائـج التحصيل الجبائي منذ يمثل (: lll-11رقم )الجدول 

 2112الفصل ألاول لسنة  2112سنـــــة  2112سنــــة  2112سنـــــة  الشهـــور 

 022 210 210 612 111 111 011 111 111  جانفــي

 008 111 111 028 111 111 018 111 111  فيفــري 

 621 020 111 212 111 111 620 111 111  مــارس

  021 111 111 012 118 111  أفريـــل

  612 111 111 012 111 111  مـــــاي

  608 111 111 082 111 111  جـــوان

  022 111 111 012 111 111  جويليــــة

  611 111 111 022 102 111  أوت 

  610 002 111 021 111 111  سبتمبـــر 

  002 111 111 010 111 111 012 111 111 أكتـــوبر 

  622 111 111 020 282 111 022 111 111 نوفمبــــر

  222 111 111 620 111 111 020 111 111 ديسمبــــر 

 215252211 2222112111 1522255111 212 111 111 الـمجمــوع

 املركز الجواري للضرائب قباضة: املصدر 
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إلى الفصل ألاول من  6102و من خالل هـــذا الــجدول نالحــظ أن التحصيــل الجبائـي فـي تــزايد من سنــة 

كانت ناجحــة حيـث أن  مبلغ  انتهاجهاالتي تــم  إلاصالحاتو ذلك يبيــن لنــا أن السياسـة الجبائية و  6102سنـة

 6102دج بينمــا الثالثي ألاول من سنة  11611111كان يساوي  6102للثالثي الرابع لسنة  التحصيـل الجبائي

 6102و  6101و كذلك بالنسبة للسنة . دج أي هناك  تحسن و تزايد في الـمبلغ  212286210كان يساوي 

تم ذكرها سالفا التي  إلاصالحاتدج و من خالل  6.226.002.111و املساوي لـ  6102فاملبلغ تزايد خالل سنة 

 إلادارةكـــــانت نــــــــاجحة  و تخدم  إلاصالحاتأنــــــه هـــــذه   إثباتبخصوص الضريبة الجزافية ، سوف نـــــحاول 

ـــلى النظام  عـــــ إدخالهاالتــــــي تــــــــم  إلاصالحاتهــــل : التالية   كاليةإلاشــن خـــــالل مـــــــعالجة الجبائية، و هــذا مــــ

 .الجـــــــــزافــــــــي كـــــــانــــــــت نـــــــــاجـــــــــحة ؟

 

و الفصل ألاول  6102و  6101و لإلجابـة عن هذا السؤال سوف نعرض النتائج املتحصل عليها خالل سنة 

 .6102لسنــــــــــــــــــــــــــة 

 

 6102من سنة ألاول غاية الفصل  إلى 6101سنة  نتائـج التحصيل الجبائي من يمثل (: lll-12رقم )الجدول 

 2112الفصل ألاول لسنة  2112 2112 السنـــة

  28 282 210 22  660 111 111  601 022 111 مبلغ الضريبة الجزافية

 قباضة املركز الجواري للضرائب: املصدر 

و من هــذه النتائج نالحـظ أنه عندما كان مبلغ الضريبة الجزافية يحدد من طرف املفتشية الضرائب فإن مبلغ 

فإن  إلاصالحات إدخالعندما تم  6102دج ، و خالل سنة   601 022 111التحصيل النهائي هــذه ألاخيرة كان 

اك تحسن و تقدم و زيادة في املبلغ و أيضا دج أي أنـه هن  660 111 111مبلغ التحصيل النهائي للضريبة كان 

التي  إلاصالحاتفكان هناك تحسن وزيادة في التحصيل الـجبائــــي أي أن  6102بالنسبة للثالثي ألاول لسنة 

 . تمت أتت بثمارهـا أي كانت ناجحة مقارنة بالسنوات املاضية

 

 : ق إلى املثال الثانيسوف نتطر  10أمـا بالنسبــة لإلصالح الثاني املتعلق بـ املادة 

لدينــا السَيد س و الذي تقــدم إلى مصلحـة قباضة الضرائب للمركز الجواري من أجل معرفة وضعيته الجبائية 

من أجل الاستفادة من هذه الــمادة التي تنص على أنه إذا تم دفع جميع  ما كل الخاضع للضريبة من ديون 

 : وضعيتــــه كاآلتــيفإنه سوف يعفى من غرامة التأخير و كانت 
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 الــدفـــع   الــدفــع  الــمطلــــــوب

طبيعة 

 الضريبة

سنة 

فرض 

 الضريبة

املبلغ 

 ألاصلي

املبلغ  تاريخ الدفع املجموع الغرامة

 ألاصلي

 املجموع الغرامة

 

IFU 

 

6106 

 

61111 

 

1111 

 

61111 

 

2017/1/x 

 

61111 

 

1 

 

61111 

IFU 6102 66111 1111 62111 2017/1/x 66111 1 66111 

IFU 6102 61111 2611 20611 2017/1/x 61111 1 61111 

IFU 6101 62111 2821 22221 2017/1/x 62111 1 62111 

 12211 1 12211  115122 25222 12211  مجموع

 

 :  مــــــــالحظــــــــــــــــــــــــــــــة

 . من الـمبلغ ألاصلي كــــأقص ى حـــــد الـمبالغ بالدينار الجزائري  % 61تحسـب غرامــة التـــــأخيـــر بــــــ 

 

دج و بــإضافـــة إلى غرامـــــة التـــــأخير فيسبح  02111و مــن الجـــدول نالحــظ أن الـمبلغ ألاصلي لهــذا التــاجــر  كــان 

من الــغرامـــــــة عـــن طريـــــق دفــع كــــل ما عليـــــــه من  إلاعفاء دج ، لذلـــك استفــاد هـــذا التـــــاجــر من 008061الـمبلـــغ 

 . دج 62261ديــــــــــون مقــــابل إعفــــــاءه مــن دفـــع غرامــــــة الـــتأخير  و الــمتساويــــة لـــــــ 

ــإن هــــذه السياســـــة الجديــدة املتبعـــة لقــــت استحســان و مــن خالل الــــمعلومــــات التي أخذنهـــــــا من القباضـــــة فــ

 . من الخاضعيـــن للضريبــــة و استفـاد منهـــــــا العديـــد من الخاضعيــــن للضريبـــــة

                                

 

 

 

 

 

 

 

 



 -مستغانم–دراسة تطبيقية باملركز الجواري للضرائب                                                               الفصل الثالث     

 

54 

 

 

 :   خاتمة الفصل

 

 

التــــي قامـــــت بهـــــــا الــدولــــــــة فيمــــا يخص السياســــــة  إلاصالحاتمــن خالل  ما قدمنــــــاه معلــومــــــات و بيانــــــــات حـــــول 

ـــائـــج جيـــــــــدة فيمـــــــــــــا يخــ ـص التحصيـــــل الجبائــي، أي أن مداخيـــــــــــــــــــــل الـدولـــة من الجبائيـــــــــــة فـــــإنهــــــا أعطــــــت نـــــتــ

 خالل الجبايـــــــــــــــــــــــة العاديـــة فكــــانت ايجابـــــيـــــة و مرتفعــــــة خالل السنتيـــن آلاخرتين،

لـــديــــه الوعــــي  الــجبــــــــائـــي  أي  أصبـــــح  يقـــــــــــــــــــوم  بـــتقـــــــــديـــــم  و هــذا من أخـــالل أنـــــه  الـمكلــف بالضريـــبــــة أصبـــح  

 . تـــصريحـــــــــــاتــــه و دفعهــــــــــــــــــــــــــــا
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ـــــــــعامــــــــــة   الـــــخــــــاتــــــمــــــــة الـــــــــ

 

موضـــوع بحتــي الــذي تطرقــــــت فيــــه في أول الـمطاف إلى دراســــة نظريــــــــة  إتمامالحمـــد للـــه الـذي أعانـــــي على 

ك من خالل السياسة الضريبيـــة حول الضريبــة، و كونهــــــا أداة  من أدوات السياســـة الـماليـــة العامــة، و ذلــ

ــة، لـــــن ـعــد آثرهـــا على الاقتصــاد الوطني، ففــي الجزائر يركـــز الاو   إلاصالحقتصــاد على الجبــايــة البولوليـ

الشــامل للنظــام الجبائــي و انتـــقــال الجزائر من الاقتصاد الـموجــه إلـــى الاقتصاد السوق أصبحـــت الضريبــــة 

 . تشـــــل أهـــم أداة إليرادات مــيزانـيـــة الــدولـــــــة

 

جبائيـــة تمس مختلف مكوناته  إصالحات إدخالال بــد من البحــث في النظــام الجبائــي و تطويره و و عليـــه كــان 

تغيلات مست مختلف ألاوعيــة  الضريبية، و كــذا معدالت  إلاصالحاتأمرا ضروريــا، و قــد شملــت هــذه 

 . و  الاقتصاديالضريبة و التي تدخــــل ضمن سياســة ضريبيـــــة لتحقيــق الـنمــ

 .5102و  5102و  5102فـي قانون الـماليـــة لــــل من سنة  إصدارهاألاخيــرة التــي تــم  إلاصالحاتو مــن بيــن هــذه 

 

 : و مـــــــــن خـــالل هــذه الـــدراســــة يمـننـــــا أن نتــوصل إلى جملــــة مــن النتــائـــج من بينهــــــــا

 

مستمــرة النظـــــام الجبائــي الجزائـــري ال يميــز بالـــبساطــة و ذلــك نظــــــرا ألنـــــه يعــــــــرف تعــــديـــالت و تغييلات  -

 أو معدالت الضريبــــة إلاخضاعو كــل سنـــة فــي إطــار قوانيــــن الــماليـــــــة ســـواء  تعلــق ألامــــر بمجـــــال 

 . الـمفروضة

 

غيــــاب الـقوانيـــــن و ألانــظمـــــة الـتــي تـفــل التنفيـــذ لألهـــــداف الــمرجــوة و عليــه و مــن خالل دراستــــي  -

 . لهـــــذا الـموضــوع فـــــإن السياســـة الضريبـيـــــة فـــي آلاونـــــــة ألاخيـــــرة تعرف تحسنا ملموســــــا
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 :ملخص
حيث تجلت معطيات جديدة على الساحة 1992،  شهد النظام الضريبي الجزائري عدة تعديالت منذ الاستقالل خاصة مطلع

تأثير  الاقتصاد الوطني من اقتصاد ذو صفة مركزية إلى اقتصاد حر ، و يتطلب لتحديد مدى الوطنية ، و ذلك من خالل تغير

على املؤسسات في ظل إلاصالحات، بحيث  الاقتصادية ، معرفة مختلف الضرائب التي تفرضالنظام الضريبي على التنمية 

 املباشرة و غير املباشرة ، كما تم سن قوانين بإنشاء ضرائب جديدة، تمثلت في مست هذه إلاصالحات كال من الضرائب

املضافة و كذا الرسم على النشاط املنهي  قيمةالضرائب على الدخل إلاجمالي ، و الضرائب على أرباح الشركات ، و الرسم على ال

قبل إلاصالح الضريبي، كالضريبة على ألارباح  التي حلت محل الضرائب التي كانت سائدة الضريبة الجزافية الوحيدة ، و 

 .إلاجمالي على إلانتاج التجارية و الصناعية ، و الرسم الوحيد

التي تستعملها الدولة من أجل تحقيق  الضريبي التي تعتبر إحدى ألاساليبو قد انتهجت الدولة الجزائرية سياسة التحريض 

الجبائية و املساعدات املالية املختلفة التي من شأنها حث املؤسسات على  التنمية الاقتصادية ، و ذلك من خالل الامتيازات

و ذلك قصد التأثير  م تلجأ لهذه السياسة ،باالستثمار و العمل على تشجيعه ، و عليه فإن أغلب الدول في العال أخذ املبادرة

املسطرة ، و في ظل السياسة التنموية املنتهجة ، و الدولة  على املؤسسات الاقتصادية نحو توجيه نشاطاتها وفق ألاهداف

 أعطتو التي  5102لسياسة التحريض الضريبي ، و ذلك من خالل القوانين الصادرة سنة  الجزائرية أولت اهتماما كبيرا

من غرامات التحصيل  مقابل تسوية ما عليه من  إعفائهاهتماما كبيرا للمقدرة التكليفية للمكلفون بالضريبة من خالل 

برنامج  إطار فرصة جلب عدد كبير من املكلفين في  الذي منح (05سلسلة ج رقم)التصريح  إصدار و  ضرائب و رسوم من جهة،

   تحسيس الجمهور و نشر الوعي الضريبي إلىو الذي يهدف  5102مة للضرائب سنة املديرية العا أطلقتهاملفتوحة الذي  ألابواب

 . أخرى من  جهة 

الحصيلة الضريبية،  الجباية البترولية في كما رأينا من خالل تقييم النظام الضريبي أن الهدف من إحالل الجباية العادية محل

تبقى كل إلاصالحات الضريبية و  ..تغيراته، باإلضافة لضعف إلادارة الضريبية ما زال بعيد املنال لتعقد النظام الضريبي ولكثرة

لتحقيق أهدافها الاقتصادية و الاجتماعية تواجه عراقيال ورثتها عن النظام  لسياسات املتعلقة بها، املنتهجة من طرف الدولة

درجة كفاءة إطارات إلادارة  انوني، وانخفاضكالرشوة واملحسوبية، باإلضافة لضعف الوعي الضريبي لدى املكلف الق السابق،

ضريبيين ، مما يؤدي الغش التهرب و ال  إلى باإلضافة العدالة الضريبية الضريبية في تطبيق القوانين الضريبية، مما يخل بمبدأ

 .املستحدثالضريبي  مليار دج ، مما يؤكد ضعف النظام200إلى 120الخزينة لقيمة تتراوح سنويا ما بين  خسارة إلى

 
 

Résumé 

La reforme fiscale date bien des années 90 à un moment ou l Algérie se contentait encore de la fiscalité 

pétrolière  dans ces ressources budgétaires.  

L’intérêt de la reforme est d'œuvrer à la diversification de l'économie et des ressources financières de l'Etat 

à travers la poursuite de la reforme engagée depuis une vingtaine d'années. 

La grande innovation en matière de reforme et de la modernisation a été l'introduction de la TVA et la 

baisse des taux en ce qui concerne l’IBS. IRG et TAP remplaces ensuite par l'impôt forfaitaire unique IFU.   

Malgré toutes ces reformes la fiscalité algérienne reste loin des objectifs espérés du gouvernement, des 

operateurs économiques et des contribuables. 

Dans ce contexte la problématiques de la reforme fiscale continue d'être  critiquée pour ces méthodes 

archaïque  qui génèrent chaque année des pertes importantes au trésor public causées par la fraude et 

l'évasion fiscales. 


