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أنبيػة بػارزة يف علػم االقتصػاد  اقتصػاديات اعببايػةدبقياس نا احياأو كما يسمى  جباية اؼبؤسسةوبتل مقياس       
فاعبباية يف االقتصاديات اغبديثػة تعتػرب مػن اهػم اؼبػوارد الػد يعتمػد عليهػا اذ يشكل فرع من فروعه، بشكل عاـ، 

وات اداة مػن اد يف تعزيز االيرادات العامة ومػن   ربقيػق التوازنػات اؼباليػة هػ ا مػن جهػة، ومػن جهػة اخػرى تعتػرب
 السياسػػة اؼباليػػة الػػد تعتمػػد عليهػػا الدولػػة يف توجيػػه االنشػػطة االقتصػػادية، لػػ ل  تعتػػرب دراسػػة مثػػل هػػ   اؼبقػػايي 

تتبعهػػا الضػػريبية الػػد  خصػػائص الػػنظم وذلػػ  الكتشػػاؼ ةاو التطبيقيػػ ةالنظريػػ مػػن الناحيػػةذات انبيػػة بالغػػة سػػواء 
 اػبطط اؼبرسومة.بلوغ و  اؼبسطرة االهداؼم يف ربقيق ومدى كفاءة وفعالية ه   النظ، ـبتلف الدوؿ يف العادل

مػن خػالؿ  ة الػد اكتسػبناهاجربػالتنتيجػة  - جباية المؤسسة –ه   اؼبطبوعة  قد جاءت رغبتنا يف إعدادو      
حيػػمت مج صبػػع  ل دوري )سػػنوي( يف جامعػػة انتمائنػػا،الػػد كنػػا نقػػدمها وبشػػكاحملاضػػرات  اؼبقيػػاس وتدريسػػنا ؽبػػ ا 
ت وترتيبهػػا بشػػكل متسلسػػل حيػػمت كػػل ؿبػػور يعتمػػد فهمػػه علػػى مكتسػػبات احملػػور الػػ ي قبلػػه ويف هػػ   احملاضػػرا

علػػى تبسػػيط  -اؼبطبوعػػة–الوقػػن نفسػػه يبهػػد ويفسػػف ا ػػاؿ لفهػػم احملػػور الػػ ي يليػػه، وقػػد اعتمػػدنا يف عرضػػها 
إلمكػاف، وهػو أمػر نأمػل األسلوب و اؼبعلومات الد مج تناوؽبا، مع اغبفاظ على عمق ومشولية اؼبادة العلمية قدر ا

أف يكػػوف قػػد ربقػػق، كمػػا مج االعتمػػاد يف إعػػدادها علػػى اؼبراجػػع العلميػػة اغبديثػػة واألصػػيلة وذات العالقػػة لتصػػدر 
 األكاديبي اؼبعد من طرؼ الوصاية. الربنامج مع توافقييف حلتها النهائية بشكل مالئم وموثوؽ 

دببادئ علم االقتصاد من خالؿ  ملما فيكو  أفعليه هبب  ،ه ا اؼبقياسربصيل  من الطالب يتمكن حىتو     
ربصيله ؼبقياس مدخل إذل علم االقتصاد، وذل  حىت يتمكن بشكل جيد من معرفة وفهم كيفية حدوث 

 بعض يف متحكما الطالب فيكو  أف هبب كما،  اكتشاؼ طبيعة العالقة اؼبوجودة بينها و االقتصادية الظواهر
جباية اؼبؤسسة يعتمد يف بعض ؿباور  ألف مقياس  اإلحصاء،سابية وعلم اغب كالعمليات الرياضيات، مبادئ

وذل  من  ،ب التطبيقي بشكل كبًنانعلى اعب ما هبعل دراستها والبحمت فيها يعتمدعلى اؼبسائل اغبسابية 
 من التمارين حوؿ ـبتلف احملاور الد يشملها ه ا اؼبقياس.  سلسلةحل  خالؿ

أنه يقدـ بعض الفائدة اؼبتواضع فاف األمل كبًن يف  العمل ه ا اقباز يف اؼبب وؿ هداعب كافا  ومهمويف اػبتاـ    
ويف  الشركات، خاصة وأنه يرتبط دبوضوع هاـ يف حياة األفراد ويف إدارة جباية اؼبؤسسةواؼبهتمٌن بعلم  للطلبة

حظات والتوجيهات تطوير االقتصاديات، والشكر والرتحاب موصوؿ لكل من القراء األعزاء على صبيع اؼبال
، وع ري ه   اؼبطبوعة الواردة منهم لتكوف لنا موضع اعتبار يف اؼبستقبل، وأربمل وحدي القصور واألخطاء يف

 يف ذل  أنين ب لن ما أستطيع وال يكلف اهلل نفسا إال وسعها والكماؿ هلل وحد  سبحانه وتعاذل. 

 تـــــــوطــــــئـــــــت
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عرفن الضريبة من  اقدـ العصور وتطورت مع مرور الزمن حىت وصلن اذل ما  ريبة7ـــور الضــطــه وتــأوال7 نشأ

، ليبدأ بعد ذل  ا ظهرت وتواجدت قبل ظهور الدولةفاؼبتتبع لتاريخ ظهور الضريبة يرى اهن، اآلفهي عليه 
يظهر ذاهتا، كما  يف حدبشكل اكثر وضوحا مع بدايات ظهور وتشكل الدولة  ريبلو يظهر و مفهـو الضريبة 

، فرضها والطرؽ اؼبستخدمة يف ةاالقتصادي النظمبٌن تطور ما عالقة وثيقة وجود التطور التارىبي للضريبة 
 اؼبقدمةاػبدمات مدى حاجتها اذل و ال ي عرفته اغبضارات اؼبتعاقبة  التنظيم االجتماعي ما بٌن طبيعة ل وك 

 مراحل تطور الضريبة فيما يلي:اهم يص ، وعلى العمـو يبكن تلخالسلطة اغباكمةمن طرؼ 

: وهي مرحلة ما قبل نشوء الدولة بتنظيماهتا اؼبعروفة والد كانن فبثلة التقليدية البدائية() المرحلة األولى  -
على ما يعطى من أفراد ا تمع لقائدهم طواعية  ه   الفرتةفقد كاف االعتماد يف  ،يف القبيلة أو العشًنة

 كاف نقداً أو عيناً ودبا يعٌن على ربسٌن أوضاع ه ا التنظيم.  سواءً ، واختياراً 

وف ه   اؼبرحلة تشتمل على تنظيمات أكثر تطورًا من سابقتها  ك  )التقليدية المتطورة(7 المرحلة الثانية  -
كنظاـ سياسي، فقد سجلن هبا االسم أو الوصف حيمت الدولة هي األساس يف ه ا ا اؿ وليسن القبيلة أو 

يف ه   اؼبرحلة فرضن الضرائب احملايدة اؼبباشرة مثل الضرائب على األراضي واؼبواشي والرؤوس  و ،ةالعشًن 
ومن ذل  يتضف لنا أف اؽبدؼ من الضرائب يف ه   الفرتة هو اغبصوؿ ، واإلنتاج الزراعي يف البلد ... إخل

 على موارد مالية مع عدـ أخ  آثار الضرائب األخرى يف االعتبار .

فبا يف ه   اؼبرحلة قامن العالقات االقتصادية بٌن الدوؿ  )المرحلة التالية لظهور الدولة(7 لة الثالثةالمرح -
إذل  ،زبفيف العبء على مواطنيها من الضرائب اؼبباشرة الد فرضن يف مرحلة سابقةتلجأ اذل  دوؿجعل ال

 على الصادرات والواردات. وهي فرض الضرائب ،فرض ضرائب غًن مباشرة ؽبا عالقة بتجارهتا اػبارجية

باحرتاـ صبيع وحظيها الدولة  مع ظهور مفهـو )مرحلة تدخل الدولة لتحقيق الرفاىية(7 المرحلة الرابعة -
الدولة هنا تستخدـ الضرائب ال لكوهنا مورداً مالياً  اصبحن ،ربقيق أكرب قدر من الرخاء اذل وسعيهامواطنيها 

أهداؼ وقد ظهرت ه   اؼبرحلة بعد ظهور اؼبشروعات الكبًنة الد أدت  فقط وإمبا لتحقيق ما تصبوا إليه من
 بدورها إذل حدوث تطورات اقتصادية واجتماعية وسياسية.

 هـــفــبهـيــن ػـــبهــت حــول الضــريــبـت: لولــ رة االــــحبضـــالو
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  وعالقتها ببعض المفاىيم ذات الصلة7 تعريف الضريبةثانيا7 
 7 تعريف الضريبة0-47

حمللية بصورة هنائية مسانبة منه يف هيئاهتا العامة ا إحدى أوالدولة  إذلفريضة مالية يدفعها الفرد جربا  -
 يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة. أفتغطية النفقات العامة دوف 

بصورة  هت( حسب مقدر شخص طبيعي أو معنويهي مبلغ نقدي يدفع جربا من طرؼ اؼبكلف ) -
 لدولة.العامة لنفقات الهنائية دوف مقابل لتغطية 

الطبيعيٌن )األشخاص ( على اؽبيئات العموميةالدولة )هي عبارة عن اقتطاع نقدي جربي تفرضه  -
االقتصادية واالجتماعية  أهدافهاالعامة ودبا وبقق  أعبائها( بدوف مقابل بغرض تغطية واؼبعنويٌن

 والسياسية.
 عالقة الضريبة ببعض المفاىيم ذات الصلة7

خزانة الدولة  إذللتضاؼ نتظمة مدورية  الرسـو كإيرادات تأيت باإلضافة إذل الضريبةتعريف الرسم7 7 0-0
 وتساهم يف سبويل نفقاهتا العامة ومن أهم التعاريف الد حظي هبا:

مبلغ نقدي يدفعه الفرد إذل الدولة جربا مقابل خدمة معينة تؤدى له، يرتتب عنها نفع خاص إذل  -
 جانب النفع العاـ.

فرد الدولة بأدائها: كرسم مورد مارل ربصل عليه الدولة فبن يكوف يف حاجة إذل خدمة خاصة تن -
 اخل.الطابع، رسم التطهًن رسم التسجيل اعبامعي...

 تعريف اإلتاوة77 0-4
  هي اقتطاع نقدي تفرضه الدولة على مالؾ العقارات جربا نتيجة لتقدًن خدمات مثل إتاوة استغالؿ

صالت األراضي الفالحية، وإتاوة استغالؿ اؼبناجم وذل  مقابل توفًن خدمات النقل، اؼبوا
 الكهرباء...اخل.

 تعريف الغرامات77 0-1
 ىبالف القانوف مثل ـبالفة قواعد اؼبرور، ـبالفة ال ي شخص لهي مبالغ من اؼباؿ تفرضها الدولة على ا

 ...اخل.، ـبالفة قواعد النظافةقواعد البناء
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متع هبا الضرائب اػبصائص الد تت أومن التعاريف السابقة نستنتج بعض اؼبيزات  خصائص الضريبة7ثالثا7 
 فيما يلي: لخصهاوباقي أنواع الرسـو والد ن

 7يات النظاـ االقتصادي تدفع يف شكل نقود ) سيولة( وذل  استجابة ؼبقتض أهنا أي تدفع نقدا
 اغبارل.

 7اؼبكلف بالضريبة لي  له اػبيار يف دفعها للدولة، بل هو ؾبرب على ذل . تدفع جبرا 
  7دفع الضريبة اؼبطالبة باسرتجاع مبلغها مهما تطلب األمر ذل ، كلف بال يبكن اؼبتدفع بصفة نهائية

 أي أف الدولة غًن ملزمة برد مبلغ الضريبة آو بدفع أي فائدة عن قيمة الضريبة.
 7ال وبصل اؼبكلف بالضريبة على أي نفع خاص مباشر ولكنه ينتفع من اػبدمات  تدفع بدون مقابل

 العامة الد تقدمها الدولة.
يقصد بقواعد فرض الضريبة األس  أو االعتبارات الد هبب أخ ها بعٌن  قواعد فرض الضريبة7 رابعا7

 االعتبار أثناء فرض الضريبة والد هتدؼ إذل ربقيق مصلحة الفرد من جهة ومصلحة اػبزينة من جهة ثانية.
  7يتناسب مع مقدرهتم  تعين مسانبة صبيع أفراد ا تمع يف أداء الضريبة دوف سبييز ودباقاعدة العدالة

 اؼبالية، حيمت تكوف مسانباهتم متناسبة مع مداخليهم كما هو اغباؿ بالنسبة للضرائب اؼبباشرة.
  7يعين أف تكوف الضريبة واضحة من حيمت اؼبقدار وموعد سدادها وكيفية دفعها قاعدة اليقين

اع عن حقوقه ضد أي واعبهات اؼبكلفة بتحصيلها فبا يسهل على اؼبكلف االلتزاـ بواجباته والدف
 تعسف.

  7وباألسلوب األوقاتذبىب يف انسب  أفضريبة هبب  تعين ه   القاعدة أف أيقاعدة المالئمة 
الدخل،  أو اإليرادحيمت يتوافق زمن ربصيلها مع مواعيد حصوؿ اؼبكلف على  األسهل للمكلف

 ذبىب الضرائب اؼبفروضة على اؼبزارع بعد جين وبيع احملصوؿ مباشرة. فمثال
  7ضئيلة باؼبقارنة دبا يتم ربصيله، وه ا يتطلب  تكوف نفقات ربصيل الضريبة أفتعين قاعدة االقتصاد

رفع كفاءة اعبهاز الضرييب حىت يكوف الفرؽ بٌن ما يدفعه اؼبموؿ وما يدخل اػبزينة العمومية اقل ما 
 يبكن.

 ،أهداؼ، منها ما هو مارل  تلجا الدولة إذل فرض الضريبة لتحقيق عدة فرض الضريبة7 خامسا7 أىداف
 :ةسياسي أهداؼاجتماعي وأحيانا لتحقيق ، اقتصادي 
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  7مٌن اؼبوارد اؼبالية للدولة لغرض تغطية نفقاهتا العامة، أي ربقيق اؼبوازنة أويتمثل يف تالهدف المالي
من األهداؼ العامة باعتبار أف الضريبة جزء من إيرادات الدولة الد تقابل نفقاهتا، ويعترب ه ا اؽبدؼ 

 التقليدية للضريبة وعادة ما تعطى له األولية يف حالة تعارضه مع األهداؼ األخرى.
  7تعترب الضرائب من بٌن الوسائل الد تستخدمها اغبكومة لتحقيق االستقرار الهدف االقتصادي

ريبة يتم خفض معدؿ الضمثال ، ففي حالة االنكماش األزماتتفيد يف معاعبة  أداةاالقتصادي، فهي 
ويف فرتات التضخم يتم رفع معدؿ الضريبة المتصاص القوة الشرائية  ،لتشجيع األفراد على اإلنفاؽ

 لألفراد، كما هتدؼ إذل تشجيع االستثمار وذل  بإعفاء بعض اؼبشاريع أو زبفيض الضريبة عليها.
 7ة، وتقليل يف ربقيق العدالة االجتماعي الضرائبمن خالؿ ه ا اؽبدؼ تساهم  الهدف االجتماعي

اؼبداخيل اؼبرتفعة ليتم توزيعها  أصحابحيمت يتم فرضها على  الواحد، الفوارؽ بٌن طبقات ا تمع
استهالؾ بعض السلع  أو إنتاجفرض رسـو عالية على  أفكما  اؼبداخيل اؼبنخفضة، أصحابعلى 

 السلع. تقليل االستهالؾ من ه ا النوع من إذلالضارة بالصحة ) مثل التبغ والكحوؿ( يؤدي 
 7اي اف الضريبة اصبحن مرتبطة بشكل مباشر دبخططات التنمية االقتصادية  الهدف السياسي

تستعمل غبماية اؼبنتج احمللي من اؼبنافسة االجنبية  احمللية وبطبيعة العالقات االقتصادية الدولية، فهي
ات ما بٌن الدوؿ ويتم حيتها )رفع الرسـو اعبمركية( للتقليل من الواردات، وك ل  يف تعزيز العالق

  ذل  عن طرؽ خفض معدالهتا، والعك  صحيف.
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 تطبيقية7 اسئلةسادسا7 
 ؟ اخرت من بٌن العبارات التالية االجابة الصحيحة 247السؤال 

 ؛يتميز الرسم عن الضريبة يف كونه يؤدى مقابل خدمة معينة وبصل عليها اؼبكلف -
 بشكل جربي من قبل اؼبكلف؛ يدفع يتميز الرسم عن الضريبة يف كونه -
 يدفع يف شكل عيين، يتميز الرسم عن الضريبة يف كونه -
 يدفع نقدا. يتميز الرسم عن الضريبة يف كونه -

 االجابة الصحيحة هي العبارتٌن االوذل والرابعة. الجواب7

 اخرت من بٌن العبارات التالية االجابة الصحيحة ؟ 207السؤال 
 ينة دوف مقابل؛يدفع للخز  عيينالضريبة مبلغ  -
 ؛ مقابل خدمة مؤداةيدفع للخزينة  نقديالضريبة مبلغ  -
 ؛جربيبشكل دفع الرسم ي -
 .قابل لالسرتجاعالضريبة مبلغ نقدي  -

 كل العبارات السابقة خاطئة الجواب7

 ؟ اخرت من بٌن العبارات التالية االجابة الصحيحة  247السؤال 
 لدخوؿ الد تقل عن حد معٌن؛قاعدة االقتصاد يف فرض الضريبة تعين اعفاء ا -
 تعين زبفيف العبء الضرييب على اؼبكلفٌن؛ قاعدة االقتصاد يف فرض الضريبة -
 تعين جعل نفقات ربصيل الضريبة اقل مقارنة حبصيلتها؛ قاعدة االقتصاد يف فرض الضريبة -
 كل ما سبق. -

 االجابة الصحيحة هي العبارة الثالثة الجواب7

 بارات التالية االجابة الصحيحة ؟اخرت من بٌن الع 217السؤال 
 لتغطية النفقات العامة؛كافية   توفًن موارد ماليةالضريبة هي من اهداؼ فرض  -
 من اهداؼ فرض الضرائب هي ربقيق العدالة االجتماعية؛ -
 من اهداؼ فرض الضريبة هي توجيه االنشطة االقتصادية حسب السياسة العامة للدولة؛ -
 من كل ما سبق -

 ة الصحيحة هي العبارة الرابعة.االجاب الجواب7
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بــــات( الضرائـــواع )تصنيفـــة7 أنــــرة الثانيـــحاضالم  
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للضرائب عدة انواع تتغًن تصنيفاهتا من دولة اذل اخرى ومن نظاـ اقتصادي اذل آخر ومن فرتة زمنية اذل    
 اخرى، وعلى العمـو يتم تبويب ه   االنواع وفقا  موعة من اؼبعايًن التالية:

 الضرييب؛ التصنيف حسب معيار العبء 
 التصنيف حسب معيار مصدر الضريبة 
 التصنيف حسب معيار سعر الضريبة؛ 
 .التصنيف حسب معيار اؼبادة اػباضعة للضريبة 

مباشرة  وفقا ؽب ا اؼبعيار يبكن تصنيف الضرائب إذل ضرائب 7الضريبي ءمن حيث نقل العب أوال7
 وضرائب غًن مباشرة:

إذل اػبزينة العمومية من قبل اؼبكلف هبا بصفة قانونية ومباشرة هي ضرائب تورد الضرائب المباشرة7 7 4-4
وهنائية حيمت ال يبكن التخلص منها أو نقل عبئها إذل شخص آخر مثل الضريبة على الدخل اإلصبارل، 

 الضريبة على رأس اؼباؿ، الضريبة على الثروة...اخل.
 وعة من اؼبزايا ن كر منها:تتميز الضرائب اؼبباشرة دبجم 7 مزايا الضرائب المباشرة4-4-47

 حصيلتها ثابتة نسبيا لتوقع ثبات الوعاء ال ي تفرض عليه؛ 
  ؛الضريبيةتعتمد على عناصر معرفة لدى االدارة  ألهناالبفاض نفقات ربصيلها 
  ذبسد قاعدة اليفٌن يف فرض الضريبة وك ل  قاعدة اؼبالئمة؛ ألهناواؼبالئمة،  حسبتاز بالوضو 
 الضريبة فية للمموؿ، واكثر ربقيقا للعدالة الضريبية الف معظمها يعتمد على تراعي اؼبقدر التكلي

 التصاعدية بالشرائف )الضرائب على الدخل(؛
 .تتميز بقلة نفقات ربصيلها نسبيا ألهنا تفرض على عناصر ظاهرة معروفة لإلدارة الضريبية  

 شرة قبد:من اهم اؼبآخ  على الضريبة اؼببا7 عيوب الضرائب المباشرة7 4-4-0
  قد تدفع اؼبكلفٌن غًن النزهاء اذل ؿباولة التخلص من العبئ التصريف اغبقيقيكوهنا تعتمد على نظاـ ،

الضرييب بالتهرب منها من خالؿ التالعب بالتصروبات اؼبقدمة لالدارة الضريبية فبا يرتتب عنها 
 ت ب ب يف حصيلتها؛

 ت: انـــــــــواع )تـصـنـيـفــبث( الضـــرائـبـيـثبنـرة الــــبضـــحـــالو
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  ،االوضاع االقتصادية؛تغًن بتغًن ت حبيمت تظل حصيلتها ثابتة السبتاز بعدـ اؼبرونة 
  تفرض عادة على اساس سنوي.     ألهناربتاج عملية ربصيل الضرائب اؼبباشرة  وقتا طويال 

هي كل ضريبة يدفعها اؼبكلف قانونا ويستطيع نقل عبئها إذل شخص آخر، الضرائب غير المباشرة7 7 4-0
(، TVA، مثل الرسم على القيمة اؼبضافة)البداية لي  هو ال ي دفعها يفأي ال ي يقـو بتحملها يف النهاية 

 والضرائب اعبمركية الد تطبق على حركة السلع عند دخوؽبا أو خروجها من الدولة.
 تتمتع الضرائب غًن اؼبباشرة دبجموعة من اؼبزايا ن كر منها: 7 مزايا الضرائب غير المباشرة4-0-47

  ،تدفع من طرؼ اؼبكلفٌن القانونيٌن كاؼبستوردين  ألهناال يشعر الفرد) اؼبموؿ اغبقيقي( بعبئها
واؼبنتجٌن وبائعي اعبملة   يسرتجعوهنا ووبملوهنا على اسعار السلع اػبدمات يف شكل زيادة يف سعر 

 ؛السلع او اػبدمات، حبيمت يعترب كوسطاء بٌن ادارة الضرائب واؼبموؿ اغبقيقي )اؼبستهل  النهائي(
 ؼبرونة يف اغبصيلة، حيمت تزداد حصيلتها تلقائيا يف حالة الرواج تتميز الضرائب غًن اؼبباشرة با

االقتصادي نظرا الزدياد النشاط االنتاجي واالستهالكي والتصدير واالستًناد وتداوؿ االمواؿ بٌن 
 االفراد دوف اللجوء اذل رفع سعرها؛

 رة الد تتم عادة يف تعترب مورد مارل دوري للخزينة العمومية وعلى مدار السنة عك  الضرائب اؼبباش
 هناية السنة.

 7 عيوب الضرائب غير المباشرة4-0-07
  اقل عدالة من الضرائب اؼبباشرة ألهنا سب  جيوب كل اؼبواطنٌن دوف مراعاة الظروؼ الشخصية

للمكلف بأدائها، الف اؼبكلف غًن معروؼ لدى ادارة الضرائب، غًن اهنا من جهة اخرى من اؼبمكن 
 لعدالة اذا اعفين منها السلع واػبدمات الضرورية والواسعة االستهالؾ، ؽبا اضفاء نوع من ا

  تقتضي الضرائب غًن اؼبباشرة وجود رقابة دقيقة على اؼبنتجٌن ال ين ربصل عليهم ضرائب االنتاج
من عدـ اخفاء حجم االنتاج الفعلي زبلصا من دفع الضريبة ، وقد يؤدي ه ا اذل عرقلة  للتأكد

 كة السلع واػبدمات؛حر االنتاج وتدوؿ 
  ال ربقق قاعدة اؼبالئمة يف التحصيل، الف اؼبموؿ يف الضرائب غًن اؼبباشرة ؾبهوؿ من طرؼ مصاحل

 الضرائب، ومن   ال يبكن ربقيق شيء من اؼبالئمة بالنسبة اليه؛
 بة كل ربتاج الضرائب غًن اؼبباشرة اذل نفقات ربصيل كبًنة نظرا ؼبا تستلزمه من موظفٌن يقوموف دبراق

 النشاطات الد تفرض عليها ه ا النوع من الضرائب والعمل على منع التهرب منها.



 محاضرات في مقياس جباية املؤسسة

 

 
11 

 الضريبة الوحيدة والضريبة اؼبتعددة:وفقا ؽب ا اؼبعيار قبد  من حيث المصدر7ثانيا7 
تعين فرض ضريبة واحدة على ـبتلف اؼبداخيل اؼبتعددة اؼبصدر وذل  بتجميعها الضريبة الوحيدة7 7 0-4

 .(IRGعها إذل ضريبة وحيدة مثل الضريبة على الدخل اإلصبارل )وإخضا
 مزايا الضريبة الوحيدة7 7 0-4-4

 تتطلب نفقات كثًنة يف االدارة والتحصيل؛ ال 
 سهولة ربصيلها؛ 
 خ  بعٌن االعتبار كل امكانيات اؼبكلف وك ا ـبتلف اعباء ؛أت 
 .سبتاز بالبساطة والوضوح 

 عيوب الضريبة الوحيدة7 7 0-4-0
 ال تصيب اال جزءا من الثروة او مظهرا واحدا من مظاهر النشاط االقتصادي؛ 
 .ثقيلة العبء على اؼبكلفٌن حيمت تؤدي اذل ارهاؽ وعاء الضريبة وذبعل اؼبكلفوف يتهربوف من دفعها 

  وفقا ؽب ا النوع من الضرائب يكوف اؼبكلف بدفع الضريبة ؾبرب على دفع ضريبة عنالضريبة المتعددة7 7 0-0
 كل نشاط يبارسه، أي أف لكل نشاط ضريبة خاصة به، وهو ما يعتمد على تعدد واختالؼ األوعية الضريبية.

 7 مزايا نظام الضريبة المتعددة7 0-0-4
  يقلل من ظاهرة التهرب الضرييب ، حيمت انه اذا افلف اؼبكلف من التهرب من الضريبة الوحيدة ودل

 يف ظل ه ا النظاـ يستحيل عيه التهرب من كافة الضرائب.يتحمل نصيبه من االعباء العامة، فانه 
 7 عيوب نظام الضريبة المتعددة0-0-07

  اف االفراط يف تعدد الضرائب يؤدي اذل تعقيد النظاـ الضررييب واذل عرقلة سًن النشاط االقتصادي
 وزيادة نفقات اعبباية.
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  ضرائب حقيقية وضرائب على األشخاص:يبكن تقسيمها إذل 7من حيث المادة الخاضعة للضريبةثالثا7 
ولي  الشخص يف حد  من ثروة أساس ه ا النوع من الضرائب ما يبلكه الشخصالضريبة الحقيقية7 7 4-4

 ذاته، فإذا كاف ه ا األخًن يبل  دخال، رأس ماؿ أو ثروة فاف أساس فرض الضريبة هو ؾبموع ه   اؼبداخيل.
د تصيب الشخص ب اته مقابل وجود  على ارض دولة معينة، هي الضريبة الالضريبة الشخصية7 7 4-0

  .فهي ذبعل من الشخص نفسه وعاءا للضريبة بغض النظر عما يبلكه من أمواؿ
يقصد بسعر الضريبة مبلغ الضريبة يف عالقته بالوعاء، ويف الغالب مايتم ربديد سعر  7عرسمن حيث الرابعا7 

ادة اػباضعة للضريبة الواجب على اؼبكلف التنازؿ عنها لصاحل اػبزينة الضريبة، اي ربديد النسبة اؼبئوية من اؼب
 نسبية وضرائب تصاعدية:  يبكن تقسيمها إذل ضرائبالعمومية، وحسب ه ا التصنيف 

وهي تل  الضرائب الد يبقى معدؽبا ثابتا مهما تغًن الوعاء)اؼبادة(  7)الثابتة( الضريبة النسبية7 1-4
 .(IBSمثلتها يف اعبزائر قبد الضريبة على أرباح الشركات )اػباضعة للضريبة ومن أ

وهي الضرائب الد تتغًن معدالهتا بتغًن الوعاء الضرييب، حيمت كلما  7(التصاعديةالسلمية )الضريبة 7 1-0
زاد األساس أو األصل يف فرض الضريبة كلما زاد معدؽبا، وه ا النوع من الضرائب مطبق يف اعبزائر على 

 (.IRGارل)الدخل اإلصب
يقصد بالواقعة اؼبنشئة للضريبة، اف االلتزاـ  7تصنيف الضرائب حسب الواقعة المنشئة للضريبةخامسا7 

، وحسب بالضريبة ينشا دبجرد توافر تل  الظروؼ اؼبوضوعية والشخصية الد تؤدي اذل ظهور االلتزاـ بالضريبة
 ه ا التصنيف قبد ثالث انواع من الضرائب:

وهي الضرائب الد تنشا عن واقعة سبل  راس اؼباؿ، ويقصد بواقعة سبل  لى راس المال7 7 الضرائب ع2-4
غًن و  ) اؼببنية ) االسهم، السندات...اخل( والعقارية راس اؼباؿ من الناحية الضريبية، ؾبموع االمواؿ اؼبنقولة

 كانن تدر دخال اـ ال.اؼببنية( الد يبتلكها الشخص يف غبظة معينة، والقابلة للتقدير بالنقود سواء  
وهي الضرائب الد تتولد عن واقعة ربقق الدخل، ويفهم من الدخل كل ما  7 الضرائب على الدخل2-07

وبصل عليه الشخص من ايراد مقابل السلع الد ينتجها او اػبدمة الد يقدمها وب ل  تكوف مصادر الدخل 
 معا،. العمل وراس اؼباؿ -س اؼباؿ، را -االساسية هي : العمل، 

فللعمل عائد االجر ال ي تفرض عليه الضريبة على االجور، ولراس اؼباؿ عائد الفائدة ال ي تفرض عليه   
 الضريبة على الدخل، ويدر العمل وراس اؼباؿ معا رحبا تفرض عليه الضريبة على االرباح...اخل.
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الؾ الد مفادها اف االلتزاـ ه ا النوع من الضرائب هو نتاج واقعة االسته 7 الضرائب على االنفاق2-47
بدفع الضريبة ينشا دبجرد شراء سلعة، ويقصد بالضرائب على االستهالؾ تل  الضرائب الد تفرض على 
الدخل عند استعماله يف اغبصوؿ على السلع االستهالكية، وضرائب االستهالؾ قد تفرض على استهالؾ 

ؾ كالرسم الداخلي على االستهالؾ، وقد تفرض على انواع معينة من السلع اي يف صورة نوعية على االستهال
 (.TVAصبيع انواع السلع يف صورة ضريبية عامة على االستهالؾ كالرسم على القيمة اؼبضافة )

 تطبيقية7 اسئلةسادسا7 
 ؟ : اخرت من بٌن العبارات التالية االجابة الصحيحة24السؤال 

 ملٌن؛تتميز الضرائب اؼبباشرة بتوظيف عدد قليل من العا -
 تتميز الضرائب اؼبباشرة بسهولة ربققها؛ -
 تتميز الضرائب اؼبباشرة بثبات حصيلتها مقارنة بالرائب غًن اؼبباشرة؛ -
 تتميز الضرائب اؼبباشرة بعدـ الشعور بثقلها. -

 االجابة الصحيحة هي العبارة الثالثة االجابة7
 ؟ : اخرت من بٌن العبارات التالية االجابة الصحيحة20السؤال 

 عد الضرائب اغبقيقية اكثر عدالة ألهنا تقتطع من رؤوس االمواؿ؛ت -
 تعد الضرائب اغبقيقية اكثر عدالة ألهنا تقتطع من الدخوؿ العائلية؛ -
 تعد الضرائب اغبقيقية اكثر عدالة ألهنا تقتطع من الدخوؿ ومن رؤوس االمواؿ معا؛ -
 العائلية.تعد الضرائب اغبقيقية اكثر عدالة ألهنا ربافظ على الثروات  -

 االجابة الصحيحة هي العبارة الثانية. االجابة7
 ؟ : اخرت من بٌن العبارات التالية االجابة الصحيحة24السؤال 

 ؛كثًنة  تتطلب نفقات التحصيل التعترب الضريبة الوحيدة افضل من الضريبة اؼبتعددة ألهنا  -

 صيلها؛تعترب الضريبة الوحيدة افضل من الضريبة اؼبتعددة ألهنا سهولة رب -

تعترب الضريبة الوحيدة افضل من الضريبة اؼبتعددة ألهنا تأخ  بعٌن االعتبار كل امكانيات  -
 وك ا ـبتلف اعباء ؛ ؛اؼبكلف

 تعترب الضريبة الوحيدة افضل من الضريبة اؼبتعددة ألهنا سبتاز بالبساطة والوضوح. -
 االجابة الصحيحة هي كل العبارات السابقة. الجابة7ا
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يقصد بالتنظيم الفين للضريبة ؾبموعة االجراءات اؼبتعلقة بتحديد الوعاء )اؼبادة( الضريبية، واهم االساليب     
والطرؽ اؼبتبعة يف ربديد قيمة ه   اؼبادة،   ربط الضريبة باؼبادة اػباضعة للضريبة عن طرؽ ما يسمى دبعدؿ او 

 ة اذل اهم انواع طريق ربصيل او سداد الضريبة اذل اؼبصاحل اؼبعنية.سعر الضريبة، ه ا اضاف
 يعرؼ الوعاء الضرييب على انه: ( الضريبي7األساس7 تعريف الوعاء) أوال

اؼبوضوع أو الشيء أو اؼبادة اػباضعة للضريبة، وبالتارل فاف الوعاء الضرييب يعين  ؛يقصد بالوعاء الضرييب -
مبلغ اؼبادة هو الوعاء الضرييب  فافع للضريبة، وؼبا كانن الضريبة تدفع نقدا العنصر االقتصادي ال ي ىبض

 ال ي تفرض عليها الضريبة، وه   اؼبادة قد تكوف رحبا، دخال، رأظباال...اخل.
كما يقصد بالوعاء الضرييب اؼبنبع ال ي تغرتؼ منه الدولة مؤونتها بواسطة الضرائب، او بعبارة اخرى ما  -

 ىبضع للضرائب.
 يقصد بالوعاء الضريب اؼبادة او اؼباؿ او الشخص اػباضع للضريبة مع ضرورة توفر العنصر الزمين ؽب ا الوعاء -

 )فقد تفرض الضريبة سنوبا او شهريا او موظبيا...(.
فبا سبق نستنتج اف الوعاء الضرييب هو اؼبادة او االساس ال ي تتوفر فيه شروط دفع الضريبة مهما كاف نوعه    
  ي وجب اف تدفع عليه الضريبة مهما كاف نوعها.وال

شبة العديد من الطرؽ اؼبتبعة لتقدير الوعاء الضرييب والد يبكن اف نردها  7الوعاء الضريبي قديرثانيا7 طرق ت
وتعتمد على اقرار  ، واالدارة الضريبية بالضريبة بٌن اؼبكلف القائمة العالقة شكلبترتبط االوذل  ؛اذل ؾبموعتٌن

، وا موعة الثانية قوامها التقدير غًن اؼبباشر للمادة اػباضعة للضريبة، اذ طرؼ االدارة الضريبيةلف او من اؼبك
ـبتصر ؼبختلف طرؽ التقدير الضرييب سواء يف  عرضيستند يف ذل  على بعض القرائن والدالئل، وفيما يلي 

 شكلها اؼبباشر او غًن اؼبباشر: 
وفقا لطريقة التقدير اؼبباشر يتم الربط بٌن اؼبادة اػباضعة للضريبة واؼبعدؿ  77 طريقة التقدير المباشر0-4

  وفقا ؽب   الطريقة قبد:ن او وسائط، ومن اهم االساليب اؼبتبعة ئالضرييب بطريقة مباشرة دوف اللجوء اذل قرا
  لف بنفسهوفقا ؽب   الطريقة يقـو اؼبك 7) طريقة االقرار المباشر(التقدير بواسطة المكلف7 0-4-4

 ـني للــضــريـبـتالوـحـــبضــــرة الــثبلثــت: التــنــظيـــن الفــ
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بتقدـ تصريف يف اؼبوعد ال ي وبدد  القانوف ي كر فيه تقدير  للدخل ال ي حققه واػباضع للضريبة، 
  . اػباصة بنشاطهوتعد ه   الطريقة افضل طرؽ التحقق الف اؼبكلف هو خًن من يعطي اؼبعلومات 

ة الضرائب حق تقدير الوعاء وفقا ؽب   الطريقة يعهد اؼبشرع إذل إدار  7المباشر التقدير االداري7 0-4-0
الضرييب بطريقة مباشرة وذل  باستعماؿ كافة الوسائل اؼبتاحة لديها كالقياـ بالتحريات حوؿ نشاط اؼبكلف 
وأماكن العمل كاؼبصانع واحملالت التجارية واؼبخازف فبا يسمف بالكشف عن حجم نشاط اؼبكلف ورقم أعماله 

 شته واستجوابه من أجل الوصوؿ إذل تقدير دقيق لوعائه الضرييب.مع إمكانية فحص دفاتر  ومستنداته ومناق
وهي طريقة تعتمد يف عملية الربط ما بٌن اؼبعدؿ الضرييب والوعاء  7 طريقة التقدير غير المباشر0-07

بناء على نصوص قانونية او اتفاؽ بٌن اؼبكلف ومصاحل الضرائب، ومن اهم الضرييب على بعض القرائن 
 عة وفقا للطريقة غًن اؼبباشرة قبد:االساليب اؼبتب

   الطريقة يتم تقدير قيمة وعاء الضريبة على أساس عدد من وفقا ؽب7 المظاىر الخارجية طريقة 0-0-47
فمثال: مقدار ما يدفعه الشخص   ،اؼبظاهر اػبارجية الد تعرب عن درجة يسر اؼبكلف أو درجة رواج نشاطه

، عدد ك ل  نوع التجارة الد يبارسها اؼبكلف، عدد اآلالتو  خله،كإهبار ؼبسكنه يبكن أف يعرب عن حجم د
ويبدو واضحا أف ه   الطريقة تتسم بالبساطة والسهولة يف التطبيق فبا هبعلها صاغبة  العماؿ ...اخل،

ونقص الوعي الضرييب، إال أهنا طريقة قديبة ال تناسب ا تمعات  األميةللمجتمعات الد ترتفع فيها نسبة 
وال ربقق مبدأ العدالة والدقة يف التقدير، فهي قد تفرض ضرائب على أس  بعيدة عن الواقع إذا كانن  ثةاغبدي

اؼبظاهر اػبارجية ـبالفة للحقيقة، فقد وبقق اؼبكلف خسائر يف سنوات متتالية مع بقاء مظاهر  اػبارجية ثابتة، 
ا قد يعمد اؼبكلفوف إذل التقليل من فتلزمه إدارة الضرائب بدفع مستحقات على أساس ه   اؼبظاهر، كم

 .أو زوجاهتم بغرض التهرب من دفع الضرائب أوالدهماؼبظاهر اػبارجية بأف ينسبوا أمالكهم مثال إذل 
وفقا ؽب   الطريقة تقدر قيمة اؼبادة اػباضعة للضريبة تقديرا جزافيا  7طريقة التقدير الجزافي 0-0-07

لد ؽبا صلة بالنشاط، كأف وبتسب الربف احملقق على أساس نسبة من رقم باالستناد إذل بعض القرائن واألدلة ا
، والدخل الناتج عن االستغالؿ  األعماؿ، ومثال تقدير دخل الطبيب على أساس ساعات العمل يف اليـو

ة القرائن الد يعتمد عليها التقدير اعبزايف قانوني ، وقد تكوفأساس متوسط إنتاج اؽبكتار الواحدالفالحي على 
وبددها النظاـ الضرييب ويقتصر دور االدارة الضريبية على تطبيق تل  القوانٌن، ومن امثلة ذل  تقدير االرباح 

رتؾ تقدير الوعاء الضرييب او يوه ا ما يسمى باعبزاؼ القانوين.  اعمالهالتجارية للمكلف بنسبة معينة من رقن 
 .ه ا ما يسمى باعبزاؼ االتفاقي و يبثل مقدار دخله لالتفاؽ بٌن اؼبكلف واالدارة الضريبية على رقم معٌن 
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بعد في ضريبة، يعد اؼبعدؿ الضريب احد االركاف االساسية للتنظيم الفين أل 7 معدل )سعر( الضريبة7لثاثا
  دبوجب نصوص قانونية. دارة الضرائبإلربديد الوعاء الضرييب هبب ربديد اؼببلغ ال ي يدفعه اؼبكلف 

 من اهم التعاريف الد حظي هبا معدؿ او سعر الضريبة قبد:ر( الضريبة7 7 تعريف معدل )سع4-4

يقصد بسعر أو معدؿ الضريبة العالقة أو النسبة بٌن مبلغ الضريبة واؼبادة اػباضعة للضريبة، فسعر  -
 الضريبة هو اؼبعدؿ ال ي يتم من خالله ربديد مبلغ الضريبة )أي تصفية الضريبة(. 

دفع لمكلف بالوعاء الضرييب لؼبعدؿ احملدد قانونا وال ي يقتطع فعال من يقصد بسعر الضريبة ذل  ا -
 الضريبة.

وجنيه للخزينة العمومية وما بٌن اؼبادة او يتم اقتطاعه  معدؿ الضريبة هو معامل الربط بٌن ما -
 االساس اػباضع للضريبة.

اػباضعة للضريبة وربويله من التعاريف نستنتج اف معدؿ الضريبة هو مقدار ما هبب اقتطاعه من اؼبادة 
 اذل اؼبصاحل الضريبة.

يقصد بتحصيل الضريبة ـبتلف األساليب واإلجراءات الد تؤدي إذل نقل 7 الضريبة )توريد 7 تحصيلرابعا
 دين الضريبة من ذمة اؼبكلف هبا إذل اػبزينة العمومية، ومن أهم ه   األساليب ن كر: 

الطريقة يتم ربصيل الضريبة عن طريق التوريد اؼبباشر بقياـ اؼبموؿ وفقا ؽب   طريقة التوريد المباشر7  1-47
 بسداد قيمة الضريبة اؼبستحقة مباشرة إذل مصاحل الضرائب من واقع اإلقرار ال ي يقدمه عن دخله وثروته.

وفقا ؽب   الطريقة يقـو اؼبكلف بالضريبة بدفع أقساط دورية خالؿ السنة طريقة التوريد باإلقساط7  1-07
لضريبية على أساس قيمة الضريبة اؼبستحقة يف السنة اؼباضية، على أف تتم التسوية النهائية للضريبة بعد ربقيق ا

 ربف السنة اعبارية.
فحوى ه   الطريقة أف يكلف اؼبشرع شخصا يدعى اؼبكلف القانوين أو طريقة الحجز من المنبع7  1-47

ضريبة إذل اػبزينة العمومية، على أف يقـو خبصمها فيما بعد الوسيط اعببائي عوض اؼبكلف الفعلي بدفع مبلغ ال
 من اؼبكلف بالضريبة وعادة ما يلجأ اؼبشرع إذل ه   الطريقة يف حالة الضريبة على الدخل.
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 تطبيقية7 اسئلةخامسا7 
 ؟ اخرت من بٌن العبارات التالية اعبواب الصحيف: 24السؤال 

 ة؛يقصد بالوعاء الضرييب حساب قيمة الضريب -

 ربصيل قيمة الضريبة؛ يقصد بالوعاء الضرييب -

 اؼبادة اػباضعة للضريبة؛قيمة ربديد  يقصد بالوعاء الضرييب -

 اقتطاع الضريبة.  تهاؼبعدؿ ال ي يتم بواسط يقصد بالوعاء الضرييب -
 االجابة الصحيحة  هي العبارة الثالثة. الجواب7
 ؟ صحيفاخرت من بٌن العبارات التالية اعبواب ال 207السؤال 

 نفسه؛بيقصد بالتقدير اعبزايف التقدير ال ي يقـو به اؼبكلف  -

 يقصد بالتقدير اعبزايف التقدير ال ي يـو به وسيط مكلف؛ -

 يقصد بالتقدير اعبزايف التقدير ال ي تقـو به ادارة الضرائب ؛ -

 يقصد بالتقدير اعبزايف التقدير ال ي يعتمد على قرائن ذات صلة بالنشاط.  -
 جابة الصحيحة هي العبارة رقم ثالثة والعبارة رقم اربعة.اال الجواب7
 ؟ اخرت من بٌن العبارات التالية اعبواب الصحيف 247السؤال 

 سعر الضريبة هو النسبة الد تربط بٌن قيمة الضريبة وقيمة اؼبادة اػباضعة للضريبة؛ -
 .سعر الضريبة هو قيمة اؼبادة اػباضعة للضريبة؛ -
 الدي يطبق يف حساب قيمة الضريبة  سعر الضريبة هو  اؼبعدؿ -
 سعر الضريبة هو كل ما سبق. -

  اعبواب الصحيف هو العبارة االوذل والعبارة الثالثة. :الجواب
 ؟ اخرت من بٌن العبارات التالية اعبواب الصحيف 217السؤال 

 اسلوب االقتطاع من اؼبنبع مالئم للخزينة وغًن مالئم للمكلف بدفع الضريبة؛  -
 قتطاع من اؼبنبع مالئم للمكلف وغًن مالئم للخزينة؛اسلوب اال   -
 اسلوب االقتطاع من اؼبنبع مالئم لكليهما؛   -
 اسلوب االقتطاع من اؼبنبع غًن مالئم لكليهما.    -

 اعبواب الصحيف هو العبارة الثالثة. الجواب7 



 محاضرات في مقياس جباية املؤسسة

 

 
19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بــرائــة للضـــامــار العـــــاآلث7 ةــــرابعرة الــــاضــــالمح

 
 



 محاضرات في مقياس جباية املؤسسة

 

 
20 

 

 
 النظرية االقتصادية، حيمت تسعى الدولة من خالؿ تدخلها يف تشكل االقتطاعات الضريبية انبية بالغة يف   

للعديد من الضرائب اذل ربقيق صبلة من االهداؼ الوسيطية والنهائية، وتشًن العديد  هااغبياة االقتصادية وفرض
من الدراسات اذل اف للضريبة فعالية تضاهي من حيمت االثر االدوات االخرى للسياسة االقتصادية العامة، 

يكمن اثرها يف ضبط العديد من اؼبؤشرات االقتصادية وتوجيه العديد من االنشطة االقتصادية، وفيما  حيمت
 يلي سنحاوؿ اف نتطرؽ اذل البعض من آثار ه   الضرائب:

على ثار الد ربدثها الضريبة هم األأتعترب االثار االقتصادية للضريبة من  أوال7 اآلثار االقتصادية للضريبة7
 اؼبتغًنات ن كر منها ما يلي:العديد من 

 اذا كانن ضرائب غًن مباشرة مثال )الرسم تؤثر الضرائب على االنتاج بطريقتٌن، : التأثير على اإلنتاج
يب  عناصر االنتاج )اؼبدخالت( وك ل  احملرجات  على القيمة اؼبضافة او الرسـو اعببائية( فاف تأثًنها قد

يؤدي اذل ارتفاع تكاليف االنتاج ويف اغبالة الثانية يؤدي اذل البفاض  )السلع واػبدمات( ففي اغبالة االوذل
ارباح  اما اذا كانن ضرائب مباشرة مثل )الضريبة على ارباح الشركات( فاف فرضها يؤدي اذل البفاضاؼببيعات، 

 اؼبنتجٌن فبا يؤدي اذل خروج اؼبشروعات اغبدية من الصناعة يف اؼبدى الطويل، 
 اصبحن الضرائب بنوعيها اؼبباشرة وغًن اؼبباشرة تشكل اداة من ادوات السياسة  ستثمار7التأثير على اال

ففي حالة التخفيض من سواء احمللي او االجنيب،  تستعملها الدولة يف التأثًن على االستثمارالضريبية الد 
ى االستثمار احمللي معدالت ه   الضرائب او منف اعفاءات ضريبية فه ا من شانه اف يساهم يف االقباؿ عل

 وك ل  تدفقات االستثمارات االجنبية، والعك  صحيف. 
 حجم االستهالؾ الكلي على نسبة االقتطاعات  الضريبة على تأثًنيتوقف مدى  تأثير على االستهالك7ال

رتباطا من دخوؿ االفراد يف الشرائف اؼبختلفة، اذ من اؼبعلـو اف نسبة ما ينفقه الفرد على االستهالؾ مرتبط ا
حيمت االقتطاعات الد تقع على االفراد يف شرائف الدخل الدنيا امبا تعمل على خفض  وثيقا حبجم الدخل،

االستهالؾ اػباص بنف  مبلغ االقتطاع تقريبا، اما الضرائب الد تقع على االفراد يف شرائف الدخل العليا فهي 
، ويرجع السبب وراء ه ا االختالؼ اذل تطاعقد تعمل على خفض االستهالؾ ولكن باقل كثًن من مبلغ االق

 حجم اؼبدخرات ال ي سبتلكه كل فئة.

  تـبـبهــــت للـــضـــــريـبر الؼـت: اآلثـــــؼــرابــرة الــــبضـــحـالو
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 اؼبتبقي( من الدخل بعد عملية االستهالؾ، وبالتارل  يعترب االدخار اعبزء الفائض دخار7تأثير على االال(
ي اذل التوسع يف االستهالؾ على حساب دفاف فرض الضريبة على اصحاب اؼبداخيل الكربى سوؼ يؤ 

بالنسبة ؽبدة الفئة، اما بالنسبة ألصحاب اؼبداخيل  اؼبدخراتاالدخاؿ، فبا يؤدي اذل تآكل )البفاض( حج 
 يبلكوف مدخرات.  الهنم اصال ال ال تتأثر بالضرائب  مقدرهتم على االدخاراو الضعيفة فاف  احملدودة
 7ر حسب نوع تل  الضرائب، تتباين اثار الضرائب على االسعا التأثير على المستوى العام لألسعار

مباشرة او غًن مباشرة، فغالبا ما تؤدي الضرائب اؼبباشرة اذل البفاض يف اؼبستوى العاـ لألسعار، الف ه   
الضرائب تقتطع من الدخوؿ والثروات فبا يؤدي اذل تقليل االستهالؾ ومن   البفاض الطلب الكلي فبا يؤدي 

الضرائب غًن مباشرة وخاصة اذا فرضن على سلع ضرورية ذات اذل البفاض االسعار، اما اذا كانن ه   
 االستهالؾ الواسع فه ا يؤدي اذل رفع اسعارها وخاصة اذا استطاع اؼبكلفوف هبا نقل عبئها اذل اؼبستهل .

 7تتعرض معظم الدوؿ اذل تقلبات اقتصادية دورية، وترتاوح ه    التأثير على االستقرار االقتصادي
ات كساد وفرتات التضخم، وقد فسر التحليل االقتصادي اغبديمت ربن تأثًن افكار كينز اف التقلبات بٌن فرت 

معاعبة مثل ه   التقلبات يكوف على اثر تغيًن الطلب الفعلي لألفراد يف ا تمع، ول ل  نادى كينز بضرورة 
سات الد يبكن من خالؽبا تدخل الدولة للتأثًن على الطلب الفعلي، وتعترب السياسة الضريبية احدى اهم السيا

التأثًن على الطلب الفعلي، ويبكن اف نوضف دور السياسة الضريبية يف كل من فرتات الكساد وفرتات التضخم 
 على النحو التارل:

  7يف ه   الفرتات يقل الطلب الفعلي على اؼبستوى الالـز لتحقيق التشغيل في فترات الكساد
من خالؿ زبفيض ه   اغبالة على زيادة الطلب الفعلي الكامل، وتعمل السياسة الضريبية يف 

الضرائب او اقرار االعفاءات، فبا يعمل على زيادة القوة الشرائية لدى االفراد وبالتارل يعمل على زيادة 
 الطلب على االستهالؾ.

 7يف ه   الفرتات يزيد الطلب الفعلي على اؼبستوى الالـز لتحقيق التشغيل  في فترات التضخم
، وتعمل السياسة الضريبية يف ه   الفرتات على لألسعارتفاع اؼبستوى العاـ فبا يؤدي اذل ار ل، الكام

من خالؿ رفع اسعار الضرائب اؼبوجودة او فرض ضرائب جديدة هبدؼ خفض الطلب الفعلي، 
سحب فائض القوة الشرائية لدى االفراد، فبا يؤدي اذل البفاض الطلب الفعلي وينخفض اؼبستوى 

 لألسعار ويتحقق التشغيل الكامل وهو ما يعرؼ بوضع التوازف االقتصادي.العاـ 
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 7تؤدي الضرائب اذل ارتفاع سعر السلع واػبدمات  اثار الضريبة على تخصيص الموارد االقتصادية
والعزوؼ عن انتاجها وهو ما يؤدي اذل عدـ االستخداـ اؼبفروضة عليها، فبا يؤدي اذل نقص استهالكها 

ارد االقتصادية اؼبتاحة، واف ه   اغبقيق تدعو اذل نتيجة مفادها اف الضريبة تؤدي اذل تشو  هيكل الكفء للمو 
اسعار السلع واػبدمات اؼبفروضة عليها، فبا يؤثر مباشرة يف قرارات االنتاج ويؤدي اذل سوء يف زبصيص اؼبوارد 

 .االقتصادية ووبوؿ دوف الوصوؿ اذل حالة التخصيص الكفء لتل  اؼبوارد

باإلضافة لألثار االقتصادية للضريبة، قد يبتد اثرها اذل اعبانب  ثانيا7 اآلثار االجتماعية للضريبة7
 االجتماعي، وذل  من خالؿ تأثًنها على بعض اؼبتغًنات الطابع االجتماعي ن كر منها:

  7زيع الدخل ىبتلف اثر الضرائب على ربقيق العدالة يف تو اثر الضرائب على التوزيع العادل للدخل
باختالؼ طبيعة الضريبة ومصدرها، فالضرائب النسبية ال تراعي ظروؼ واعباء اؼبكلف هبا، فيزداد عبؤها على 
اصحاب الدخل اؼبنخفض بينما ينخفض عبؤها على الدخوؿ اؼبرتفعة، وبالتارل فهي تؤدي اذل زيادة حدة 

نف  التأثًن للضرائب غًن اؼبباشرة اؼبفروضة  التفاوت يف توزيع الدخل بٌن ـبتلف الفئات اؼبختلفة، كما قبد
على السلع واػبدمات، اما ضرائب الدخل التصاعدية الد تتصف عادة بتصاعد معدالهتا ووجود حد ادىن 

 معفى، فقد اثبتن تفوقا يف اغبد من التفاوت يف توزيع الدخوؿ.
  رتفعة على رغبة طاليب العمل  تؤثر الضرائب ذات اؼبعدالت اؼب التشغيل7 صخلق فر اثر الضرائب على

فبا يؤدي اذل اؼبفاضلة بٌن وقن الراحة ووقن  كوهنا تشكل اقتطاعا عبزء من اؼبداخيل الد يتم اغبصوؿ عليها
كوهنا تشكل اقتطاعا عبزء من ارباحهم فبا يؤدي اذل مغادرة الكثًن ، كما تثبط عزيبة اصحاب اؼبشاريع  العمل

لى تسريف العماؿ، والعك  صحيف، اذ انه كلما كانن هناؾ ضرائب منهم ؾباؿ االستثمار واالقباؿ ع
 دبعدالت مقبولة او اعفاءات ضريبية كلما كاف هناؾ خلق لفرص العمل واقباؿ عليها. 

 7خاصة النامية منها على سياسة الدعم د الكثًن من الدوؿ متعت اثر الضرائب على مكافحة الفقر
ابة ضريبة سلبية )اعانة( من اجل توفًن اغبماية االجتماعية لساكنتها، اغبكومي، ه ا الدعم ال ي يعترب دبث

سواء من خالؿ تقدًن ه ا الدعم يف شكل اعانات لفئات هشة يف ا تمع مثل منحة اؼبعوقٌن، البطالٌن، 
العوزين...او عن طريق دعم بعض السلع الضرورية الواسعة االستهالؾ مثل الدواء، اػببز واغبليب...اخل، 

لغاية من كل ه   االجراءات هو التقليل من حدة الفقر ودعم القدرة الشرائية للمستهلكٌن على اختالؼ وا
 شرائحهم .
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يبكن استخداـ الضريبة لتحقيق اهداؼ سياسية وامنية معينة سواء داخل  7واالمنية ثالثا7 اآلثار السياسية
وتعزيز مركز السلطة اغباكمة، او بٌن الدوؿ من  الدولة من خالؿ التمييز يف اؼبعاملة الضريبية بٌن الطبقات،

خالؿ تسهيل التجارة اػبارجية مع بعض الدوؿ او اغبد منها، ففي حالة وجود عالقات طيبة مع دولة معينة 
اما يف  فبا يزيد من حجم التبادالت التجارية، تعمل الدولة على خفض او اعفاء سلعها من الضرائب اعبمركية

 .للتقليل من حركة التبادالت التجارية لى زيادة تل  الضرائبحالة العك  فتعمل ع

لقد اصبف يف اآلونة االخًنة البحمت العلمي والتطور التكنولوجي من  التكنولوجية7العلمية و رابعا7 اآلثار 
وراحن تبحمت له ، ل ل  واهتماما هب ا اعبانب اولن الدوؿ انبية بالغة االمماؼبؤشرات الد يقاس هبا تقدـ 

تعتمد عليها الدوؿ يف ترقية للنهوض به، ومن اهم االليات الد اصبحن اؼبواتية كل االليات والسبل عن  
الضريبة، حيمت انه كلما قامن مؤسسة معينة بتخصيص جزء من مواردها اؼبالية لتشجيع  البحمت العلمي هي

 تراعي وال هتتم اجانب اؼبؤسسات الد اليزات او اعفاءات جبائية، والعك ، فالبحمت العلمي منحن ؽبا رب
 . ات جبائيةاعفاء ات اوال تستفيد من اي ربفيز البحمت العلمي يف اسرتاتيجيتها 

ونة االخًنة االهتماـ دبشاكل البيئة واغبفاظ على التنوع تزايد يف اآل 7وااليكولوجية 7 اآلثار البيئيةخامسا
ورغم تعدد اؼبداخل  ؼبستويات اؼبختلفة،البيولوجي، والبحمت عن االساليب الد ربوؿ دوف تدهورها على ا

العلمية اؼبقرتحة ؼبعاعبة مثل ه   اؼبشاكل يبقى مدخل السوؽ من اكثر ه   اؼبداخل شيوعا واستخداما ال ي 
يعتمد على االدوات االقتصادية بشكل عاـ وعلى السياسة اعببائية بشكل خاص يف معاعبة بعض االثار البيئية 

ومن اهم ادوات السياسة اعببائية الد يبكن االعتماد عليها يف معاعبة ة االقتصادية، الناذبة عن ـبتلف االنشط
 مشكلة التلوث البيئي واغبد من اثارها السلبية كبد:

تقـو اغبكومة يف ه ا النوع من الضرائب الضريبة على المنتجات التي يصاحب انتاجها تلوث بيئي7  -
تاج يف ـبتلف الوحدات االنتاجية الد يصاحب نشاطها تلوث للبيئة على فرض ضريبة قيمية او عينية على االن

اي احداث اضرار اجتماعية، ه ا هبدؼ زبفيض حجم االنتاج ومن   زبفيض حجم اؼبلوثات الناذبة اذل 
 مستويات مقبولة اجتماعيا.

يبة االنتاج، زبتلف ضريبة النفايات عن ضر 7 الضريبة على النفايات الناتجة عن ممارسة بعض االنشطة -
دل  اف ه ا النوع من الضرائب يفرض على ـبلفات النشاط االنتاجي للوحدات االنتاجية، ووفقا ؽب   

 .نظيفةساليب انتاج أيب البحمت عن اسالالسياسة يتحمل اؼبنتجٌن تكاليف تلويمت البيئة، فبا يدفعه اذل 
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  اسئلة تطبيقيةسادسا7 
 ؟ ية االجابة الصحيحة: اخرت من بٌن العبارات التال24السؤال 

 تؤثر الضريبة سلبا يف ادخارات االغنياء؛ -
 ال تؤثر الضريبة يف ادخارات الفقراء؛ -
 تؤثر الضريبة سلبا على ادخارات كل من الفقراء واالغنياء؛ -
 تؤثر الضريبة اهبابيا يف ادخارات كل من الفقراء واالغنياء. -

 االجابة الصحيحة هي العبارة الثانية االجابة7
 ؟ : اخرت من بٌن العبارات التالية االجابة الصحيحة20ال السؤ 

 تعد الضريبة وسيلة لتحقيق االستقرار االقتصادي؛ -
 تعد الضريبة وسيلة لتوجيه النشاط االقتصادي؛ -
 تعد الضريبة موردا لتمويل اػبزينة العمومية؛ -
 كل ما سبق -

 االجابة الصحيحة هي العبار الرابعة. االجابة7
 ؟ من بٌن العبارات التالية االجابة الصحيحة: اخرت 24السؤال 

 ال توجد عالقة ما بٌن الضريبة واستهالؾ االفراد؛ -
 توجد عالقة موجبة ما بٌن الضريبة و االستثمار؛ -
 ال توجد عالقة ما بٌن الضريبة والرغبة يف العمل؛ -
 . ارجيةتوجد عالقة سالبة ما بٌن الضريبة و التجارة اػب -

 حة هي العبارة الرابعة.االجابة الصحي االجابة7
 ؟ : اخرت من بٌن العبارات التالية االجابة الصحيحة21السؤال 

 للضريبة دور يف معاعبة االثار البيئية؛ -
 للضريبة دور يف تنشيط العالقات الدولية؛ -
 البحمت العلمي والتطوير التكنولوجي؛للضريبة دور يف تنشيط  -
 للضريبة دوؿ ربديد اؼبستوى العاـ لألسعار؛ -
 ضريبة دور يف ربقيق العدالة االجتماعية.لل -

 االجابة الصحيحة هي كل العبارات السابقة. االجابة7
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تصنف الضريبة على الدخل اإلصبارل ضمن الضرائب اؼبباشرة والد يقـو بتسديدها إذل اػبزينة من يكوف     
وتعترب الضرائب اؼبباشرة اعبزء األكثر عليه العبء اعببائي بصفة مباشرة مكلفا هبا بطريقة قانونية، فيستقر 
 وضوحا يف القانوف اعببائي اعبزائري.

: هي ضريبة تفرض على ؾبموع اؼبداخيل الد وبققها اؼبكلف أوال7 تعريف الضريبة على الدخل اإلجمالي
 بالضريبة من مصادر دخل متعددة.

ـ 1991الصادر يف قانوف اؼبالية لسنة ( 11اؼبادة رقم )يف  والرسـو اؼبماثلةيعرؼ قانوف الضرائب اؼبباشرة    
نه:" تؤس  ضريبة سنوية وحيدة على دخل األشخاص الطبيعيٌن تسمى الضريبة على الدخل اإلصبارل أ على

 وتفرض ه   الضريبة على الدخل الصايف اإلصبارل للمكلف بالضريبة".
 دبا يلي: اإلصبارل: تتميز الضريبة على الدخل إلجماليثانيا7 خصائص الضريبة على الدخل ا

 7طبيعيوف وهب ا فهي  أشخاصاؼبكلفٌن بدفع ه   الضريبة هم  أي تطبق على األشخاص الطبيعيين
 الشركات. أرباحزبتلف عن الضريبة عن 

  7اؼبداخيل الد حققها الشخص خالؿ  أو األرباح أساستستحق ه   الضريبة على ضريبة سنوية
 كاملة.سنة  
  7اؼبكلفوف بدفع ه ا النوع من الضرائب ؾبربوف على تقدًن تصريف شامل ؼبداخيلهم ضريبة تصريحية

 سنويا.
  7تشمل كل أنواع اؼبداخيل وتفرض مرة واحدة على ؾبموع مداخيل األشخاص ضريبة وحيدة

 اػباضعٌن ؽبا.
  7شرائف من اؼبداخيل ،  يتم حساب ه   الضريبة بتطبيق سلم تصاعدي مقسم إذل ضريبة تصاعدية

 كل شروبة يقابلها معدؿ ثابن.
  7تطبق على الدخل اإلصبارل الصايف بعد طرح التكاليف اؼبنصوص عليها تطبق على الدخل الصافي

 قانونا من الدخل اإلصبارل اػباـ.

 

  IRG  بليـوـل االجــػل  الذخ ريبتـــت: الضـــبهســبضرة الخــــالوح
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 ثالثا7 مجال تطبيق الضريبة على الدخل اإلجمالي7
لكي ىبضع الشخص للضريبة على الدخل مالي7 7 األشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل اإلج0-4

 اإلصبارل البد أف يتوفر فيه الشروط التالية:
 أف يكوف شخصا طبيعيا؛ -
 أف يكوف له موطن جبائي يف اعبزائر، أي أف تكوف له مداخيل من مصادر جزائرية. -

ة على أصناؼ اؼبداخيل اػباضعة للضريب المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل  اإلجمالي7 0-07
 الدخل اإلصبارل هي:

 7من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة  11وفقا للمادة  األرباح الصناعية والتجارية والحرفية
تعترب أرباحا صناعية أو ذبارية أو حرفية األرباح الد وبققها األشخاص الطبيعيٌن والناصبة عن فبارسة 

 رباح احملققة من األنشطة اؼبنجمية أو الناذبة عنها.مهنة صناعية أو ذبارية أو حرفية وك ل  األ
  7وهي أرباح اؼبهن اغبرة والوظائف واؼبهاـ ويبكن التمييز بٌن ثالث أنواع أرباح المهن غير التجارية

 من األرباح غًن التجارية:
 أرباح اؼبهن اغبرة كاألطباء واحملاموف؛ -
 م اػباص مثل اؼبوثقوف؛أرباح اؼبوظفوف العموميوف ال ي يسًنوف مكاتب غبساهب -
 أرباح من مصادر أخرى كحقوؽ اؼبؤلف. -
 الناذبة عن بيع  األرباحالفالحية مثل  األنشطةوهي اؼبداخيل الناذبة عن 7 اإليرادات الفالحية

 اؼبنتجات الفالحية، تربية اؼبواشي تربية النحل...اخل.
 وهي ما يعرؼ بالريوع العقارية  نية7المداخيل العقارية الناتجة عن إيجار األمالك المبنية وغير المب

وتشمل اإليرادات الناذبة عن إهبار العقارات أو أجزاء من عقارات مبنية مثل إهبار احملالت التجارية 
 أو الصناعية واإليرادات الناذبة عن إهبار أمالؾ غًن مبنية مثل ...

 7ينطبق ه ا النوع من اؼبداخيل على  ريوع رؤوس األموال المنقولة 
 ع األسهم أو حصص الشركة واإليرادات اؼبماثلة الد توزعها الشركات.ريو  -
 إيرادات الديوف والودائع مثل )فوائد القروض(. -

 7وهي كل اؼبكافآت والرواتب الد وبصل عليها اؼبستفيد بصفة  المرتبات، األجور، المنح والريوع
 أجًنا أو يقدـ عمال .
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  عند قياـ األشخاص بالتنازؿ ات )مبنية أو غير مبنية(7 فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن عقار
عن العقارات خارج نطاؽ النشاط اؼبهين فإهنم وبققوف فائض قيمة ىبضع للضريبة على الدخل 

 اإلصبارل، وفائض القيمة هو الفرؽ بٌن سعر التنازؿ وقيمة احملاسبية الصافية للعقار اؼبتنازؿ عنه.

شخاص الطبيعيٌن ال ين ال ىبضعوف للضريبة على الدخل اإلصبارل بصفة هناؾ بعض األ رابعا7 اإلعفاءات7
 دائمة وأخرى بصفة مؤقتة:

ويقصد هبا إعفاء الدخل من الضريبة بشكل كلي ودائم، ومن أمثلة اؼبداخيل  7اإلعفاءات الدائمة1-47
  اػباضعة ؽب ا النوع من اإلعفاءات قبد:

 دج؛30000الصايف السنوي األشخاص ال ين ال يتعدى دخلهم اإلصبارل  -
 أرباح اؼبؤسسات التابعة عبمعيات األشخاص اؼبعوقٌن؛ -
 السفراء واألعواف الدبلوماسيوف والقناصل واألعواف القنصليوف من جنسية أجنبية؛ -
 إيرادات الفرؽ الد سبارس نشاطا مسرحيا؛ -
 الستهالؾ على حاله.اؼبداخيل احملققة من النشاطات اؼبتعلقة باغبليب الطبيعي اؼبوجه ل -
سبنف بعض النشاطات الصناعية والتجارية واغبرفية صفة األولوية ضمن اؼبخطط المؤقتة7  اإلعفاءات7 1-0

 زبتلف من نشاط اذل آخر ومن منطقة إذل أخرى.الوطين للتنمية ويستفيد من إعفاءات مؤقتة 

هناؾ  أعال  إليهااؼبشار  اإلعفاءات إذل باإلضافةالتخفيضات في الضريبة على الدخل اإلجمالي7  7خامسا
زبفيض الوعاء  إعفاء جزء من الدخل من الضريبية أيزبفيضات للمكلفٌن بالضريبة، ويقصد بالتخفيضات 

 أووالغرض منها ربفيز اؼبكلفٌن بالضريبة على التصريف دبداخيلهم واالستفادة من ه   التخفيضات  ،الضرييب
قرها اؼبشرع الضرييب اعبزائري أالتخفيضات الد  أهماؼبكلفٌن، ومن  ثر الضريبة علىأجل التخفيف من أمن 

 :اآليتن كر 
 ؛العقارات اؼبخصصة لغرض سكين إهبارعلى دخل  %10زبفيض  -
 اػباضع للضريبة عندما ىبتار الزوجٌن فرض ضريبة مشرتكة؛ اإلصبارلمن الدخل الصايف  %10زبفيض  -
اؼبنظمة اؼبدنية عببهة  أوو سابق يف جيش التحرير الوطين شخاص ال ين ؽبم صفة عضلأل %25زبفيض  -

 الشهداء؛ وأراملالتحرير الوطين 
 اؼبعاد استثمارها. األرباحعلى  %30زبفيض  -



 محاضرات في مقياس جباية املؤسسة

 

 
29 

ونعين بالتنظيم الفين للضريبة على الدخل اإلصبارل   التنظيم الفني للضريبة على الدخل اإلجمالي77 دساسا
 ة( اػباضعة للضريبة ومعدالهتا وطريقة ربصيلها.كيفية ربديد الدخل )الوعاء/ اؼباد

 اإلصبارلالدخل اػباضع للضريبة على الدخل  7اإلجماليالوعاء الضريبي للضريبة على الدخل 7 4-4
السنوي ال ي يتوفر  اإلصبارلمن قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة هو الدخل الصايف  11وحسب اؼبادة 

ها قانونا والتخفيضات اؼبسموح لياؼبنصوص ع واألعباءبعد طرح ـبتلف التكاليف عليه كل مكلف بالضريبة 
 .هبا

  التكاليف الالزمة لتحقيق الدخل هي كل اؼبصاريف الد ربملها اؼبكلف بالضريبة خالؿ نشاطه، غًن
أف اؼبشرع حدد سقفا أعلى لبعض اؼبصاريف اؼبسموح بطرحها مثل مصاريف اإلشهار ومصاريف 

 االستقباالت.التنقالت و 
 :األعباء القابلة للخصم من الدخل اإلصبارل ؿبددة وتتمثل فيما يلي 
 فوائد القروض والديوف اؼبقرتضة ألغراض مهنية؛ -
 اشرتاكات منف الشيخوخة والضماف االجتماعي الد يدفعها اؼبكلف؛ -
 ،وثيقة التامٌن -
 اػبسائر اؼبسجلة للسنوات اػبم  االخًنة. -
 فيض الوعاء الضرييب حسب اغبالة كما هو مشار إليه يف التخفيضات التخفيضات وتتمثل يف زب

 اػباصة بالضريبة على الدخل اإلصبارل.
 :يبكن حساب الدخل اػباضع للضريبة وفق اؼبعادلة التالية وعليه

التكاليف الالزمة  – اػباـعلى الدخل اإلصبارل = الدخل اإلصبارل  اإلصبارل الصايف اػباضع للضريبةالدخل 
 التخفيضات اؼبسموح هبا( –األعباء القابلة للخصم  –قيقه لتح

 : حساب الدخل اإلصبارل اػباـ وذل  اجمع كل اؼبداخيل الفرعية للمكلف بالضريبة.الخطوة األولى
 التكاليف واألعباء. كل: حساب الدخل اإلصبارل الصايف وذل  بطرح   الخطوة الثانية
 صايف اػباضع للضريبة وذل  بطرح التخفيضات.: حساب الدخل اإلصبارل الالخطوة الثالثة

يتم حسابه الصايف الضريبة على الدخل اإلصبارل  معدالت إف اإلجمالي7معدل الضريبة على الدخل 7 4-0
ؿبدد يقسم الدخل إذل شرائف متزايدة ويطبق على كل شروبة معدؿ معٌن كما يوضحه أو سلم وفقا عبدوؿ 
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ابن وقد يتغًن من سنة إذل أخرى وفق الرتتيبات الضريبية الواردة يف قانوف ، وه ا السلم غًن ثاعبدوؿ اؼبوارل
 :اؼبالية لكل سنة حسب توجهات اغبكومة الضريبية

 قيمة الضريبة معدؿ الضريبة طوؿ الشروبة شروبة الدخل اػباضع للضريبة
 0 %0 120000 120000اقل من 

120001-360000  240000 20% 48000 
360001-1440000    1080000 30% 324000 

 / %35 / 1440001أكثر من 

وفقا للجدوؿ اؼبشار إليه أعال  يتم توزيع الدخل 7 آلية حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي7 4-4
شروبة يف معدؿ الضريبة اؼبقابل ؽبا  اؼبوجودة داخل كلحسب الفئات أو الشرائف   يتم ضرب قيمة الدخل 

كل اػبانات يتم صبع قيمة الضرائب   ، وبعد مألفئةريبة اػباصة بكل شروبة أو يتم اغبصوؿ على قيمة الضل
 اؼبقابلة لكل فئة ليتم على إثرها اغبصوؿ على القيمة اإلصبالية من الضريبة الواجب دفعها إذل مصاحل الضرائب.

فهناؾ نظرا لوجود عدة أصناؼ من اؼبداخيل  7الضريبة على الدخل اإلجمالي( دفعطرق تحصيل )7 4-1
 أيضا عدة أنظمة لكيفية فرضها تبعا ػبصوصية كل صنف:

ـ إال أهنا 1991من قانوف اؼبالية لسنة  15ه   الطريقة كانن مقررة وفق اؼبادة  7نظام الدفع الجزافي -
ألغين وعوضن بضريبة تدعى "الضريبة اعبزافية الوحيدة" وىبضع ؽبا األشخاص الطبيعيوف ال ين يبارسوف 

 دج.30000000و ذباري وال يتجاوز رقم أعماؽبم نشاط صناعي أ
ىبضع لنظاـ الربف اغبقيقي األرباح الصناعية والتجارية لألشخاص الطبيعيٌن ال ين 7 نظام الربح الحقيقي -

ف ه ا النظاـ يفرض أو  ،دج أو ال ين ال ىبضعوف للضريبة اعبزافية الوحيدة30000000يتجاوز رقم أعماؽبم 
ة مس  ؿباسبة نظامية طبقا للقوانٌن واألنظمة اؼبعموؿ هبا، كما يفرض عليهم تقدًن على اؼبكلفٌن بالضريب

فريل من كل سنة أ 30تصريف باؼبداخيل ؼبفتشية الضرائب اؼبوجودة ضمن إقليم إقامتهم على األكثر يـو 
 يتضمن مبلغ رحبهم الصايف للسنة اؼبالية السابقة.

ظاـ على اقتطاع مبلغ الضريبة على الدخل اإلصبارل بصفة مباشرة : يقـو ه ا الننظام االقتطاع من المنبع -
ومن اغباالت الد يطبق عليها ه ا النظاـ قبد ريوع رؤوس األمواؿ  ،من الدخل قبل دفعه إذل اؼبكلف بالضريبة

 اؼبنقولة وإيرادات الديوف والودائع والكفاالت واؼبرتبات واألجور ومنف الريوع العمرية.
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 يةتطبيقتمارين ثامنا7 
 ؟ اخرت من بٌن العبارات التالية االجابة الصحيحة 247السؤال 

 الضريبة على الدخل االصبارل تطبق على االشخاص الطبيعيٌن؛ -
خاص ال ين ؽبم موطن جبائي يف شالضريبة على الدخل االصبارل تطبيق على اال -

 اػبارج
 اؼبؤسسات.الضريبة على الدخل االصبارل تطبق على األرباح احملصلة من طرؼ  -

 االوذلاالجابة الصحيحة هي العبارة االجابة7 
 ؟ اخرت من بٌن العبارات التالية االجابة الصحيحة 207السؤال 

 ؛دج30000تعفى من الضريبة على الدخل االصبارل اؼبداخل الد ال تتجاوز  -
 تعفى من الضريبة على الدخل االصبارل ريوع رؤوس االمواؿ؛ -
 مداخيل اؼبهن اغبرة؛ ل االصبارلتعفى من الضريبة على الدخ -

 االوذل.االجابة الصحيحة هي العبارة االجابة7 
 

 عدة مداخيل تتكوف من:  (N)فيصل مكتب ؿباماة وقد حقق خالؿ السنة  يبل : التمرين االول
 دج .1450000أرباح صافية تتعلق بنشاطه اؼبهين  -               
 دج .250000ار ؿبل لغرض مهين دخل عقار ناتج عن إهب -               

 من قيمته  %15التنازؿ عن عقار مبين ورثه عن أبيه خارج نطاؽ نشاطه اؼبهين بفائض قيمة قدر   -               

 دج .600000احملاسبية الصافية اؼبقدرة ب                

 اكات يف الضماف االجتماعي .دج اشرت 10000دفع مبلغ  -باإلضافة إذل ما سبق لدينا اؼبعلومات التالية:    
 دج.9000دفع فوائد قرض بنكي بقيمة  -                                       
 دج.6000اكتتاب وثيقة تأمٌن حملله التجاري بقيمة  -                                       

ل  ؿبال للحالقة والتجميل والد كما قدـ السيد فيصل طلبا للخضوع للضريبة بصفة مشرتكة مع زوجته الد سب
 دج.1000000حققن رحبا سنويا لنف  السنة 

 حساب الدخل اإلصبارل اػباـ للسيد فيصل ؟ -  المطلوب7
 حساب الدخل اإلصبارل الصايف للسيد فيصل ؟ -   
 حساب الدخل اإلصبارل الصايف اػباضع للضريبة ؟ -   
 ؟                    ( الواجب دفعهاIRGحساب قيمة الضريبة ) -   
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 االجابة7

(: الدخل اإلصبارل اػباـ يساوي ؾبموع اؼبداخيل الفرعية RGBللسيد فيصل ) / حساب الدخل اإلصبارل اػباـ1
 للسيد فيصل مع طرح التخفيضات اؼبنصوص عنها قانونا إف وجدت:

  X   + 600000250000 + 1750000   =         RGB 15/100وعليه قبد:  
     RGB  =   1 750 000 + 250 000 + 90000   
  RGB  = 2 090 000 DA 

الدخل اإلصبارل الصايف يساوي الدخل اإلصبارل الصايف مطروح   (:RGN/ حساب الدخل اإلصبارل الصايف )2
           وعليه قبد : منه ؾبموع التكاليف
   ((10 000 + 9 000 + 6 000 -2 090 000   RGN   = 

                         RGN  =  2 090 000 - (25 000)  
                         RGN = 2 065 000 DA 

  .يف حالة التصريف اؼبشرتؾ %10ينص القانوف على زبفيض : )/ حساب الدخل اإلصبارل الصايف اػباضع للضريبة3
RGNI = (2 065 000 + 1 000 000) X 0,9 

                                         RGNI = 3 065 000 X  0,9         
                                         RGNI = 2 758 500 DA 

/ حساب قيمة الضريبة ) باستخداـ جدوؿ الضريبة التصاعدي( 4  

 الفئة طوؿ الفئة نسبة الضريبة قيمة الضريبة
0 %0 120000  0     -      120000    

48 000 %20 240000 120001  - 360000  
324 000 %30 1 080 000  360001  - 1440000  
461 300 %35 1 318 500 1440001 -  

2758500 
833 300 DA قيمة الضريبة الواجب دفعها ؼبصاحل الضرائب 

 

 ة:اؼبداخيل التاليNيبارس شخصا نشاطا ذباريا "بيع باعبملة لقطع الغيار" وقد حقق خالؿ السنة  التمرين الثاني7
 دج.2000000رحبا صافيا ؿبققا يف اطار فبارسة مهنته التجارية واحملددة حسب النظاـ اغبقيقي ب  -         
 دج 200000دخل مقبوض يف اطار اغبصص اؼبساهم هبا يف شركة ذات مسؤولية ؿبدودة  -         

 :كما قاـ ه ا التاجر ب
 دج؛80000الشيخوخة دببلغ  تأميناتاكتتاب اشرتاؾ  -     
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 دج ؛40000دفع فوائد القروض اؼبربمة مع البنوؾ دببلغ  -     
 دج  70000مبلغ   N-3بلغن خسائر التاجر للسنوات الثالث السابقة ما يلي:      السنة  -     

 دج  60000مبلغ   N-2السنة                                                             
 دج  50000مبلغ   N-1السنة                                                             

كما تقدـ ه ا التاجر بطلب للخضوع اؼبشرتؾ للضريبة مع زوجته الد سبارس مهنة غًن ذبارية )موثقة(، حيمت حققن 
 دج1200000قدر    Nرحبا صافيا للسنة 

 ؟ للتاجرحساب الدخل اإلصبارل اػباـ  -  المطلوب7
 ؟ للتاجرساب الدخل اإلصبارل الصايف ح -   
 حساب الدخل اإلصبارل الصايف اػباضع للضريبة ؟ -   

 ( الواجب دفعها ؟                   IRGحساب قيمة الضريبة ) -            

 7االجابة
ح (: الدخل اإلصبارل اػباـ يساوي ؾبموع اؼبداخيل الفرعية مع طر RGB) / حساب الدخل اإلصبارل اػباـ1

  RGB         =   2000000 + 200000 وعليه قبد:    ، ضات اؼبنصوص عنها قانونا إف وجدتالتخفي
                           RGB  = 2 200 000 DA  

الدخل اإلصبارل الصايف يساوي الدخل اإلصبارل الصايف مطروح   (:RGN/ حساب الدخل اإلصبارل الصايف )2
           قبد : وعليه منه ؾبموع التكاليف

]   ([80 000 + 40 000 + (70000+60000+50000 – 2200000  RGN   =   
                         RGN  =  2 200 000 - (300 000)  
                         RGN = 1 900 000 DA 

حالة التصريف اؼبشرتؾ  يف %10ينص القانوف على زبفيض : )/ حساب الدخل اإلصبارل الصايف اػباضع للضريبة3
 RGNI = (1 900 000 + 1 200 000) X 0,9                             للزجٌن( 

                                         RGNI = 3 100 000 X  0,9                 
                                         RGNI = 2 790 000 DA 

بة ) باستخداـ جدوؿ الضريبة التصاعدي( / حساب قيمة الضري4  

 الفئة طوؿ الفئة نسبة الضريبة قيمة الضريبة
0 %0 120000  0     -      120000    

48 000 %20 240000 120001  - 360000  
324 000 %30 1 080 000  360001  - 1440000  
472 500 %35 1 350 000 1440001 -  2790000 

844 500 DA ضريبة الواجب دفعها ؼبصاحل الضرائبقيمة ال  
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 ( 7IBS الضريبة على أرباح الشركات )ةالسادسالمحاضرة 
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ـ يف 1991من قانوف اؼبالية لسنة 136دخلن الضريبة على أرباح الشركات حيز التطبيق دبوجب اؼبادة       
إطار اإلصالحات اؼبتبعة، وتدعيما ؼببدأ التفرقة القانونية بٌن مداخيل األشخاص الطبيعيٌن واألشخاص 

واحدة من أهم أنواع الضرائب اؼبطبقة على األشخاص اؼبعنويٌن  إذلعنويٌن، ومن خالؿ ه ا احملور سنتطرؽ اؼب
 (IBSضريبة على أرباح الشركات )الوهي 

 أوال7 تعريف الضريبة على أرباح الشركات7 
تنص ه   ـ حيمت 1991من قانوف اؼبالية لسنة  135أحدثن الضريبة على أرباح الشركات دبوجب اؼبادة  -

اؼبادة:" تؤس  ضريبة سنوية على ؾبمل األرباح واؼبداخيل الد ربققها الشركات وغًنها من األشخاص 
 وتسمى ه   الضريبة  ب: " الضريبة على أرباح الشركات". 136اؼبعنويٌن اؼبشار إليهم يف اؼبادة 

 ؿ فرتة زمنية مدهتا سنة.هي ضريبة تطبق على إيرادات ومداخيل األشخاص اؼبعنويٌن )اؼبؤسسات( خال -

من خالؿ التعريفٌن السابقٌن يبكن استنتاج اػبصائص الد ثانيا7 خصائص الضريبة على أرباح الشركات7 
 تتميز هبا الضريبة على أرباح الشركات:

  7اؼبعنويٌن؛ األشخاصتتعلق بضريبة واحدة تفرض على  ألهناضريبة وحيدة 
  7؛األرباحتفرض على ؾبمل ضريبة عامة 
 وعائها يتضمن ربف سنة؛ أف إذريبة سنوية7 ض 
  7تصاعدي؛ جدوؿ إذلمعدؿ واحد ولي   إذلالف الربف الضرييب ىبضع ضريبة نسبية 
  7الضرائب وذل  بتقدًن اؼبيزانية اعببائية ؼبفتش  إدارة لدىحيمت يتم التصريف ضريبة تصريحية

 فريل من كل سنة.آقبل الفاتف من شهر  الضرائب

تفرض الضريبة على األرباح احملققة باعبزائر سواء كانن   يق الضريبة على أرباح الشركات7ثالثا7 مجال تطب
بدأ إقليمية وفقا ؼبتل  األرباح خاصة بالشركات الوطنية أو الشركات األجنبية الناشطة داخل اعبزائر وذل  

األجنبية وك ل  بٌن الضريبة، ويرتتب على ذل  إلغاء التمييز السابق بٌن الشركات الوطنية والشركات 
 الشركات العمومية والشركات اػباصة.

  IBS  ركبثــبح الشـ  اربـريبت ػلــت: الضـبدسـرة الســـبضــــالوح
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يف إطار تشجيع االستثمار وزبفيض البطالة قدـ اؼبشرع  ابعا7 اإلعفاءات من الضريبة على أرباح الشركات7ر 
من قانوف  138الضرييب ؾبموعة من اإلعفاءات الدائمة واإلعفاءات اؼبؤقتة كما تنص على ذل  اؼبادة 

 ة والرسـو اؼبماثلة:الضرائب اؼبباشر 
 وتتمثل يف:اإلعفاءات الدائمة7 -

 اؼبعوقٌن اؼبعتمدة وك ا اؽبياكل الد تتبعها؛ األشخاصاؼبؤسسات التابعة عبمعيات  -
 احملققة من قبل الفرؽ اؼبمارسة للنشاط اؼبسرحي؛ اإليرادات -
 ع شركائها فقط؛واحملققة مصناديق التعاوف الفالحي لفائدة العمليات البنكية والتامٌن  -
 التعاونيات الفالحية للتموين والشراء؛ -
 عمليات البيع اؼبوجهة للتصدير. -

 وتتمثل يف: اإلعفاءات المؤقتة7-
تستفيد النشاطات الد يبارسها الشباب ذوي اؼبشاريع اؼبؤهلوف لالستفادة من إعانة الصندوؽ الوطين  -

ض اؼبصغر أو الصندوؽ الوطين للتامٌن على البطالة لدعم تشغيل الشباب أو الصندوؽ الوطين لدعم القر 
( سنوات ابتداء من تاريخ الشروع يف االستغالؿ وترفع ه   03ؼبدة ثالث ) IBSمن إعفاء كلي من 

 ( سنوات إذا كاف النشاط يف منطقة هبب ترقيتها؛06اؼبدة إذل ستة)
ة من قبل مستثمرين وطنيٌن أو ( سنوات اؼبؤسسات السياحية احملدث10تستفيد من إعفاء ؼبدة عشر) -

أجانب باستثناء وكاالت السياحية واألسفار واؼبؤسسات الفندقية حسب حصة رقم أعماؽبا احملقق بالعملة 
 الصعبة؛

ونعين بالتنظيم الفين للضريبة على أرباح الشركات   7 التنظيم الفني للضريبة على أرباح الشركات7خامسا
 دة( اػباضعة للضريبة ومعدالهتا وطريقة ربصيلها.كيفية ربديد الدخل )الوعاء/ اؼبا

 أرباحزبضع للضريبة على  (IBS7الضريبي للضريبة على أرباح الشركات))األساس( الوعاء 7 2-4
 التالية: األرباحالشركات الناشطة يف اعبزائر 

 إقامةـ وجود فالحي عند عد أوذباري  أوية لنشاط ذي طابع صناعي األرباح احملققة من اؼبمارسة العاد -
 ثابتة؛ 

 اؼبؤسسات الد تستعٌن يف اعبزائر دبمثلٌن لي  ؽبم شخصية مهنية متميزة عن ه   اؼبؤسسات؛ أرباح  -
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أرباح اؼبؤسسات الد واف كانن ال سبل  إقامة آو فبثلٌن معينٌن إال أهنا سبارس بصفة مباشرة أو غًن مباشرة  -
 ليات التجاريةنشاطا يتمثل يف اقباز حلقة كاملة من العم

إذا كانن مؤسسة سبارس يف آف واحد نشاطها باعبزائر وخارج الرتاب الوطين فاف الربف ال ي ربققه من  -
عمليات اإلنتاج أو عند االقتضاء من عمليات البيع اؼبنجزة باعبزائر يعدد ؿبققا فيها إال يف حالة إثبات 

 العك  من خالؿ مس  ؿباسبتٌن متباينتٌن.
تفرض على الشركات اػباضعة للضريبة على  (IBS7دل( الضريبة على أرباح الشركات)سعر )مع7 2-0

 الشركات اؼبعدالت التالية: أرباح
يومنا ه ا وذل   إذلـ 1991على ه ا اؼبعدؿ العادي عدة تغيًنات من  سنة  طرأت: المعدل العادي -أ

ـ   1992يف سنة  %42ا اؼبعدؿ هو اعببائية اؼبتبعة من قبل السلطات اعبزائرية فكاف ه  إصالحاتاثر 
وعرؼ النصف  %30ـ ليبف 1999يف سنة  آخرـ وبعدها عرؼ زبفيضا 1994سنة  %38 إذلخفض 

من خالؿ قانوف اؼبالية وكاف يف حدود  %25اؼبعدؿ إذل نسبة زبفيضا ك ل  ليصل  2006الثاين من سنة 
 يمت مج تطبيق ه اف اؼبعدالف كما يلي:ـ حب2008ابتداء من النصف الثاين لسنة  %19و %25معدلٌن نبا:

بالنسبة إلنتاج السلع وبالنسبة ألنشطة إنتاج مواد البناء واألشغاؿ العمومية واألنشطة  %19اؼبعدؿ  -
 السياحية دبا يف ذل  الوكاالت السياحية.

 بالنسبة لألنشطة التجارية واػبدماتية ماعدا النشاطات اؼبنجمية واحملروقات. %25اؼبعدؿ -

 ـ أصبف يطبق ثالث معدالت كما يلي:2016ابتداء من سنة  أما
 بالنسبة ألنشطة إنتاج السلع ما عدا اؼبنجمية منها واحملروقات. %19اؼبعدؿ  -
بالنسبة لألنشطة البناء واألشغاؿ العمومية والري واألنشطة السياحية واغبمامات باستثناء  %23اؼبعدؿ  -

 وكاالت اإلسفار.
 سبة لألنشطة األخرى.بالن %26اؼبعدؿ   -

وضع اؼبشرع اعبزائري اؼبعدؿ اؼبخفض بغرض ربفيز الشركات على إعادة استثمار المعدل المخفض7 -ب 
ـ إذل سنة 1999من سنة  %15أرباحها وعليه زبضع له األرباح اؼبعاد استثمارها، فقد كانن نسبته 

وهبب على ، ـ2008ة لسنة ـ والغي من خالؿ قانوف اؼبالي2006سنة  %12.5ـ لتنخفض إذل 2006
 األشخاص اؼبعنويٌن اػباضعٌن للضريبة على أرباح الشركات ال ين يبارسوف العديد من األنشطة يف نف  الوقن 
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 أف يقدموا ؿباسبة منفصلة ؽب   األنشطة تسمف بتحديد حصة األرباح من كل نشاط مناسب ؼبعدؿ الضريبة
عدـ احرتاـ مس  ؿباسبة مفصلة لكل نشاط إذل تطبيق  على أرباح الشركات الواجب تطبيقه وتؤدي حالة

 بصفة تلقائية. %26معدؿ 
 (IBS7) آلية حساب الضريبة على أرباح الشركات7 2-4

 الربف اعببائي = الربف احملقق + التعديالت اعببائية      ربسب النتيجة اعببائية بالعالقة التالية:      
لفرؽ بٌن األصوؿ و اػبصـو للدورة، كما يبكن حساهبا من خالؿ يبكن حساب النتيجة احملاسبية بتحديد ا

 ت و التكاليف.اجدوؿ حسابات النتائج و ذل  بتحديد الفرؽ بٌن اإليراد
الشركات بطريقتٌن  أرباحيتم دفع الضريبة على  (IBS7الضريبة على أرباح الشركات ) تحصيل7 2-1

 ونبا:

الطرؽ لتسديد الضريبة، حيمت يتم  أهمتعترب ه   الطريقة من  7)التسبيقات المؤقتة( نظام الدفع التلقائي -
مسبق من  إن ارحساب الضريبة حسب ه ا النظاـ من اؼبكلف نفسه وتسدد تلقائيا ػبزينة الضرائب دوف 

 يتم دفع قيمة الضريبة وفق اعبدوؿ التارل:، و الضرائب إدارة

 أجل الدفع قيمة التسبيق التسبيق

 x 30% 20/02 – 20/03اؼبعدؿ الضرييب  xاعببائية  النتيجة التسبيق األوؿ

 x 30% 20/05 – 20/06اؼبعدؿ الضرييب  xالنتيجة اعببائية  التسبيق الثاين

 x 30% 20/10 – 20 /11اؼبعدؿ الضرييب  xالنتيجة اعببائية  التسبيق الثالمت

 ؾبموع التسبيقات –قسط التسوية = الضريبة على أرباح الشركات  
 . 1أفريل يف السنة ف + 30دفعها قبل  النسبة موجبة هبب على الشركة  إذا كانن

يشرع اؼبكلف بالضريبة تلقائيا يف التصفية و تسديد رصيد  اؼبتبقي دوف إن ار مسبق عن طريق التصريف يف 
 . G 50وثيقة 

الشركات مثلما  حأربا : يشمل ه ا النظاـ بعض اؼبداخيل اؼبتعلقة بالضريبة على نظام االقتطاع من المصدر -
 الشركات أرباحمج التعرض له سابقا يف اؼبعدالت اػباضعة للضريبة على 
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 7يةتطبيقتمارين سادسا7 
 ؟ اخرت من بٌن العبارات التالية االجابة الصحيحة7 24السؤال 

 ربسب الضريبة على ارباح الشركات على اساس نسيب مهما كاف ربف اؼبؤسسة؛ -
 ركات على ارباح الشركات احملققة يف اعبزائر.الضريبة على ارباح الش فرضت -
 ربسب الضريبة على ارباح الشركات وفق جدوؿ تصاعدي. -

 والثانية.  االوذلاالجابة الصحيحة هي العبارة االجابة7 
 ؟ اخرت من بٌن العبارات التالية االجابة الصحيحة7 20السؤال 

الضريبة على ارباح من اعفاء دائم من  عمليات البيع اؼبوجهة للتصديرتستفيد  -
 .الشركات؛

تفرض الضريبة على األرباح احملققة باعبزائر سواء كانن تل  األرباح خاصة  -
 ؛بالشركات الوطنية أو الشركات األجنبية

من اعفاء مؤقن  الناشئة يف اطار دعم تشغيل الشبابتستفيد الشركات  -
 للضريبة على ارباح الشركات.

 .لعبارات السابقةكل ااالجابة الصحيحة هي  االجابة7 
 

 باؼبعلومات التالية: 2015شركة خدمات اإلعالـ االرل، صرحن لسنة  7التمرين االول
 دج 30.000.000رقم األعماؿ:  -
 دج 10.000.000هامش الربف األصبارل:  -

 حيمت قدرت التكاليف كما يلي:
 دج 1.200.000تربعات لصاحل اعبمعيات اػبًنية:  -
 دج للوحدة 600عة ب سا 100هدايا ذات طابع إشهاري:  -
 (االجتماعيدج للشهر)غًن مصرح به لدى الضماف  20.000أجر زوجة أحد الشركاء:  -
 دج 3.100.000مصاريف الرعاية الرياضية:  -
 دج 25.000: 2013خسارة متبقية لسنة  -

 حساب الضريبة على أرباح الشركات. 7المطلوب
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 االجابة7
 التكاليف القابلة للخصم: -

 دج غًن قابلة للخصم( 200.000دج كحد أقصى. )1.000.000التربعات: 
دج( x 500 =50.000 100دج ( ، اغبد األقصى ) x 600  =60.000) 100اؽبدايا اإلشهارية: 

 دج غًن قابلة للخصم(. 10.000أي ) 
دج غًن قابلة  100.000دج ) 3.000.000% من رقم األعماؿ:  10مصاريف الرعاية الرياضية:

 للخصم(
  25.000خسارة متبقية: 

=  25.000+  3.000.000+  50.000+ 1.000.000التكاليف القابلة للخصم= 
 دج 4.075.000

 حساب الربف اعببائي: -
  4.075.000 – 10.000.000التكاليف القابلة للخصم=  –هامش الربف 

 دج 5.925.000=                                            
 :حساب الضريبة على أرباح الشركات 

5.925.000 x 0.26 =1.540.500 .دج 

رحبا ؿباسبيا حسب جدوؿ حسابات النتائج قدر ب  2017حققن مؤسسة إنتاجية لسنة 7 التمرين الثاني
 دج، حيمت أنه من بٌن التكاليف الواردة يف البيانات كما يلي: 65.000.000

 دج 3.200.000مواد أولية:  -
 دج 200.000أجور اؼبستخدمٌن:  -
 وحدة 300دج ؿ  210.000ع إشهاري: هدايا ذات طاب -
 دج 3.300.000اإلعانات و التربعات اؼبمنوحة لصاحل اعبمعيات اػبًنية:  -
سنوات و شبن الشراء  5دج علما أف مدة اإلهتالؾ  230.000إهتالؾ سيارة نقل العماؿ:  -

 دج 1.150.000
 دج 20.000الغرامات اعببائية:  -
 دج 25.000: 2012خسارة قيمة لسنة  -
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 ؟ حساب النتيجة اعببائية -    ب7 المطلو 
 ؟ حساب الضريبة على أرباح الشركات -        

 دج 65.000.000الربف احملاسيب الصايف: 7 االجابة

 التكاليف الغير قابلة للخصم التكاليف القابلة للخصم

 دج 3.200.000مواد أولية:  -

 دج 200.000أجور اؼبستخدمٌن:  -

 دج 150.000هدايا إشهارية:  -

 دج 1.000.000ات و تربعات:إعان -

 دج 200.000قسط اإلهتالؾ:  -

 دج 60.000هدايا إشهارية:  -

 دج 2.300.000إعانات و تربعات:  -

 دج 30.000قسط اإلهتالؾ:  -

 دج 20.000غرامات جبائية:  -

 دج 25.000خسارة متبقية:  -

 دج0.142.222المجموع7  دج1.422.222المجموع7 

 
 صايف + األعباء الغًن قابلة للخصمالربف اعببائي = الربف احملاسيب ال -

                          =65.000.000  +2.435.000  

 دج 67.435.000=                          

 حساب الضريبة على أرباح الشركات: -
 x 19  =%67.435.000 x0.19الربف اعببائي                            

 دج 12.812.650=                                                     
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 (TVA)المحور السابع7 الرسم على القيمة المضافة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (TVA) تــبفـت الوضـ  القيوــن ػلـالرس7 سابعةرة الــاضــــالمح
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ـ 1990-12-31اؼبؤرخ يف  36-90انشيء الرسم على القيمة اؼبضافة يف اعبزائر دبوجب القانوف رقم    
عويض كل من الرسم الوحيد اإلصبارل على ، وذل  لت65ـ يف اؼبادة رقم 1991اؼبتضمن القانوف اؼبالية لسنة

-04-01نه دل يدخل حيز التنفي  إال ابتداء من أاإلنتاج والرسم الوحيد اإلصبارل على تأدية اػبدمات غًن 
ـ وذل  لتأخر اؼبصادقة عليه من جهة، وإعطاء فرصة استيعاب أحكامه ألعواف اإلدارة اعببائية وك ا 1992

 اػباضعٌن له من جهة أخرى.

 ال7 تعريف القيمة المضافة7أو 
  هي الفرؽ بٌن قيمة السلع اؼبنتجة وقيمة اؼبواد الد دخلن يف إنتاجها ) االستهالؾ الوسيط يف عملية

 اإلنتاج(.
  هي قيمة الثروة الد يضيفها الفرد أو اؼبؤسسة إذل سلعة أو خدمة معينة جراء مزاولة نشاط اقتصادي

 دمة اعبديدة ـبتلفة عن سابقتها.معٌن، حبيمت تصبف قيمة السلعة أو اػب
 ثانيا7 تعريف الرسم على القيمة المضافة7

  هي ضريبة غًن مباشرة تفرض بنسب متفاوتة على إنتاج وتوزيع السلع واػبدمات، وتقع ه   الضريبة
 على القيمة النقدية الد يضيفها تدخل اؼبكلف هبا على اإلنتاج أو التوزيع.

  دمات اؼبنتجة واؼبتداولة ؿبليا وك ا السلع واػبدمات اؼبستوردة على السلع واػبهي ضريبة تفرض
 واؼبصدرة من واذل اػبارج وذل  عند االستهالؾ) اإلنفاؽ(.

اؼبباشرة غًن الضرائب  أهميعترب الرسم على القيمة اؼبضافة من 7 ثالثا7 خصائص الرسم على القيمة المضافة
استهالكها،  أواػباضعة له وذل  عند تداوؽبا  األمواؿ وربصل دبجرد تقدير األعماؿالد تفرض على رقم 

 :أنبهاويتميز الرسم على القيمة اؼبضافة بعدة فبيزات 
ضريبيا وفًنا  إيراداالعامة فهو يؤمن  اإليراداتيعد الرسم على القيمة اؼبضافة مصدرا مهما من مصادر  -

 ؛ؾاؼبواطنٌن على االستهال وإقباؿبطالة ومنتظما خاصة يف حالة االنتعاش االقتصادي والبفاض معدالت ال
، التوزيع، اإلنتاجالدورة االقتصادية )  راحلالرسم على القيمة اؼبضافة ضريبة عامة فهو يب  كل م -

 (؛االستهالؾ

  TVA  تـبفــت الوضــقيو  الــن ػلــببؼت: الرسـبضرة الســالوح
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يكوف متضمنا يف سعر السلعة أو اػبدمة، ويتحمله اؼبستهل  النهائي، أي أف اؼبستهل  النهائي يدفع قيمة  -
 ؛دوف أف يشعر ة متضمنا فيها قيمة الرسم على القيمة اؼبضافةالسلعة أو اػبدم

ضريبة شاملة تفرض على صبيع أنواع السلع اؼبنتجة ؿبليا واؼبستوردة واؼبصدرة وسب  ـبتلف اؼبراحل الد سبر  -
 هبا السلعة من  مرحلة إنتاجها إذل غاية وصوؽبا إذل اؼبستهل  النهائي؛

عدد اؼبعدالت اؼبستعملة يف حساهبا، فهي ال تؤثر على تكاليف اإلنتاج  ضريبة سهلة التحصيل نظرا لقلة -
وال على اؼبداخيل اؼبتواضعة خاصة إذا فرضن دبعدالت منخفضة أو أعفين منها اؼبواد والسلع الضرورية 

 والواسعة االستهالؾ؛
افة ضريبة شاملة تفرض يعترب الرسم على القيمة اؼبض 77 العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافةرابعا

يب  ـبتلف اؼبراحل الد  على صبيع أنواع السلع اؼبنتجة ؿبليا واؼبستوردة، وؽب ا فاف ؾباؿ تطبيقه واسع جدا و
سبر هبا السلعة من  إنتاجها إذل غاية وصوؽبا إذل اؼبستهل ، وبالرجوع إذل النصوص القانونية الواردة يف قانوف 

 ـ قبد:2001اؼبالية لسنة 
 7العمليات الخاضعة إجباريا للرسم على القيمة المضافة1-47
 اؼببيعات والتسليمات الد يقـو هبا اؼبنتجوف وذبار اعبملة؛ -
 عمليات اؼبتعلقة باألشغاؿ العقارية؛ال -
 األعماؿ اؼبنجزة يف إطار فبارسة مهنة حرة؛ -
 أشغاؿ الدراسات والبحمت وعمليات اإلهبار وأداء اػبدمات؛ -
 الفنية واأللعاب والتسليات دبختلف أنواعها الد ينظمها أي شخص؛ اغبفالت -
 اؼبتاجرة يف األشياء اؼبستعملة واألشياء الثمينة ) ذهب، فضة، بالتٌن، أحجار كريبة(؛  -
 العمليات اؼبنجزة من طرؼ البنوؾ وشركات التأمٌن. -
 أفاؼبعنويٌن  أوالطبيعيٌن  لألشخاص هبوز 7العمليات الخاضعة اختياريا للرسم على القيمة المضافة 1-07

لكنهم ىبضعوف وجوبا لنظاـ صفة اؼبكلف بالرسم على القيمة اؼبضافة  إكسابتصريف منهم  بناء على ىبتاروا
 الربف اغبقيقي وينطبق ه ا االختيار على:

 التزود بسلع وخدمات للشركات البرتولية؛ -
 التزود بسلع وخدمات موجهة للتصدير؛ -

 تتمتع بنظاـ الشراء باإلعفاء.الد  ؤسساتاؼب -
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حسب اؼبادة الثامنة من قانوف الرسم على رقم 7 7 اإلعفاءات من الرسم على القيمة المضافةخامسا
 ن كر منها: اإلعفاءاتحددت ؾبموعة من  األعماؿ

 ؛نشاطات التنقيب عن احملروقات السائلة والغازية والبحمت عنها ونقلها -

 ، الدقيق والسميد، السكر وزين اؼبائدة؛األكياسبز، حليب عمليات البيع اػباصة باػب -

 عمليات البيع اػباصة باؼبنتجات الصيدالنية الواردة يف اؼبدونة الوطنية لألدوية؛ -

 عمليات اإلبداع واإلنتاج والنشر العلمي للمؤلفات واألعماؿ العلمي؛ -

 الوطنية والدولية؛ التظاهرات الثقافية والرياضية واغبفالت اؼبنظمة يف إطار اغبركات -

 الواردات من البضائع اؼبوجهة للتصدير على حاؽبا أو استخدامها يف إنتاج منتجات للتصدير؛ -

ونعين بالتنظيم الفين للرسم على القيمة اؼبضافة كيفية 7 على القيمة المضافة رسما7 التنظيم الفني للسساد
 وطريقة ربصيلها. ربديد الدخل )الوعاء/ اؼبادة( اػباضعة للضريبة ومعدالهتا

إف وعاء الرسم على القيمة اؼبضافة عبارة  (7TVA7 الوعاء الضريبي للرسم على القيمة المضافة)3-4
من قانوف الرسم على القيمة اؼبضافة  15وحسب ما جاء يف اؼبادة  عن اؼببلغ ال ي يطبق عليه معدؿ الضريبة،

 و عند االستًناد أو عند التصدير كما يلي:فاف الوعاء الضرييب ىبتلف حبسب وقوعه يف داخل الوطن أ
البضائع أو األشغاؿ أو اػبدمات اؼبقدمة دبا  شبن TVAاػباضع ؿ شمل رقم األعماؿي داخل الوطن7 -أ

فيها كل اؼبصاريف و اغبقوؽ و الرسـو باستثناء الرسم على القيمة اؼبضافة ذاهتا، و هو ما يعرؼ برقم األعماؿ 
 ويتكوف من:  خارج الرسم

 للمبيعات. اإلصبارلبالنسبة لعمليات البيع من اؼببلغ  -
 أو البضائع اؼبسلمة.النسبة لعملية تبادؿ اؼبواد والبضائع من قيمة اؼبواد ب -
للتسليمات لل ات إذا كانن أصوؿ منقولة فاف الوعاء الضرييب يتكوف من شبن البيع باعبملة بالنسبة  -

ضاؼ إليه ربف عادي للمنتوج اؼبصنع، أما إذا كانن األصوؿ عقارية للمنتجات اؼبماثلة آو من شبن التكلفة ي
 فاف قيمة الوعاء الضرييب فهي شبن تكلفة االقباز.

ا ه، يتكوف اؼببلغ من القيمة اؼبدفوعة بعد ربويلأجنبيةالعقارية اؼبربمة مع شركة  األشغاؿفيما ىبص صفقات  -
 ة.العملة احمللية عند تاريخ التوقيع على الصفق إذل
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يتكوف اؼببلغ اػباضع للرسم على رقم األعماؿ من قيمة البضائع اؼبستوردة عند اعبمارؾ عند االستيراد7  -ب
 دبا فيها اغبقوؽ والرسـو ماعدا الرسم على القيمة اؼبضافة

يتكوف اؼببلغ اػباضع للرسم على رقم األعماؿ من قيمة البضائع اؼبوجهة للتصدير عند عند التصدير7  -ج
 ؾ دبا فيها اغبقوؽ والرسـو ماعدا الرسم على القيمة اؼبضافة.اعبمار 

زبتلف معدالت الرسم على القيمة اؼبضافة باختالؼ  معدالت)سعر(الرسم على القيمة المضافة77 2-0
العمليات واؼبواد اػباضعة له، وه   اؼبعدالت تتغًن من فرتة ألخرى، كما أف العمليات واؼبواد اػباضعة إلحدى 

قد يطبق عليها معدؿ آخر أو قد تستثىن سباما من الرسم على القيمة اؼبضافة حسب سياسة اغبكومة  اؼبعدالت
 يف ؾباؿ فرض الضرائب، ويف اعبزائر يوجد حاليا معدلٌن مطبقٌن يف ؾباؿ الرسم على القيمة اؼبضافة نبا:

  19اؼبعدؿ العادي ونسبته% 
  09اؼبعدؿ اؼبخفض ونسبته% 

بضرب القيمة  الرسم على القيمة اؼبضافة يتم حساب على القيمة المضافة7حساب الرسم آلية 7 2-4
 دفعه ؼبصلحة الضرائب فيحسبواجب ال اػباضعة للضريبة يف معدؿ الضريبة، أما الرسم على القيمة اؼبضافة

 عبإتبا وذل   للموردينوالرسم القابل لالسرتجاع اؼبسدد  الزبائنانطالقا من الفرؽ بٌن الرسم احملصل من 
 اػبطوات التالية:

 .كبسب الرسم اؼبستحق على اؼببيعات بضرب اؼبعدؿ اؼبناسب يف رقم األعماؿ -
 .كبسب الرسم القابل للخصم ؼبختلف اؼبشرتيات احملققة -
حساب الرسم على القيمة اؼبضافة الواجب دفعه ؼبصاحل الضرائب، وذل  بالفرؽ بٌن الرسم اؼبستحق على  -

 ل للخصم على اؼبشرتيات، ويف ه   اغبالة قبد ثالث حاالت ل ل  الفرؽ:اؼببيعات والرسم القاب
  الفرؽ اهبايب) الرسم اؼبستحق اكرب من قيمة الرسم القابل للخصم( يف ه   اغبالة األولىالحالة :

 العشرين من الشهر اؼبوارل. أقصا هبب على اؼبؤسسة دفع مبلغ الرسم الواجب دفعه يف اجل 
 قيمة الرسم القابل للخصم( يف ه   اغبالة  يساويرؽ معدـو )الرسم اؼبستحق الف حالة الثانية7ال

 .أي مبلغتدفع اؼبؤسسة  ال
 الفرؽ سالب)الرسم اؼبستحق اصغر من قيمة الرسم القابل للخصم( يف ه   اغبالة الحالة الثالثة :

على مبيعات مبلغ ويتم تسوية ذل  اغبق عن طريق اؼبقاصة للرسم اؼبستحق  أيتدفع اؼبؤسسة  ال
 القادمة. األشهر
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ينص قانوف الرسم على رقم األعماؿ أف تصفية  الرسم على القيمة المضافة7) تحصيل( دفع طرق 7 2-1
 وربصيل الرسم على القيمة اؼبضافة يتم وفقا إلحدى األنظمة التالية:

ى ما يلي:" على كل من قانوف الرسم على القيمة اؼبضافة عل 1الفقرة  76نصن اؼبادة  النظام العام7 -أ
يوما من كل شهر  20يرسل قبل  أو أفيسلم  أفشخص يقـو بعمليات خاضعة للرسم على القيمة اؼبضافة 

يبٌن فيه مبلغ أو تصروبا الرئيسية يف دائرة اختصاصه كشفا  إقامته أوقابض الضرائب ال ي يوجد مقر   إذل
-Gبق، ويكوف ه ا التصريف وفقا لالستمارة )العمليات احملققة من طرؼ ؾبمل نشاطاته خالؿ الشهر السا

( الد تقدمها مصلحة الضرائب، حيمت تقـو ه   األخًنة دبراجعة وربديد اؼببلغ النهائي للرسم ويبلغ اؼبعين 50
 باألمر بسداد  يف اآلجاؿ القانونية.

 أوبيعي يقتطع الرسم عل القيمة اؼبضافة من اؼبصدر إذا كاف الشخص الط االقتطاع من المصدر7 -ب
 اؼبعنوي اؼبنجز للعمليات الد زبضع للرسم على القيمة اؼبضافة لي  ؿبل إقامة يف اعبزائر

 :لحاالت التاليةكلفٌن وفقا لؽب ا النظاـ اؼبىبضع كاف ج7 النظام الجزافي7 
 دج و يقل عن مبلغ100000 عندما يزيد رقم أعماؽبم السنوي عن بالنسبة ؼبؤدي اػبدمات - 

 .دج 1500000
دج و يقل عن  130000 بالنسبة للخاضعٌن اآلخرين عندما يزيد رقم أعماؽبم السنوي عن -

 دج. 3000.000 مبلغ

ـ وعوض بضريبة تدعى" الضريبة اعبزافية الوحيدة" وىبضع ؽب   2007غًن أف ه ا النظاـ ألغي سنة    
دًن اػبدمات وال يتجاوز رقم الضريبة األشخاص الطبيعيٌن ال ين يبارسوف أساسا عمليات بيع البضائع وتق

 دج(30000000دينار ) ثالثٌن الفأعماؽبم 

ويعرؼ أيضا بنظاـ األقساط الوقتية وال ي يقـو على مبدأ التسديد اؼبسبق  نظام األقساط المسبقة7 -د
من قانوف الرسم   (102) اؼبادةللرسم على القيمة اؼبضافة على شكل أقساط وقتية، وتنص على ه ا النظاـ 

يبكن أف يرخص للمدينٌن بالضريبة الل ين يتوفروف على مؤسسة دائمة و   " :ما يليرقم األعماؿ ك على
يبارسوف نشاطهم منها ستة أشهر على األقل، بناءا على طلب منهم بدفع الضريبة حسب نظاـ األقساط 

صاغبا للسنة اؼبالية اؼبؤقتة، هبب أف يقدـ الطلب قبل اليـو األوؿ من شهر فرباير و يعترب ه ا االختيار 
 .التوقف عن النشاط بأكملها باستثناء حالد التنازؿ عن اؼبؤسسة أو
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 7سادسا7 تمارين تطبيقية
 ؟ اخرت من بٌن العبارات التالية االجابة الصحيحة 247السؤال 
 الرسم على القيمة اؼبضافة القابل لالسرتجاع هو الرسم ال ي يدفع عند الشراء؛  -
 ؼبضافة احملصل هو الرسم عند البيع؛الرسم على القيمة ا -
 يطبق اؼبعدؿ اؼبخفض للرسم على القيمة اؼبضافة على السلع الضرورية الواسعة االستهالؾ؛  -
 ترتفع حصيلة الرسم على القيمة اؼبضافة كلما زاد النشاط االقتصادي و التشغيل؛  -

  كل العبارات السابقةاالجابة الصحيحة هي   االجابة7
 ؟ من بٌن العبارات التالية االجابة الصحيحة اخرت 207السؤال 
 الرسم على القيمة اؼبضافة ضريبة غًن مباشرة تفرض دبعدالت ـبتلفة على االنفاؽ )االستهالؾ(؛ -
 الرسم على القيمة اؼبضافة ضريبة ؿبادة ال تؤثر على تكاليف االنتاج؛ -
 الرسم على القيمة اؼبضافة ال يفرض على اؼبرتبات واالجور؛ -
 على القيمة اؼبضافة يطبق على االشخاص الطبيعيٌن؛الرسم  -

 رات السابقة.العباكل االجابة الصحيحة هي   االجابة7

طلب من  احد اصدقاؤؾ وهو صاحب مؤسسة خاضعة للنظاـ العاـ اف تساعد  يف اعداد 7 التمرين االول
 التصريف اػباص بالرسم على القيمة اؼبضافة وقدـ ل  اؼبعلومات التالية:

 دج45000000العماؿ السنوي رقم ا -

  %19منه خاضع للرسم دبعدؿ   %80دج )30000000رقم االعماؿ اػباضع للرسم هو  -
 ( %09والباقي خاضع للرسم دبعدؿ 

 دج.6000000الرسم على القيمة اؼبضافة القابل للحسم )االسرتجاع( هو  -
 درسن: سبق وعلى ما : اعتمادا على ماالمطلوب

 يه القياـ به طبقا للنظاـ العاـ؟اشرح لصديق  ماذا هبب عل -

 حدد مبلغ الرسم على القيمة اؼبضافة احملصل؟ -

 ؟حدد مبلغ الرسم الواجب تسديد  -

 ماذا تالحظ؟ -
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 هو تقدًن تصريف دوري ؼبصاحل الضرائب قبلالعمل الذي يجب القيام بو ىذا المكلف7  -    :ةـــابجــــاال
 هر اؼبوارل ال ي يتبع الفرتة اؼبعنية بالرسم )شهر او ثالثي(.( من الش20اليـو العشرين )                  

 تحديد مبلغ الرسم على القيمة المضافة المحصل7  -       

رقم االعمال الخاضع 
 %46لرسم ب

رقم االعمال الخاضع 
 %26رسم ب 

مبلغ الرسم بمعدل 
46% 

مبلغ الرسم بمعدل 
26% 

24000000 6000000 4560000 540000 
 دج5100000 سم احملصلؾبموع الر 

هو الفرؽ بٌن الرسم على القيمة اؼبضافة احملصل والرسم على تحديد مبلغ الرسم الواجب تسديده7  -
   DA 900000- = 6000000 – 5100000  :القيمة اؼبضافة القابل للحسم

االحظ اف الرسم القابل للحسم اكرب من الرسم احملصل، اي اف ه ا الشخص سدد اكثر فبا هبب  -
 ليه وبالتارل يبقى الفرؽ يف رصيد ه ا الشخص ويعترب دينا على مصلحة الضرائب.ع

 
 تقدر ب : TTC  مبيعات متضمنة للرسم يلد   7التمرين الثاني

 %( 9دج )معدؿ الرسم  109.000اؼببيعات أ: 

 %(19دج )معدؿ الرسم  65.450اؼببيعات ب: 

 القيمة اؼبضافة.حساب مبلغ اؼببيعات خارج الرسم و مبلغ   :المطلوب
 

 دج. HT =109.000 x  917431،0  =100.000  اؼببيعات أ:        7االجابة
 دج. TVA   =100.000 x 9 = %9000 :  1ط                      
 TVA   =TTC  - HT  :  2ط                     

                              =109.000 – 100.000 

 دج 9.000=                              

 دج HT  =65.450 X 8403،0  =55.000   اؼببيعات ب:
 دج  TVA  =55.000 X 19 = %10.450: 1ط               
  TVA  =TTC – HT: 2ط               

 دج 10.450=  55.000 – 65.450=                 
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 (TAP)ة7 الرسم على النشاط المهني ـــــمناـــرة الثـــاضـــــالمح
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اط اؼبهين من بٌن الضرائب الد تفرض على رقم االعماؿ، وقد اس  ه ا الرسم بعد يعترب الرسم على النش   
الرسم على النشاط الصناعي  ليعوض كل من ـ 1991االصالحات الضريبية الد قامن هبا اعبزائر سنة 

 والتجاري والرسم على النشاط غًن التجاري 

 اوال7 تعريف الرسم على النشاط المهني7 
ى النشاط اؼبهين على رقم األعماؿ ال ي وبققه األشخاص الطبيعيٌن أو اؼبعنويٌن ال ين يطبق الرسم عل -

يبارسوف نشاطا زبضع أرباحه للضريبة على الدخل اإلصبارل يف صنف األرباح اؼبهنية )اؼبهن التجارية( أو 
 .للضريبة على أرباح الشركات

ماثلة يؤس  الرسم على النشاط اؼبهين على من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼب 219حسب اؼبادة  -
اؼببلغ االصبارل للمداخيل اؼبهنية االصبالية، او رقم االعماؿ خارج الرسم على القيمة اؼبضافة بالنسبة للخاضعٌن 

 ؽب ا الرسم اؼبستحق خالؿ السنة.

ىبضع  من قانوف الضرائب اؼبباشرة 217حبسب اؼبادة  لرسم على النشاط المهني7مجاالت تطبيق ا7 اثاني
 : للرسم على النشاط اؼبهين العمليات التالية

رقم االعماؿ احملقق يف اعبزائر من طرؼ اؼبكلفٌن ال ين يبارسوف نشاطا زبضع ارباحه للضريبة على الدخل  -
 ارية(االصبارل، صنف االرباح اؼبهنية )االرباح الصناعية والتجارية واغبرفية واالرباح غًن التج

رقم االعماؿ احملقق يف اعبزائر من طرؼ اؼبكلفٌن ال ين يبارسوف نشاطا زبضع ارباحه للضريبة على ارباح  -
 الشركات.

يقصد برقم االعماؿ مبلغ االيرادات احملققة على صبيع عمليات البيع او اػبدمات او غًنها الد تدخل يف اطار 
يات الد تنجزها وحدات من نف  اؼبؤسسة فيما بينها من ؾباؿ غًن انه تستثىن العمل النشاط اؼب كور اعال ،

تطبيق الرسم اؼب كور يف ه   اؼبادة، اما بالنسبة لوحدات مؤسسات االشغاؿ العمومية والبناء، يتكوف رقم 
االعماؿ من مبلغ مقبوضات السنة اؼبالية اذ هبب تسوية اغبقوؽ اؼبستحقة على ؾبموع االشغاؿ على االكثر 

يخ االستالـ اؼبؤقن، باستثناء الديوف لدى االدارات العمومية واعبماعات احمللية، وال تطبق احكاـ ه   عند تار 
 الفقرة يف حالة مؤسسات االشغاؿ الد تقـو ايضا بعمليات الرتقية العقارية.

 (TAPالمحور الثامن7 الرسم على النشاط المهني )
 

TAP ي ـهنـبط الوـ  النشـن ػلــت: الرســبهنــبضرة الثـــالوح  
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بٌن  مبيزفيما ىبص االعفاء من الرسم على النشاط اؼبهين  من الرسم على النشاط المهني7 اإلعفاءاتالثا7 ث
 االعفاءات الدائمة واالعفاءات اؼبؤقتة:

 ال يدرج يف رقم االعماؿ اؼبعتمد كأساس للرسم على النشاط اؼبهين : 7 االعفاءات الدائمة4-47
دج( اذا تعلق االمر دبكلفٌن بالضريبة 80000يتجاوز شبانٌن الف دينار جزائري) رقم االعماؿ ال ي ال -

يتجاوز  او اؼبستهلكة يف عٌن اؼبكاف، او ال اؼبأخوذةالسلع او االشياء او اؼبواد يتمثل نشاطهم الرئيسي يف بيع 
 اػبدمات. بتأديةدج( اذا تعلق االمر دبكلفٌن اخرين بالضريبة يقوموف 50000طبسٌن الف دينار)

ستفيدة من مبلغ عمليات البيع اؼبتعلقة باؼبواد ذات االستهالؾ الواسع اؼبدعمة من قبل ميزانية الدولة او اؼب -
 التعويض؛

 مبلغ عمليات البيع او التسليم او السمسرة اؼبتعلق باؼبواد والسلع اؼبوجهة مباشرة للتصدير؛ -
 ؛%10يتجاوز هامش بيعها بالتجزئة  مبلغ عمليات البيع بالتجزئة اؼبتعلقة باؼبواد االسرتاتيجية الد ال -
 ار اؼبارل؛اعبزء اؼبتعلق بتسديد قروض يف اطار عقد قرض االهب -
مكرر من 138العمليات اؼبنجزة بٌن الشركات االعضاء التابعة لنف  التجمع مثلما هو ؿبدد يف اؼبادة  -

 قانوف الضرائب اؼبباشرة.
 اؼببلغ احملقق بالعملة الصعبة يف النشاطات السياحية والفندقية واغبموية واالطعاـ اؼبصنف واالسفار؛ -
 لكربى واؼبنشآت الدفاعية؛االنشطة اؼبتعلقة بالوسائل ا -

من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة ال يدخل ضمن  220حسب اؼبادة 7 االعفاءات المؤقتة7 4-0
 اؼبعتمد كقاعدة للرسم: األعماؿرقم 

،  األمرتعلق  إذادج سنويا 80000ال ي ال يتجاوز  األعماؿرقم  - بنشاطات بيع البضائع، مواد ولواـز
 بنشاطات قطاع احملروقات. األمرتعلق  اإذدج 50000و
  ؛عمليات البيع الد تشمل اؼبواد ذات االستهالؾ الواسع واؼبدعمة من ميزانية الدولة -
 ؛السمسرة اؼبستعملة بالسلع واؼبواد اؼبوجهة للتصدير أوالنقل  أوعمليات البيع  -
 %10بالنسبة للبيع بالتجزئة نسبة  عمليات البيع بالتجزئة ببعض اؼبواد عندما ال تفوؽ حدود الربف -
سنوات ابتداء من  3ؼبدة  إعفاءمن  إعانةالد تقـو هبا الشباب اؼبستثمر واؼبستفيد من  األنشطةتستفيد  -

 هبب ترقيتها.منطقة  إذلكاف ه ا النشاط ينتمي   إذاسنوات  6تاريخ الشروع يف االستغالؿ واذل 
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من قانوف الضرائب اؼبباشرة  219 حسب اؼبادة اط المهني7للرسم على النش الخاصةرابعا7 التخفيضات 
 والرسـو اؼبماثلة هناؾ عدة زبفيضات خاصة بالرسم على النشاط اؼبهين ن كر منها:

 ويشمل7   %742 تخفيض نسبتو 1-4
 مبلغ عمليات البيع باعبملة؛ -
من  %50اكثر من  مبلغ عمليات البيع بالتجزئة، واؼبتعلقة دبواد يشتمل سعر بيعها بالتجزئة على -

 اغبقوؽ غًن اؼبباشرة؛
يستفيد ذبار التجزئة ال ين ؽبم صفة عضو يف جيش التحرير الوطين او اؼبنظمة اؼبدنية عببهة التحرير  -

 من رقم االعماؿ اػباضع للضريبة،   %30الوطين وارامل الشهداء من زبفيض نسبته 
 ويشمل7 %722 تخفيض نسبتو 1-0

من اغبقوؽ  %50دبواد يشتمل سعر بيعها بالتجزئة اكثر من ة اػباصة مبلغ عمليات البيع باعبمل -
 اؼبباشرة؛

دوية بشرط اف تكوف مصنفة ضمن اؼبواد االسرتاتيجية، واف مبلغ عمليات البيع بالتجزئة اػباصة باأل -
 .%30و  %10يكوف هامش الربف للبيع بالتجزئة يرتاوح بٌن 

 ويضم7 %742 تخفيض نسبتو 1-4
لبيع بالتجزئة للبنزين اؼبمتاز، والعادي واػبارل من الرصاص والغاز ويل ووقود غاز مبلغ عمليات ا -

 البرتوؿ اؼبميع والغاز الطبيعي اؼبضغوط؛
 رقم االعماؿ احملقق بعنواف تركيب ؾبمع وقود غاز البرتوؿ اؼبميع. -

 : ال سبنف التخفيضات اؼب كورة اعال  اال لرقم االعماؿ غًن احملقق نقدا.مالحظة

ونعين بالتنظيم الفين للضريبة على النشاط اؼبهين كيفية  النشاط المهني7التنظيم الفني للرسم على مسا7 خا
 ربديد الدخل )الوعاء/ اؼبادة( اػباضعة للضريبة ومعدالهتا وطريقة ربصيلها.

يتشكل االساس اػباضع للرسم على 7 (TAP)النشاط المهني7 الوعاء الضريبي للرسم على 2-4
ؼبهين من اؼببلغ االصبارل للمداخيل اؼبهنية االصبالية او رقم االعماؿ من دوف الرسم على القيمة اؼبضافة النشاط ا

 عندما يتعلق االمر دبدينٌن هب ا الرسم واحملقق خالؿ سنة.
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وتوزع  %2وبدد معدؿ الرسم على النشاط اؼبهين ب الرسم على النشاط المهني7 )سعر( معدل 7 2-0
 حصيلته كما يلي:

 ا موع  ص  ـ  للجماعات احمللية البلدية حصة الوالية الرسم على 
 %02 %0.11 %1.30 %0.59 اؼبعدؿ العاـ

 
الناتج عن نشاط نقل احملروقات بواسطة  األعماؿفيما ىبص رقم  %3 إذلمعدؿ ه ا الرسم يرتفع  أفغًن 

 ويتم توزيعه يف ه   اغبالة كما يلي: األنابيب
 ا موع  ص  ـ  للجماعات احمللية البلدية يةحصة الوال الرسم على 
 %03 %0.16 %1.96 %0.88 اؼبعدؿ العاـ
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 7تمارين تطبيقيةسادسا7 
 ؟ : اخرت من بٌن العبارات التالية االجابة الصحيحة24السؤال 

 رقم االعماؿ احملقق يف اعبزائر؛يطبق الرسم على النشاط اؼبهين على  -
  ؛دج80000رقم االعماؿ ال ي ال يتجاوز يعفى من الرسم على النشاط اؼبهين  -
عمليات البيع اؼبتعلقة باؼبواد ذات االستهالؾ  يعفى من الرسم على النشاط اؼبهين -

 من قبل الدولة الواسع اؼبدعمة
 كل العبارات السابقة.االجابة الصحيحة هي   االجابة7

دج، علما أف ه ا التاجر قد قدـ  5.000.000ب  2018قدرت مبيعات بائع باعبملة سنة  407تمرينال
 كشفا مفصال لزبائنه وفق ما يقتضيه القانوف الضرييب.

 حساب مبلغ الرسم على النشاط اؼبهين. المطلوب7
 دج x 30 = %1.500.000 5.000.000   قيمة التخفيض:  7االجابة

 دج 3.500.000=  1.500.000 – 5.000.000   يبة=النتيجة اػباضعة للضر 
 دج.x 2 =%70.000 3.500.000   الرسم على النشاط اؼبهين =

 حقق صاحب ؿبطة بنزين و اؼبازوت اؼببيعات التالية:  007التمرين 
 دج. 7.000.000مبيعات البنزين و اؼبازوت:  -
 دج. 3.000.000مبيعات الزيتوف:  -

 ى النشاط اؼبهين.: حساب مبلغ الرسم علالمطلوب
 :االجابة

 بالنسبة ؼببيعات البنزين و اؼبازوت: -1
7.000.000 x 75 = %5.250.000 .دج 

 دج. 1.750.000=  5.250.000 – 7.000.000النتيجة اػباضعة للضريبة=                      
 دج. x 2 = %35.000 1.750.000الرسم على النشاط اؼبهين =                      

 بالنسبة للزيوت:  -2
 دج. x 2  = %60.000 3.000.000الرسم على النشاط اؼبهين=                      
 دج. 95.000=  60.000+  35.000ؾبموع الرسم على النشاط اؼبهين =                      
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 IFU  دةــحية الو ــة الجزافيــريبــة7 الضـــــتاسعرة الــاضـــالمح
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على الدخل االصبارل والضريبة على ارباح الشركات، جاءت الضريبة اعبزافية الوحيدة لتحل ؿبل الضريبة    

 وتغطي زيادة على ه ا النوعٌن من الضرائب الرسم على القيمة اؼبضافة والرسم على النشاط اؼبهين.

ىبضع لنظاـ الضريبة اعبزافية الوحيدة، الشركات اؼبهنية ذات 7 مجال تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة7 اوال
يعيوف ال ين يبارسوف نشاطا صناعيا وذباريا وغًن ذباريا وحرفيا وك ا التعاونيات اغبرفية الطابع األشخاص الطب

دج(، ماعدا 30000000والصناعات التقليدية الد ال يتجاوز رقم أعماؽبا السنوي طبسة عشرة مليوف دينار)
 رييب ه ا:تل  الد اختارت نظاـ فرض ضريبة حسب الربف اغبقيقي، ويستثىن من نظاـ اإلخضاع الض

 أنشطة الرتقية العقارية وتقسيم أراضي؛ -

 أنشطة استًناد السلع والبضائع اؼبوجهة إلعادة البيع على حاؽبا؛ -

إعادة البيع على حاؽبا اؼبمارسة حسب شروط البيع باعبملة طبقا لألحكاـ اؼبنصوص  -أنشطة شراء -
 من قانوف الضرائب اؼبباشرة.224عليها يف اؼبادة 

 ة من طرؼ الوكالء؛األنشطة اؼبمارس -

 األنشطة اؼبمارسة من طرؼ العيادات واؼبؤسسات الصحية اػباصة وك ا ـبابر التحاليل الطبية؛ -

 أنشطة اإلطعاـ والفندقة اؼبصنفة؛ -

 األشغاؿ العمومية والبناء والري. -

دائمة واؼبؤقتة( وبدد اؼبشرع اعببائي اعبزائري اإلعفاءات ) الا7 اإلعفاءات من الضريبة الجزافية الوحيدة7 نيثا
 اػباصة بالضريبة اعبزافية الوحيدة كالتارل:

 حيمت يستفيد من إعفاء دائم:اإلعفاءات الدائمة7 7 0-4
اغبرفيوف التقليديوف وك ا األشخاص ال ين يبارسوف نشاطا حرفيا فنيا واؼبقيدين يف دفرت الشروط ال ي ربدد  -

 بنود  عن طريق التنظيم
 ت األشخاص اؼبعاقٌن اؼبعتمدة وك ل  اؼبصاحل اؼبلحقة هبااؼبؤسسات التابعة عبمعيا -
 مبالغ اإليرادات احملققة من طرؼ الفرؽ اؼبسرحية. -

  IFUذة ــيـزافيت الوحـريبت الجـت: الضــؼـرة التبســبضـــالوح
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: تستفيد األنشطة الد يبارسها ذوو اؼبشاريع االستثمارية أو األنشطة أو اؼبشاريع اإلعفاءات المؤقتة7 0-0
الشباب، الوكالة الوطنية لدعم القرض اؼبصغر،  اؼبؤهلوف لالستفادة من الدعم الصندوؽ الوطين لدعم تشغيل

سنوات ابتداء من تاريخ  03الصندوؽ الوطين للتامٌن على البطالة من إعفاء كامل من الضريبة اعبزافية ؼبدة 
سنوات ابتداء من تاريخ استغالؿ عندما تتواجد ه   األنشطة يف منطقة يراد  06استغالؽبا، سبتد ه   اؼبدة إذل 

( 03د قوائمها عن طريق التنظيم، وسبتد ه   اؼبدة بسنتٌن عندما يتعهد اؼبستثمروف بتوظيف ثالث )ترقيتها ربد
مستخدمٌن على األقل ؼبدة غًن ؿبدودة ويرتتب عن عدـ احرتاـ االلتزامات اؼبرتبطة بعدد الوظائف اؼبستحدثة 

 سحب االعتماد واسرتداد اغبقوؽ والرسـو الد كاف من اؼبفروض تسديديها.
 كما تستفيد من إعفاء مؤقن بعنواف السنتٌن األوليتٌن من النشاط:

 النشاطات التجارية الصغًنة اؼبقامة حديثا يف أماكن مهيأة من طرؼ اعبماعات اإلقليمية؛ -
 أنشطة صبع الورؽ اؼبستعمل والنفايات اؼبنزلية وك ا النفايات األخرى القابلة لالسرتجاع؛ -
عند هناية مرحلة اإلعفاء من زبفيض من الضريبة اعبزافية الوحيدة اؼبستحقة  كما تستفيد ه   النشاطات  -

 وذل  خالؿ الثالث سنوات األوذل من اإلخضاع الضرييب ويكوف ه ا التخفيض كما يلي:
 :70السنة األوذل من اإلخضاع الضرييب قيمة التخفيض تقدر ب% 
 :50 السنة الثانية من اإلخضاع الضرييب قيمة التخفيض تقدر ب% 
  :25السنة الثالثة من اإلخضاع الضرييب قيمة التخفيض تقدر ب% 

 7 التنظيم الفني للضريبة الجزافية الوحيدة7ثالثا

ىبضع ؽب ا النظاـ األشخاص الطبيعيوف أو اؼبعنويوف  7 الوعاء الضريبي للضريبة الجزافية الوحيدة4-47
ة غًن ذبارية، ال ين ال يتجاوز رقم أعماؽبم السنوي ال ين يبارسوف نشاطا صناعيا أو ذباريا أو حرفيا أو مهن

 دج. 30.000.000
 الضريبة الجزافية الوحيدة77 معدل )سعر( 4-0

 5.بالنسبة ألنشطة اإلنتاج و بيع السلع % 
 12 .بالنسبة لألنشطة األخرى % 

افية الوحيدة وفق يلتـز اؼبكلف بالضريبة بدفع الضريبة اعبز  7 تحصيل )دفع( الضريبة الجزافية الوحيدة4-47
 نظامٌن للدفع نبا:
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( اؼببلغ اإلصبارل اؼبستحق عليه كل ثالث 4/1يبكن اؼبكلف من دفع ربع ) الدفع الفصلي77 4-4-4
( أشهر، حيمت يتعٌن على اؼبكلف بالضريبة دفع اغبقوؽ الضريبية يف قباضة الضرائب عن طريق اإلخطار 03)

خًن من الفصل وعندما ينتهي الفصل يف يـو عطلة قانونية يتم ( يف اجل أقصا  اليـو األc n° 09النهائي )
 تأجيل الدفع إذل أوؿ يـو عمل يليه

كما يبكن للمكلفٌن اػباضعٌن لنظاـ الضريبة اعبزافية الوحيدة اختيار الدفع   الدفع السنوي77 4-4-0
منه دوف  30 واذل غاية السنوي للضريبة، حيمت يبكنهم تسديد اؼببلغ اإلصبارل السنوي ابتداء من أوؿ سبتمرب

سابق إن ار ويعترب عدـ الدفع الكامل للمبلغ السنوي يف اآلجاؿ احملددة قانونا إبقاء لنظاـ الدفع الفصلي فبا 
 هبعل اغبصص اؼبنقضية زائد الغرامات التنظيمية مستحقة على الفور.

 7يةتطبيقتمارين ا7 رابع

 دج. 800.000وحيدة على رقم أعماؿ قدر  صاحب مكتبة مكلف بدفع ضريبة جزافية   7 01تمرين
 أحسب قيمة الضريبة. -       

 الحل7
800.000 x 5 = %40.000 دج. 

 
 دج 1000.000قدر رقم أعماؿ صاحب ؿبل ػبدمات اؽباتف ب   207 تمرين

 أحسب قيمة الضريبة اعبزافية الوحيدة. -             

 7االجابة

1.000.000x  12 = %120.000 دج 

 دج مع العلم 2000.000ب 2017قدر رقم أعماؿ لصاحب شاحنة لنقل البضائع لسنة   247 تمرين

 .2016من الصندوؽ الوطين لدعم تشغيل الشباب سنة  استفادأنه                

 حساب قيمة الضريبة اعبزافية الوحيدة. -     

 صاحب الشاحنة معفى من الضريبة. 7االجابة
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 TF الــــرســـــم العــقـــــــاري7 عاشـــرةرة الـــــاضـــــالمح
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ـ ال ي ادخل 1993اؼبالية لسنة ف استحدث اؼبشرع اعبزائري الضريبة على االمالؾ ألوؿ مرة دبوجب قانو     
وما يليها من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة وهي تفرض على االمالؾ  274تعديالت على اؼبواد من 
ا، فبا هبالضريبة العقارية دبوجب تشريع خاص يسهل االؼباـ اؼبشرع اعبزائري  ودل ينظم، العقارية اؼببنية وغًن اؼببنية

والرسـو اؼبماثلة ال ي تبىن اؼبفهـو الضيق  اؼبباشرة انبها قانوف الضرائباخرى وبتم الرجوع اذل نصوص متفرقة 
  رية.وما يليها ربن عنواف الرسـو العقا 248الباب اػبام  من اؼبواد احكامها يف  وال ي اوردللضريبة العقارية 

 أوال7 تعريف الرسم العقاري7 
 هو ضريبة مباشرة سب  األمالؾ ) العقارات( اؼببنية وغًن اؼببنية اؼبوجودة يف الرتاب الوطين؛ -
هو رسم سنوي يطبق على اؼبلكيات اؼببنية وغًن اؼببنية اؼبوجودة فوؽ الرتاب الوطين مهما كانن وضعيتها  -

 القانونية؛
ـ يعرؼ الرسم العقاري كما 2002ؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة الوارد يف قانوف اؼبالية سنة وفقا لقانوف الضرائب ا -

يلي:" يؤس  رسم عقاري سنوي على اؼبلكيات اؼببنية وغًن اؼببنية اؼبوجودة فوؽ الرتاب الوطين استثناء تل  
 اؼبعفية من الضريبة صراحة" .

 اػباضعة للرسم العقاري فيما يلي: تتمثل اؼبلكيات ثانيا7 مجال تطبيق الرسم العقاري7
 وتتمثل فيما يلي: المبنية7 األمالك0-47
 ؛ت ذات االستعماؿ السكينآاؼبنش -
 اؼبواد أو اؼبنتجات؛ت اؼبخصصة لتخزين آاؼبنش -
 أو ؿبطات السك  اغبديدية؛ اؼبوانئت التجارية اؼبوجود يف ؿبيط اؼبطارات أو آاؼبنش -
 تخدمة الستعماؿ ذباري أو صناعي كالورشات وأماكن إيداع البضائع.األراضي غًن اؼبزروعة واؼبس -
 وتتمثل ه   األمالؾ فيما يلي:األمالك غير المبنية7 0-07
 األراضي اؼبتواجدة يف القطاعات العمرانية أو القابلة للتعمًن؛ -
 احملاجر ومواقع استخراج الرمل واؼبناجم يف اؽبواء الطلق؛ -
 مناجم اؼبلف؛ -
 ضي الفالحية.األرا -

 TF الـــرســــن الؼـقــــــبري:  رةــــؼبشرة الـــــالوحبض
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 من الرسم العقاري7 اإلعفاءاتثالثا7 
 التالية: األمالؾتعفى من الرسم العقاري بشكل دائم  الدائمة7 اإلعفاءات7 4-4
من قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة  251-250حدد اؼبادة المبنية7  لألمالك بالسنية7 4-4-4

 تارل:اؼببنية كال األمالؾالدائمة على  اإلعفاءات
 ذي منفعة عامة؛ أوالبنايات اؼبخصصة لبناء مرفق عاـ  -
 البنايات اؼبخصصة للقياـ بشعائر دينية  --
 ؛اإلدارياؼبؤسسات العمومية ذات الطابع  إذلالعقارات التابعة للدولة والوالية والبلدية وك ل  تل  التابعة  -
 العمومية التابعة للوقف؛ األمالؾ -
 واؼبخصصة لبعثاهتم الدبلوماسية والقنصلية اؼبعتمدة باعبزائر. األجنبيةللدوؿ العقارات التابعة  -
غًن  األمالؾتعفى من الرسم العقاري على اؼبلكيات غًن اؼببنية غير المبنية7  لألمالك7 بالنسبة 4-4-0

 اؼببنية التالية:
 ؛اإلداريية ذات الطابع غًن اؼببنية التابعة للدولة والوالية والبلدية واؼبؤسسة العموم األمالؾ -
 الد تشغلها السك  اغبديدية؛ األراضي -
 العمومية. لألوقاؼغًن اؼببنية التابعة  األمالؾ -
 المؤقتة7 اإلعفاءات7 4-0
 7 بالنسبة لألمالك المبنية4-0-47
 زبصيصها؛العقارات أو أجزاء العقارات اؼبصرح هبا بأهنا صاغبة أو الد هي على وش  االهنيار والد أبطل  -
البنايات اعبديدة وإضافات البنايات ؼبدة سبع سنوات ابتداء من أوؿ جانفي من السنة الد سنة االقباز أو  -

 األشغاؿ؛
سنوات  03البنايات وإضافات البنايات اؼبستعملة يف النشاطات احملققة من قبل الشباب اؼبستثمر ؼبدة  -

 ابتداء من تاريخ إنشائها،
 تابع للقطاع العاـ اؼبخصص للكراء.السكن االجتماعي ال
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مربع  اعببائية لكل مرت اإلهباريفرض الضريبة من ناتج القيمة  أساسينتج فرض الضريبة7  أساس7 ابعار 
للملكية اؼببنية )القيمة االهبارية زبتلف باختالؼ اؼبنطقة واؼبناطق الفرعية( يف اؼبساحة اػباضعة للضريبة، ووبدد 

يتجاوز ه ا  أفيبكن  سنويا، مراعاة لقدـ اؼبلكية اؼببنية حيمت ال %2يساوي  بعد زبفيض األساسه ا 
رييب ينتج من حاصل الض األساسبالنسبة للعقارات غًن اؼببنية فاف  أما ،%25قدر   أقصىالتخفيض حد 

 اؽبكتار الواحد.  أوقيمة االهبارية اعببائية للملكيات غًن اؼببنية اؼبعرب عنها باؼبرت اؼبربع 

 ربدد اؼبعدالت اؼبطبقة كما يلي:معدالت الرسم المطبقة7 7 ساخام

كانن ه     إذا %10 إذلعلى البنايات وترتفع  %03: تطبق نسبة بالنسبة للعقارات المبنية7 2-4
عندما تكوف مساحتها اقل  %05اؼبلحقة بالبنايات فتطبق نسبة  لألراضيبالنسبة  أماالعقارات غًن مستغلة، 

ـ ونسبة 1000ـ واقل من 500من  أكثرعندما تكوف مساحتها  %07مربع، ونسبة مرت 500تساوي  أو
 ـ.1000عندما تزيد مساحتها عن  10%

اؼبوجودة يف اؼبناطق غًن العمرانية  األراضيعلى  %05تطبق نسبة بالنسبة للعقارات غير المبنية7 7 2-0
يف اؼبناطق العمرانية فتطبق عليها نسبة اؼبوجودة  لألراضيبالنسبة  أماالفالحية  األراضيعلى  %03ونسبة 

ـ واقل 500عندما تكوف مساحتها اكرب من  %07ـ ونسبة 500عندما تكوف مساحتها اقل من  05%
 ـ .1000عندما تزيد مساحتها عن  %10ـ ونسبة 1000من 

اؼبنطقة واؼبناطق اعببائية حسب اؼبرت اؼبربع، وحسب  ةربدد القيمة اإلهباريالجبائية7  اإليجاريالقيمة 7 دساسا
 ووبدد تصنيف البلديات حسب اؼبناطق واؼبناطق الفرعية عن طريق التنظيم. الفرعية،

 أوزبتلف القيمة االهبارية اعببائية اؼبعرب عنها باؼبرت اؼبربع حسب العقارات المبنية7  لألمالكبالنسبة 7 3-4
تلف لحقات للملكيات اؼببنية، وهي زبالد تشكل م األراضي أوالعقارات سواء كانن ـبصصة للسكن  أجزاء

 كما يوضحه اعبدوؿ التارل:  أخرى إذلمن منطقة 
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                                                                                                                         العقارات ذات االستعمال السكني7 أجزاء أوالجبائية للعقارات  ةاإليجاريالقيمة (24الجدول رقم )
 دج                                                                                                           

 21المنطقة  24المنطقة  20المنطقة  24المنطقة  المنطقة الفرعية
 668 742 816 890 أ

 594 668 742 816 ب
 520 594 668 742 ج

 
 

 الجبائية للمحالت التجارية والصناعية  ةاإليجاريالقيمة ( 20الجدول رقم )
 دج

 21المنطقة  24المنطقة  20المنطقة  24المنطقة  المنطقة الفرعية
 1338 1484 1632 1782 أ

 1188 1338 1484 1632 ب
 1038 1188 1338 1484 ج

 
 

 لملحقات الملكيات المبنية7الجبائية  ةاإليجاريالقيمة ( 24الجدول رقم )
 دج

 21المنطقة  24المنطقة  20المنطقة  24المنطقة 
11 43 03 41 
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اعببائية للملكيات  ةينتج االساس الضرييب من حاصل القيمة اإلهباري7 غير المبنية7 بالنسبة لألمالك 3-0
  .ا للمساحة اػباضعة للضريبةغًن اؼببنية اؼبعرب عنها باؼبرت اؼبربع او اؽبكتار الواحد حسب اغبالة تبع

 القيمة اإليجارية الجبائية لالراضي الموجودة في قطاعات عمرانية ( 21الجدول رقم )
 دج

 
 
 

 القيمة اإليجارية الجبائية الموجودة في قطاعات معدة للتعمير( 22الجدول رقم )

  دج
 
 
 

 راج الرمل والمناجمالمحاجر ومواقع استخالقيمة اإليجارية الجبائية ( 23الجدول رقم )

 دج
 

 

 القيمة اإليجارية الجبائية لألراضي الفالحية( 24الجدول رقم )

 دج
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 7يةتطبيق تمارين
ـ منجز يف 100ـ وملحق ؽب ا العقار اؼببين تقدر مساحته ب 500لنفرض عقار مبين مساحته 7 24تمرين

 أ واؼبنطقة الفرعية  01اؼبنطقة ، يقع ه ا العقار اؼببين يف 2005
 ـ بالنسبة ؿ:2015حساب الرسم العقاري لسنة   المطلوب7

 السكن -
 اؼبلحق السكين -
 الرسم اإلصبارل -

 7 االجابة
 حساب الرسم على المساحة المخصصة لالستعمال السكني7أ 

  سنوات 10=  2005 – 2015  تطبيق التخفيض :
 %. 20=  2× سنوات   10

 دج 890/ اؼبنطقة الفرعية "أ" =  1اؼبنطقة  القيمة اإلهبارية باؼبرت اؼبربع :
 القيمة اإلهبارية اإلصبالية للعقار اؼبشيد

 دج 445.000دج =  890× ـ  500
 أساس اػبضوع للضريبة

 دج %356.000 =  80×  445.000
 من التخفيض  % %80=  20 -%  100

 : الرسم العقاري الواجب دفعه
 دج 10.680 % = 3×  356.000                              

 حساب الرسم على القطعة األرضية التي تشكل ملحق للملكية المبنية7 -ب
 2ـ  100:  مساحة القطعة األرضية

 دج 44=  قطاع عمراين / 1اؼبنطقة  : القيمة اإلهبارية باؼبرت اؼبربع
 دج 4.400=  44×  2ـ 100:  أساس اػبضوع للضريبة

 :الرسم العقاري الواجب دفعه
 دج 220 % = 5×  4.400

   7الرسم العقاري اإلجمالي الواجب دفعو -ج
 دج 10.900دج =  220دج +  10.680
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 بةضـرة الحادية عشر7 مشاكل التنظيم الفني للضرياالمح
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ؾبتمع ما، تثور بعض اؼبشكالت اؼبتعلقة بنمط ربصيل الضرائب وربديد يف نظاـ ضرييب أي  اقرارعند      
 يف ـبتلف دوؿ ةشاكل الفنية اؼبتعلقة بالنظم الضريبياهم اؼبمن ، و ...اخلسعر الضريبة وربقيق العدالة الضريبية 

 توضيف للبعض منها.وفيما يلي ، ، الضغط الضرييب...اخلالتهرب الضرييب، االزدواج الضرييب قبد العادل

ظاهرة مالية ربدث سواء داخل الدولة الواحدة او بٌن الدوؿ  االزدواج الضرييب أوال7 االزدواج الضريبي7
رائب بصورة معينة، وعادة ما يرتتب عن االزدواج الضرييب اثار اقتصادية سيئة، وتسعة نتيجة لتنظيم الض

كافة الدوؿ اذل تفاديه بوضع قواعد فنية معينة او ابراـ اتفاقيات دولية، وفيما يلي سوؼ كباوؿ التطرؽ 
 اذل تعريف االزدواج الضرييب، انواعه، وطرؽ ؿباربته:

 7 تعريف االزدواج الضريبي7 4-4
يقصد باالزدواج الضرييب فرض الضريبة نفسها او ضريبة من نف  النوع اكثر من مرة على الشخص نفسه،  -

 بالنسبة للماؿ ذاته، ويف اؼبدة نفسها.
يقصد باالزدواج الضرييب خضوع نف  اؼبادة اػباضعة للضريبة إذل نف  الضريبة ونف  اؼبكلف مرتٌن أو  -

 أكثر خالؿ فرتة زمنية واحدة.
 نف  الضريبة أكثر من مرة على نف  اؼبلكف وعلى نف  اؼبادة خالؿ فرتة زمين واحدة. فرض -

هو عبارة عن اخضاع اؼبادة الضريبة للضريبة ألكثر من مرة  من التعاريف السابقة نستنتج اف االزدواج الضرييب
   واحدة خالؿ نف  الفرتة الزمنية.

 الة االزدواج الضرييب هبب توفر الشروط التالية:: حىت نكوف أماـ ح7 أركان االزدواج الضريبي4-0
يكوف الوعاء الضرييب هو نفسه ال ي تفرض عليه  أف: اؼبقصود منها وحدة المادة الخاضعة للضريبة -

 من مرة أكثرالضريبة 
 أكثر أويكوف الشخص ال ي يتحمل عبء الضريبة هو نفسه مرتٌن  أف: وحدة المكلف بالضريبة -
: أف يدفع اؼبكلف بالضريبة نف  معدؿ الضريبة اؼبفروضة على نف  الوعاء الضرييب يبةوحدة نوعية الضر  -

 مرتٌن أو أكثر خالؿ نف  اؼبدة الزمنية.

 ريبتـلضي لـن الفنـبكل التنظيـهش: الحبديت ػشرالوحبضرة 
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: أف تكوف نف  الفرتة الزمنية الد سددت فيها نف  الضريبة على نف  الوعاء ومن وحدة المدة الزمنية-
 طرؼ نف  اؼبكلف.

كن تصنيف الضرائب إذل العديد من األنواع وفقا  موعة من اؼبعايًن  يب :7 أنواع االزدواج الضريبي4-4
 كالتارل:

 ويبكن وفقا ؽب ا اؼبعيار التمييز بٌن نوعٌن من االزدواج:الجغرافي7  مجال7 من حيث ال4-4-4
ل كر السابقة ا األربعة األركافينشا ه ا النوع من االزدواج عندما تتحقق صبيع المحلي7  ياالزدواج الضريب -

 .البلدتعدد السلطات اؼبالية والضريبية داخل حدود نف   إذلداخل اغبدود اعبغرافية للدولة ويعود سبب ذل  
السابقة ال كر خارج  األربعة األركافوبدث ه ا النوع عندما تتحقق صبيع االزدواج الضريبي الدولي7  -

 ضريبية زبتلف من دولة إذل أخرى. نظرا لتطبيق الدوؿ لتشريعات وقوانٌناغبدود اعبغرافية للدولة 
 ويبكن وفقا ؽب ا اؼبعيار التمييز بٌن نوعٌن من االزدواج:القصد7  من حيث 4-4-07
: وهو ال ي يتعمد فيه اؼبشرع بقصد اغبصوؿ على إيرادات أكثر أو إخفاء سعر الضريبة االزدواج المقصود -

الضرائب أو تدبًن موارد للهيئات احمللية أو اغبد من أو التميز يف سعر الضريبة بٌن اؼبكلفٌن أو تصحيف نظاـ 
 ارتفاع الدخوؿ أو غًن ذل  من األهداؼ الد زبتلف من دولة ألخرى.

وهو ال ي يتحقق نتيجة عدة عوامل منها على سبيل اؼبثاؿ تداخل : االزدواج غير المقصود -
وك ل  تداخل التشريعات اعبديدة على االختصاصات اؼبالية للهيئات الد تزاوؿ سلطاهتا على نف  اإلقليم 

التشريعات القائمة، ووبدث ذل  عندما تكوف الدولة يف حاجة إذل مزيد من اإليرادات فتفرض ضرائب جديدة 
 دوف مراعاة للتشريع الضرييب القائم ويبكن مواجهة ه ا النوع من االزدواج عن طريق اؼبعاعبة التشريعية.

عمدت كثًن من الدوؿ إذل إهباد حلواًل تشريعيًا لظاهرة االزدواج  ريبي77 آليات معالجة االزدواج الض4-1
 -: الضرييب سواء على اؼبستوى الداخلي أو على اؼبستوى الدورل وذل  كاآليت

غالبًا ما تلجأ السلطة التشريعية يف ه   اؼبادة إذل إهدار التشريعات 7 على المستوى الداخلي7 4-1-4
 . نع مطلقاً من تل  الظاهرةواإلجراءات الد ربد أو سب

قد ال تساعد اغبلوؿ الداخلية على حل مشكلة االزدواج الضرييب الدورل 7 على المستوى الدولي7 4-1-0
حيمت أف األمر فيها مرتوكاً حملض سيادة كل دولة وظروفها اػباصة دوف أي اعتبار آخر، ل ل  فإنه يلـز إهباد 

، وقد أثبتن االتفاقيات الثنائية أهنا تاليف مشكلة االزدواج الضرييب من خالؽباحلوؿ مشرتكة بٌن الدوؿ يبكن 
  .مشكلة االزدواج الضرييبؼبعاعبة أفضل الوسائل الد يبكن من خالؽبا الوصوؿ إذل حلوؿ عملية 
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وقد  يقصد بالتهرب من الضريبة هو عدـ قياـ اؼبكلف بدفع الضريبة اؼبستحقة عليه، 7التهرب الضريبي 7ثانيا
التهرب مشروعا لعدـ ـبالته النصوص القانونية، وقد يكوف التهرب غًن مشروع ؼبخالفته النصوص يكوف 

التهرب الضرييب من الظواهر اػبطًنة الد انتشرت يف صبيع  ويعديعرؼ بالتهرب الضرييب،  القانونية وهو ما
وسائل من خالؿ رصدها خاصة النامية منها وتسعى صبيع الدوؿ إذل اغبد منها ومكافحتها بشىت الالدوؿ 

 ومعرفة أسباهبا واليات مكافحتها.

 يبكن إعطاء بعض التعاريف للتهرب الضرييب على النحو التارل:7 تعريف التهرب الضريبي7 0-4
 زبلص األفراد من االلتزاـ بدفع الضريبة بعد ربقق الواقعة اؼبنشئة ؽبا. -
ل عبئها إذل شخص آخر فبا يؤثر على حصيلة الدولة زبلص اؼبكلف كليا أو جزئيا من أداء الضريبة دوف نق -

 من الضريبة.
قياـ اؼبكلف بالتخلص من عبء الضريبة جزئيا او كليا ـبالفا ب ل  قوانٌن الضرائب، اي امتناع اؼبموؿ  -

 ال ي توفرت فيه شروط اػبضوع للضريبة عن الوفاء هبا، مستعينا يف ذل  بكافة انواع الغش.
التخلص بشكل جزئي او كلي من بقة نستنتج اف التهرب الضرييب هو عبارة عن ؿباولة من التعاريف السا   

 اداء فريضة الضرائب كلما توفرت شروط دفعها.

رع التهرب الضرييب اذل نوعٌن اساسيٌن، نبا التهرب الضرييب اؼبشروع فيت7 أنواع التهرب الضريبي7 0-0
 والتهرب الضرييب غًن اؼبشروع.

بغية عدـ  القانوفهو استغالؿ اؼبكلف لبعض الثغرات اؼبوجودة يف  ريبي المشروع77التهرب الض0-0-4
 يضع نفسه يف مركز اؼبخالف. أفالتخلص من دفع الضريبة دوف  يستطيعالشخص  أف أي ،دفع الضريبة

 أوة على ورثته وهو حي ، فه ا يعترب هتربا من دفع الضريبة على الثرو  أموالهعندما يقـو شخص بتوزيع  مثال7
الرتكة، وك ل  عندما تفرض ضرائب عالية على العقارات فيمتنع الشخص عن شرائها هتربا من دفع الضريبة، 

يقـو  أوخدمة زبضع لضريبة استهالؾ عالية  أون استهالؾ سلعة عجزئيا  أوالشخص كليا  امتناعوك ل  
 .غًن خاضعة للضريبة بأخرى بإحالؽبا

 صروبةدبخالفة  عمديةالضريبة بطريقة  أداءوهو التخلص من  وع7التهرب الضريبي غير المشر  0-0-07
 تقرير غًن صحيف على النشاط اػباضع ًندعدـ دفع الضريبة اؼبستحقة آو بتقب أماللقوانٌن الضريبية ويكوف 

 السلع اؼبستوردة دوف وضع مبالغ شرائها يف السجالت اػباصة  بإخفاءكاف يقـو اؼبكلف بالضريبة   أوللضريبة، 
 ا ويعترب التهرب غًن اؼبشروع جريبة مالية يعاقب عليها القانوف.هب
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 :ن كر منها أسبابعدة  إذلتعود ظاهرة التهرب الضرييب  7أسباب التهرب الضريبي0-47
احتواء التشريع الضرييب على ثغرات يبكن اؼبكلف من استغالؽبا  أيعدـ الصياغة اعبيدة للقوانٌن الضريبية  -

 ؛وذبنب دفع الضريبة
ارتفاع معدالت الضرائب حيمت توجد عالقة طردية بٌن زيادة معدالت الضرائب والتهرب الضرييب، فكلما  -

 زادت اؼبعدالت زادت ظاهرة التهرب الضرييب والعك  صحيف؛
التهرب الناتج عن االزدواج الضرييب وعدـ قدرة اؼبكلف على ربمل العبء الضرييب الناتج عن دفع الضريبة  -

 كثر؛مرتٌن أو أ
درجة انتشار الوعي الضرييب ومستوى األخالؽ، فكلما كاف الوعي الضرييب ضعيفا كلما زاد التهرب الضرييب  -

 والعك  صحيف؛
كلما كانن اؼبنظومة الضريبة ) اإلدارة الضريبية، التشريعات الضريبية، اؼبوارد البشرية( ضعيفة ومعقدة كلما   -

 أدى ذل  إذل ارتفاع التهرب الضرييب.

نظرا لألثار السلبية اؼبتعددة للتهرب الضرييب تسعى كافة الدوؿ اذل 7 آليات مكافحة التهرب الضريبي7 0-1
  :اغبد من ه   الظاهرة ومكافحتها، ووسائل مكافحة التهرب الضرييب بعضها داخلي وبعضها االخر خارجي

ذل مكافحة التهرب الضرييب من على اؼبستوى الداخلي يبكن اف تلجا الدولة ا7 اآلليات الداخلية7 0-1-4
 خالؿ عدة طرؽ انبها:

 على اؼبكلفٌن ال ين يبتنعوف عن تقدًن التصروبات او تقدًن تصروبات غًن صحيحة؛ جزائية عقوباتتطبيق  -
 الضريبة قبل حصوؿ اؼبكلف على دخله. ذبىبحيمت  اغبجز عند اؼبنبع،تشجيع طريقة التحصيل من خالؿ  -
ة حق االطالع على اؼبستندات اػباصة باؼبكلف او على اؼبستندات اغبكومية الد تفيد منف االدارة الضريبي -

 يف الوصوؿ اذل الدخل اغبقيقي للموؿ؛
تبسيط النظم الضريبية وذبميع كافة االعفاءات الضريبية وادراجها ضمن قانوف الضرائب، ورفع كفاءة اعبهاز  -

 صيل الضريبة بصورة دقيقة.الضرييب تنظيما واداء حىت يتمكن من تقدير ورب
على اؼبستوى اػبارجي يبكن للدولة اف تلجا اذل عقد اتفاقيات )ثنائية او  7 اآلليات الخارجية0-1-07

متعددة( لتبادؿ اؼبعلومات عن اؼبكلفٌن هبدؼ التعرؼ على اؼبركز اؼبارل للمكلف، كما يبكن اف يبتد التعاوف 
 ب.  اذل اؼبساعدة اؼبتبادلة يف جباية الضرائ
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درجة التأثًن الد تولدها الضريبة على اؼبستوى االقتصادي باختالؼ  زبتلف7 7 الضغط الضريبيالثاث
فاذا فاقن ه   االقتطاعات مستويات معينة االقتطاعات الضريبية اؼبفروضة على ـبتلف اؼبواد اػباضعة، 

 .ضغط ضرييب الة وجود ال يستطيع الفرد او االقتصاد ككل ربملها تسمى ه   اغبالة حب

 من اهم التعريف الد حظي هبا مفهـو الضغط الضرييب قبد: 7 تعريف الضغط الضريبي4-47
ويعترب مؤشرا للتقدير الكلي للضرائب بٌن االيرادات الضريبية والناتج الداخلي االصبارل،  اؼبوجودة هو العالقة -

 تخدمة لتقييم النظم الضريبية.على مستوى االقتصاد الوطين، ويعد من اهم اؼبؤشرات الكمية اؼبس
كما عرفته منظمة التعاوف  والتنمية االقتصادية " التأثًن ال ي ربدثه عملية فرض الضرائب اؼبختلفة، واالثار   -

 الناذبة عن حجم االقتطاعات الضريبية وصورة الرتكيب الفين للهيكل الضرييب". 
كل ضرائب ورسـو من ؾبموع الدخل احملقق من طرؼ هو العالقة الد ربدد نسبة اؼببالغ اؼبقتطعة على ش -

 اؼبكلف بالضريبة )شخص طبيعي او شخص معنوي(

 :يتم التمييز بٌن نوعٌن من الضغط الضرييب دبيات الضريبة عادة ماأيف  7 أنواع الضغط الضريبي4-07
ت احمللية اماعيبل  كل فرد موارد شخصية والد تستهدفها الدولة واعب7 الضغط الضريبي الفردي7 4-0-4

باقتطاعات يف شكل ضرائب مباشرة وضرائب غًن مباشرة، ووبتسب الضغط الضرييب الفردي آخ ا بعٌن 
 االعتبار دخل اؼبكلف بالضريبة ومقدار الضرائب اؼبقتطعة، وذبدر االشارة اذل اف الضرائب غًن اؼبباشرة ال

الد يتحملها الفرد والد تكوف متضمنة يف  تؤخ  بعٌن االعتبار، ألنه يستحيل اف نقـو حبساب كل الضرائب
 ، ووبسب الضغط الضرييب الفردي بالعالقة التالية:اسعار السلع

 
  

  7حيث
PFI  7الضغط الضرييب الفردي  

I 7اصبارل الضرائب 
Ii 7الضرائب غًن اؼبباشرة        
Y 7الدخل 
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رادات الضريبية احملصلة للدولة خ  ؾبمل االيأيف ه ا االطار ن7 الضغط الضريبي االجمالي7 4-0-0
النوع ناديق الضماف االجتماعي، ويبكننا ه ا صواعبماعات احمللية دبا يف ذل  االقتطاعات االجبارية من طرؼ 

من معرفة مدى قدرة النشاط االقتصادي على ربمل االقتطاعات الضريبية، ويعرب عن الضغط الضرييب االصبارل 
 بالعالقة التالية: 

 
 حيث7 
PFG 7الضغط الضرييب االصبارل 

I 7اصبارل الضرائب       
PIB 7الناتج الداخلي اػباـ  

يعترب الضغط الضرييب مؤشرا كميا للتقدير الكلي للضرائب على مستوى  7 قياس الضغط الضريبي4-47
الضغط االقتصاد الوطين، ل ل  هبب ربديد قيمته بكيفية دقيقة، ويف ه ا ا اؿ توجد طريقتٌن لقياس مستوى 

 الضرييب:
يعترب االكثر استعماال للتمييز بٌن اؼبستويات 7 نسبة االقتطاع الضريبي الى الدخل القومي7 4-4-4

اؼبختلفة للضغط الضرييب وهو دبثابة اؼبقياس اؼبباشر لالقتطاعات الضريبية ويعرب عنه بالعالقتٌن التاليتٌن: 
 فهـو الواسع:الضغط الضرييب باؼبفهـو الضيق والضغط الضرييب باؼب

 

 
 

 
تزداد صعوبة قياس الضغط الضرييب 7 نسبة االقتطاع الضريبي الى مجموع االقتطاعات العامة7 4-4-0

اذل ؾبموع موارد الدولة) ؾبموع االقتطاعات العامة( وفق ه ا اؼبعيار القائم على اهباد نسبة االقتطاع الضرييب 
رة باإلضافة اذل اشبا  الضرائب مثل التأمينات االجتماعية، حيمت اؼبتمثلة يف صبيع الضرائب اؼبباشرة وغًن اؼبباش

يبقى ه ا اؼبعيار قليل الدقة نتيجة تع ر قياس بعض االقتطاعات غًن الضريبية يف كثًن من االحياف، باإلضافة 
بٌن ه ا اذل انه يف الدوؿ النامية تظهر الزيادة اؼبستمرة يف حجم االنفاؽ، االمر ال ي يظهر العالقة الوطيدة 

 االقتطاع واؼبستوى العاـ لالقتطاعات اؼبختلفة حيمت يزداد العبء الضرييب كلما ازداد حجم االقتطاعات.
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الضغط الضرييب يبثل العالقة بٌن االقتطاعات الضريبية والناتج  إف قياس الضغط الضريبي7 صعوبات7 4-1
 عدة صعوبات هناؾ أف إال يقة،ودق بدقة للحصوؿ على نسب صحيحة الداخلي اػباـ حبيمت هبب ربديد 

 :وتتمثل فيما يلي الضرييب الضغط منهجية قياس تواجه

نقوؿ اف ه   الضرائب والرسـو هي الد سبثل اؼبداخيل 7 تحديد مجموع المداخيل الضريبية7 4-1-4
 الضريبية حبيمت هبب اف يتوفر فيها الشروط التالية:

 اف تكوف تدفقات نقدية حقيقية؛ -
 احدى اؽبيئات التابعة ؽبا؛ تدفع للدولة او -
 اف تكوف اجبارية. -

اف السبب االوؿ للفروقات بٌن معدؿ االقتطاعات االجبارية يف البلداف اؼبتقدمة يعود اذل التغطية غًن    
اؼبعدالت  خر، فبا وبدث تباين يفاؼبتجانسة ألنظمة التامٌن االجتماعي الد سبوؿ بطريقة زبتلف من بلد آل

اؼبسؤوليات اؼبلقاة على عاتق ه   الدوؿ، ومنه يصعب مقارنة الضغط الضرييب بٌن ه   وك ا التباين يف 
اذل ذل  االختالفات اؼبوجودة يف طرؽ اغبساب نظرا الختالؼ نظم اغبسابات الوطنية، اي   باإلضافةالدوؿ، 

اؼبقصودة يف حساب كيفية تدخل الدولة يف االقتصاد واالقتطاعات االجبارية تعك  سباما االيرادات الضريبية 
معدؿ الضغط الضرييب، فقد تتدخل الدولة يف االقتصاد بشكل مباشر دبنف االعانات وبشكل غًن مباشر عن 

  الد ال تدخل يف حساب ه ا اؼبعدؿ فبا يقلل من دقته. طريق االعفاءات اؼبقدمة، فبا سرتتب عليها تكاليف

االيرادات الضريبية من بٌن ا معات الثالثة وال ي تنسب اليه 7 اختيار المجمع االقتصادي7 4-1-0
 االتية:

 على أنه ؾبموع السلع واػبدمات االنتاجية اؼبنتجة من قبل الدولة. االنتاج الكلي الخام7 -
تعترب قيمة اؼبنتجات الوسيطية الد سانبن يف انتاجها والد تشكل موضوعا يف  القيمة المضافة الخامة7 -

نتج من ه ا انه يف حساب االنتاج الكلي اػباـ تكوف اؼبنتجات الوسيطية ؿبسوبة االستخداـ النهائي، ونست
 على االقل مرتٌن.

نه ؾبموع السلع واػبدمات االنتاجية اؼبنتجة من قبل االعواف اؼبقيمة، أيعرؼ على  االنتاج الداخلي الخام7 -
 والد تشكل موضوعا لالستخدامات النهائية فقط.
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 7تطبيقية اسئلةا7 رابع

 االزدواج الضرييب يقصد به:7 24السؤال 
 ربقيق العداؿ الضريبية؛ -
 رفع اغبصيلة الضريبية؛  -
 التمييز يف اؼبعاملة الضريبية بٌن نشاط وآخر؛ -

 عبارة سابقة صحيحة. ال توجد اياالجابة7 

 ييب هي:ن أحسن وسائل مكافحة التهرب الضر م7 20السؤال 
 ريبية؛ربسٌن العالقة بٌن اؼبكلف واالدارة الض -
 وضوح قواعد الضريبة؛ -
 فرض عقوبات على اؼبخالفٌن؛ -
 تشديد االدارة الضريبية رقابتها على اؼبخالفٌن. -

 : االجابة الصحيحة هي العبارة الثانية.االجابة

 التهرب الضرييب:الناذبة عن ثار اآلمن اهم  7 24السؤال 
 ؛احداث اختالالت بالوازنة العامة للدولة -
 ؛ تصاد الوطيناحداث تشوهات يف االق -
 ؛احداث الفوارؽ االجتماعية  -
 كل ما سبق  -

 يحة هي العبارة الرابعة.االجابة الصح االجابة7

 تتمثل اهم صعوبات قياس الضغط الضرييب يف:7 21السؤال 
 ؛عدـ وجود نظاـ ضرييب كفء -
 ؛ االختالفات اؼبوجودة يف طرؽ اغبساب نظرا الختالؼ نظم اغبسابات الوطنية -
 ا مع االقتصادي؛اختيار طريقة  -

 االجابة الصحيحة هي العبارتٌن الثانية والثالثة. االجابة7
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 النظـــام الضــريبــيعشر7  ثانيــةـرة الــضاالمح
 



 محاضرات في مقياس جباية املؤسسة

 

 
77 

 
  
من النظاـ اؼبارل العاـ ال ي يشمل اؼبوارد اؼبالية للدولة، ىبصص غالبا لتغطية  يعترب النظاـ الضرييب جزءا   

الدولة يف ربقيقها  االجتماعي والتوازف العاـ، وتسعى يق الرفا ا الدولة لتحقهباؼبتزايدة، والد تقـو  أوجه اإلنفاؽ
 الضرائب. ومن بينهاعلى أدوات النظاـ الضرييب  ألهدافها باعتمادها

 يف معظم الكتب، وبصفة عامة يبكن أف النظاـ الضرييب تعددت تعاريف اوال7 تعريف النظام الضريبي7
،  اتاالقتطاعؾبموعة  على انهالضرييب  نعرؼ النظاـ اؼبالية الد تقتطعها الدولة من اؼبكلفٌن يف زمن معٌنن

ويتألف ه ا النظاـ من ـبتلف أنواع الضرائب، اؼبباشرة منها وغًن اؼبباشرة، العامة منها والنوعية، الشخصية 
 منها واغبقيقية، حبيمت تتمم ه   الضرائب بعضها بعضاً، وتشكل نظاماً له ظباته اػباصة

 اف للنظاـ اؼبارل مفهومٌن؛ اؼبفهـو الضيق واؼبفهـو الواسع: اؼباليٌن ويرى بعض اؼبفكريٌن 
هومه الضيق على النحو التارل:" هو ؾبموعة فيعرؼ النظاـ الضرييب دبالمفهوم الضيق للنظام الضريبي7  -

 ط اذل التحصيل".الضرييب يف مراحله اؼبتتالية من التشريع اذل الرب طاعقتاالتسمف بالقواعد القانونية والفنية الد 
:" هو ؾبموعة هومه الضيق على النحو التارلفيعرؼ النظاـ الضرييب دبالمفهوم الواسع للنظام الضريبي7  -

العناصر الفنية والتنظيمية والتشريعية وااليديولوجية الد يؤدي تراكبها وتفاعلها اذل احداث كياف ضرييب معٌن، 
 ظاـ وال ي زبتلف مالؿبه من ؾبتمع اذل ؾبتمع آخر".ذل  الكياف ال ي يبثل الواجهة اغبسية للن

بعد تعرفنا على مفهـو النظاـ الضرييب من الواسع إذل الضيق نتعرؼ فيما  خصائص النظام الضريبي7ثانيا7 
 ـبتلف اػبصائص الواجب توفرها يف النظاـ الضرييب من أجل ربقيقه لألهداؼ اؼبرغوبة، وتتمثل ه   على يلي

  ي:اػبصائص فيما يل

 اؽبدؼ، أف يبتاز النظاـ الضرييب بقدرته على ربقيق اؽبدؼ ودبختلف اؼبكونات اؼبساعدة على بلوغ ه ا -
ذل آخر، فهدؼ ا أي من نظاـ اقتصادي، حيمت ىبتلف هدؼ النظاـ الضرييب حسب نوع النظاـ االقتصادي

هدؼ النظاـ الضرييب يف الدوؿ  ما أفك النظاـ الضرييب وفقا للنظاـ الرأظبارل ىبتلف عنه يف النظاـ االشرتاكي،
 اؼبتقدمة ىبتلف عنه يف الدوؿ اؼبتخلفة؛

 الضػػػػػػػػػريبة أف يراعػػػػػػػػػى يف النظػػػػػػػػػاـ الضػػػػػػػػػرييب مقػػػػػػػػػدرة اؼبكلفػػػػػػػػػٌن علػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػدفع، وأال يثقػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػيهم بعػػػػػػػػػبء -
 وبأسػػػػػعارها اؼبرتفعػػػػػة، وعػػػػػدـ اإلكثػػػػػار مػػػػػن فرضػػػػػها ومراعػػػػػاة اغبػػػػػاالت الشخصػػػػػية لألفػػػػػراد اؼبكلفػػػػػٌن بالضػػػػػريبة،

 النظبم الضريبي: الثبنيت ػشرالوحبضرة 
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 لتفػػػػػػػػػادي الوقػػػػػػػػوع يف مشػػػػػػػػػكل التهػػػػػػػػرب مػػػػػػػػػن دفػػػػػػػػع الضػػػػػػػػػريبة، وألف مهتائب تتماشػػػػػػػػػى وإمكانػػػػػػػػاوفػػػػػػػػرض ضػػػػػػػػر 
اذل ؿباولػػػة التهػػػرب مػػػن طػػػرؼ اؼبكلػػػف مػػػن يػػػؤدي  إرهػػػاؽ اؼبكلفػػػٌن بفػػػرض ضػػػرائب كثػػػًنة وذات أسػػػعار مرتفعػػػة

 خالؿ استخداـ كل الطرؽ اؼبشروعة وغًن اؼبشروعة.
 تمػػػػػػع للضػػػػػػريبة، كػػػػػػل حسػػػػػػب مقدرتػػػػػػه، أفػػػػػػراد اأف يتصػػػػػػف النظػػػػػػاـ الضػػػػػػرييب بالعدالػػػػػػة بػػػػػػأف ىبضػػػػػػع صبيػػػػػػع  -

 اهبػػػػػػأي أف يسػػػػػػانبوا كلهػػػػػػم يف أعبػػػػػػاء النفقػػػػػػات العامػػػػػػة، كمػػػػػػا هبػػػػػػب أال ىبػػػػػػل بقاعػػػػػػدة العدالػػػػػػة ألف اإلخػػػػػػالؿ 
 يؤثر على اغبياة االجتماعية؛

 مػػػػػػن طػػػػػػرؼ اؼبػػػػػػوظفٌن وسػػػػػػهولة فهمػػػػػػه مػػػػػػن أجػػػػػػل اسػػػػػػتيعاب معاؼبػػػػػػه، أف يتسػػػػػػم النظػػػػػػاـ الضػػػػػػرييب بالوضػػػػػػوح -
 تلف الثغرات فيه؛ـب سبة التهرب الناذبة عن استغالؿاعبدد، وزبفيض ن

 إلخضػػػػػاع نشػػػػػاط جديػػػػػد للضػػػػػريبة أو إعفػػػػػاء نشػػػػػاط آخػػػػػر منهػػػػػا، أف يكػػػػػوف النظػػػػػاـ الضػػػػػرييب مرنػػػػػا وقػػػػػابال -
 حسػػػػػػب الظػػػػػػروؼ االقتصػػػػػػادية واالجتماعيػػػػػػة السػػػػػػائدة لفػػػػػػرتة معينػػػػػػة، ولكػػػػػػن دوف أف يػػػػػػؤثر هػػػػػػ ا التغيػػػػػػًن علػػػػػػى

 سه قائما؛جوهر النظاـ الضرييب حبيمت يبقى أسا
 توثيػػػػػػػق الصػػػػػػػلة بػػػػػػػٌن اؼبكلػػػػػػػف بالضػػػػػػػريبة واػبزانػػػػػػػة العامػػػػػػػة وؿباولػػػػػػػة التقليػػػػػػػل مػػػػػػػن التػػػػػػػوتر واػبػػػػػػػالؼ بينهمػػػػػػػا، -

 .لحة العامةصؼ السعي إذل ربقيق اؼبهبد

يقـو النظاـ الضرييب على ركنٌن أساسيٌن، نبا: اؽبدؼ أو الغاية من النظاـ  7ركان النظام الضريبيأ ثالثا7
 ؼبستخدمة من أجل ربقيق ه ا اؽبدؼ أو الغاية:الضرييب والوسيلة ا

السياسية  ،هتدؼ النظم الضريبية كافة إذل اؼبسانبة يف ربقيق أهداؼ ا تمعات اؼبعنية 7هدفال 4-47
وتتشابه األهداؼ االقتصادية الد تسعى إذل ربقيقها كل من ا تمعات اؼبتقدمة  ،واالقتصادية واالجتماعية
حيمت يهدؼ اعبميع إذل إشباع اغباجات العامة وربقيق التنمية واالستقرار وعدالة والنامية على السواء، 

وتظهر معادل ه   األهداؼ من خالؿ الفلسفة االجتماعية واالقتصادية الد تتبناها السلطة اغباكمة، ، التوزيع
، وه   زبتلف بٌن فيحدد هدؼ النظاـ الضرييب ؼبضمونه وطبيعته، فيتبع هدؼ النظاـ الضرييب للسياسة العامة

الدوؿ الرأظبالية اؼبتقدمة واؼبتخلفة من جهة وبٌن الدوؿ الرأظبالية والدوؿ االشرتاكية من جهة ثانية، وذل  
يدلوجيات ونظم بسبب االختالفات يف ترتيب األهداؼ االقتصادية حبسب أولوياهتا واالختالفات يف اال

ختالفات يف اؽبياكل االقتصادية، والثقافة والعادات اغبكم والنظم االقتصادية واالجتماعية، وأيضًا اال
 واؼبعتقدات والتقاليد واغبضارة، ومستويات التقدـ االقتصادي بكل أبعاد .
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تتحدد طبيعة النظاـ الضرييب بالوسائل الد يعتمد عليها يف سبيل ربقيق أهدافه، وللوسيلة  7الوسيلة7 4-0
مي، فمن حيمت العنصر الفين: يبدو النظاـ الضرييب وسيلة من خالؿ عنصراف، نبا العنصر الفين والعنصر التنظي

ؾبموعة القواعد القانونية الد ربدد األصوؿ العملية والفنية  موعة الضرائب الد تشكل كيانًا ضريبيًا خاصاً، 
عنصر وتصدر ه   القواعد واألصوؿ بشكل قانوف تقر  السلطة التشريعية اؼبمثلة للشعب، واذل جانب ه ا ال

للنظاـ الضرييب هناؾ أيضًا العنصر التنظيمي ال ي يؤدي دورًا مهمًا يف جعل النظاـ الضرييب وسيلة  الفين
ارات استدعن تغيًن لتحقيق أهدافه، ففي ظل تعدد الضرائب على سبيل اؼبثاؿ وجدت ؾبموعة من االعتب

رل تعدد اللوائف اإلدارية اؼبفسرة ؽب   وتعدد األحكاـ التشريعية الد ربكم كل ضريبة؛ وبالتا أس  االقتطاع
األحكاـ وتعدد التنظيمات اإلدارية، إف ه   االعتبارات تقتضي من اؼبشرع أف يراعي التنسيق بٌن الضرائب، 
وإال ضاع الغرض من النظاـ الضرييب كله، فيجب أف يراعي ذبنب حدوث أي تصدع يف النظاـ الضرييب، 

 ييب يف ؾبمله، وضرورة التنسيق بٌن صبيع الضرائب ضمن النظاـ.واحملافظة على عدالة النظاـ الضر 
إف النظاـ الضرييب يف ؾبمله هو ؾبموعة من الضػرائب اؼبرتكػزة علػى ؾبموعػة  ىداف النظام الضريبي7أ رابعا7

دولة معينة وتطبيقها يف  والقانونية والد سبُكن من التحصيل الضرييب ، و الد يتم اختيارها مػن القواعػد الفنيػة
لػػػ ا أصػػػبف النظػػػاـ الضػػػرييب أحػػػد أهػػػم أدوات ، ودفعها للدولة بأدائهااؼبكلفوف  معينة حيمت يلتـز ولفرتة زمنية

 .االجتماعية والسياسية االقتصادية،، السياسػػػة اؼباليػػػة لتحقيػػػق حزمػػػة مػػػن األهػػػداؼ اؼباليػػػة
 : النقاط التالية من بٌن االهداؼ الد يسعى اذل ربقيقها النظاـ الضرييب ن كر: االقتصاديةاألىداف 7 1-4
والرفع من  ربقيق االستقرار االقتصادي عن طريق زبفض الضرائب أثناء فرتة االنكماش، لزيادة االستهالؾ -

 معدالهتا يف فرتة التضخم ؛
 االقتصادي؛توجيه لنشاط  استخداـ الضريبة وسيلة لتشجيع و -
 .رض ضرائب صبركيةف وذل  عن طريقالتجاري يزاف اؼبومعاعبة العجز يف  لعمل على ضباية الصناعة الوطنيةا -
  :يهدؼ النظاـ الضرييب من الناحية االجتماعية إذل و7 ةاالجتماعي ىدافاأل7 1-0
 ؛توزيع الدخل دبا يتفق مع العدالة االجتماعية العمل على التقليل من الفوارؽ االجتماعية و -
 ها مضرة بالصحة؛ااستعماؿ الدولة للضرائب كوسيلة لرفع أسعار اؼبنتجات الد تر  -
  معة من فرض الضرائبوغًن  باألمواؿ ا  نماألكفراد ا تمع  سبويل بعض اػبدمات العامة أل -
 وتتمثل يف ما يلي: :األىداف السياسية7 1-4
 ، فبا سيدفع اؼبكلف إذل االستفسار عن كيفية يؤدي فرض الضرائب إذل نشر الشعور باالنتماء الوطين -

استخداـ الضرائب لتحقيق األهداؼ السياسية كتسهيل  وألمواؿ وب ل  نشر روح اؼبسؤولية إنفاؽ ه   ا
 . التجارة مع بعض الدوؿ أو اغبد منها عن طريق زبفيض الضرائب اعبمركية
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  اسئلة تطبيقيةسا7 خام
 ؛ يعرؼ النظاـ الضرييب على انه:التالية االجابة الصحيحة: اخرت من بٌن العبارات 24السؤال 

 ؛ؾبموعة القوانٌن الد تنظم عملية ربديد الوعاء الضرييب -
 ؛ؾبموعة التشريعات الد ربدد طرؽ تقدير الوعاء الضرييب -
 ؛ؾبموعة العناصر الد يؤدي تفاعلها اذل احداث كياف ضرييب معٌن  -
 .هو كل ما سبق -

 سبق(. الرابعة )كل ماحيحة هي العبارة االجابة الص االجابة7

 ؟ ، من فبيزات النظاـ الضرييب الكفء: اخرت من بٌن العبارات التالية االجابة الصحيحة20السؤال 
 ؛اف يتمكن من ربقيق اهدافه -
 ؛اف يراعي اؼبقدرة التكليفية للمولٌن -
 ؛اف وبرص على ضماف العدالة الضريبية -
 كل ما سبق -

 حة هي العبار الرابعة) كل ما سبق(.جابة الصحياال االجابة7

 ؟ : اخرت من بٌن العبارات التالية االجابة الصحيحة24السؤال 
 ؛زبتلف اهداؼ النظاـ الضرييب يف الدوؿ اؼبتقدمة عنه يف الدوؿ النامية -
 ؛اهداؼ النظاـ الضرييب يف الدوؿ اؼبتقدمة هي نفسها االهداؼ يف الدوؿ النامية -
 ؛لوغ اهدافه وجود وسائل فنية وتشريعية يتطلب النظاـ الضرييب لب -
 كل ما سبق -

 االجابة الصحيحة هي العبارة الرابعة. االجابة7

 ؟ ؛ تتجلى اهداؼ النظاـ الضرييب يف:: اخرت من بٌن العبارات التالية االجابة الصحيحة21السؤال 
 ؛ربقيق االستقرار االقتصادي -
 ؛تقليل الفوارؽ االجتماعية -
 ؛ذل الوطنتنمية روح االنتماء ا -
 .توطيد العالقات مع الدوؿ ا اورة -

 االجابة الصحيحة هي كل العبارات السابقة. االجابة7
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كل ما أتيف ؽبا ب أصبف من الضػروري تػدخل الدولػة يف النشػاط االقتصػادي مع تطور الفكر االقتصادي،    

سياسػػة  نقدية،سياسة  ماليػة، سياسػة هتا)دبختلػف اذباها القتصػاديةا من وسائل وأدوات من خالؿ سياسػتها
يف توجيػػه النشػػاط االقتصػػادي  تسػػتعملها الدولػػة، السياسػػات الػد أهػػم وتعػد السياسػػة اؼباليػػة احػػد، )األسػػعار

 .ا تمع السياسية، االقتصادية واالجتماعية وربقيػػق أهػػداؼ

تعددت تعريفات السياسة اعببائية تبعا لتعدد اهداؼ اعبباية ذاهتا، ومن اهم  :السياسة الضريبية أوال7 تعريف
 التعريفات الد حظين هبا ن كر االيت:

هي ؾبموعة التدابًن ذات الطابع الضرييب اؼبتعلقة بتنظيم التحصيل الضرييب قصد تغطية النفقات العمومية  -
 صادي واالجتماعي حسب التوجهات العامة لالقتصاد من جهة ثانية.من جهة والتأثًن على الوضع االقت

هي ؾبموعة القرارات واإلجراءات والتدابًن اؼبتخ ة هبدؼ تأسي  وتنظيم االقتطاعات اعببائية طبقا  -
 ألهداؼ السلطات العمومية؛

لضريبية الفعلية ؾبموعة الربامج اؼبتكاملة الد زبططها وتنف ها الدولة مستخدمة كافة مصادرها اهي  -
 التنمية.للمسانبة يف ربقيق  غًن مرغوبةوذبنب آثار  مرغوبةوسياسية  آثار اقتصادية واجتماعيةواحملتملة إلحداث 

القتصادية العامة للدولة اأداة من أدوات السياسة من التعاريف السابقة نستنتج أف السياسة الضريبية هي     
 وتنفي  اؼبشاريع التنموية وربقيق التوازف واالستقرار االقتصادي. تستخدمها لتحقيق براؾبها االقتصادية

تعتمد السياسة اعببائية يف ربقيق أهدافها اؼبالية واالقتصادية واالجتماعية  7ثانيا7 أدوات السياسة الضريبية
 على صبلة من األدوات وهو ما يعرب عنها بالنفقات اعببائية ومن أنبها:

يبثل االعفاء الضرييب تنازؿ الدولة عن حقها يف فرض الضريبة وربصيلها على  7 االعفاءات الضريبية0-47
ايراد خاضع ؽبا اصال يف قوانينها الضريبية، ويبكن اف يكوف ه ا االعفاء كليا او جزئيا كما يبكن اف يكوف 

 دائما او مؤقتا. 
اقل  كلف ؼبعدالت ضريبيةتعين اخضاع اؼبالتخفيضات الضريبية )متعلقة اما بالوعاء او المعدل(7 7 0-0

من اؼبعدالت السائدة واؼبطبقة على الغًن، او تقليص الوعاء الضرييب مقابل االلتزاـ ببعض الشروط، كالتخفيض 

 بـهـفؼبليتت لوـت الضريبيـالسيبس: رـــت ػشــالثبلثرة ــالوحبض
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 التخفيضات اؼبمنوحة للتصروبات الضريبية اؼبشرتكة بٌن الزوجٌن او اؼبطبق على االرباح اؼبعاد استثمارها او
ة على الرسم على النشاط اؼبهين نضًن التزامهم تقدًن قائمة الزبائن اؼبتعامل التخفيضات اؼبمنوحة لتجار اعبمل

 معهم والعمليات الد مج اقبازها معهم لصاحل مصلحة الضرائب.
يتمثل التمييز الضرييب يف اقرار معاملة ضريبية سبييزية لنوع معٌن من االنشطة 7 التمييز الضريبي7 0-4

ومدى  ستثمرين، وقد يبنف على اساس نوع اؼبشروع او حجمه او انبيتهاالقتصادية او لفئة معينة من اؼب
 مسانبته يف ربقيق اهداؼ اػبطط التنموية .

يعين خصم نسبة معينة من كلفة االصل االستثماري يف سنة اكتسابه من الضريبة 7 القرض الضريبي7 0-1
التارل فهو صورة من صور االعفاء اعبزئي اؼبستحقة يف ه   السنة   يسمف بعد ذل  باهتالؾ كلفته الكلية، وب

من الضريبة، حيمت يبثل خصما مباشرا من العبء الضرييب فينقصه، وتتجلى انبية ه ا اغبافز يف كونه يزيد من 
العائد بعد الضريبة باؼبقدار ال ي مج به زبفيض معدؿ الضريبة الفعلي فبا هبعله حافزا مهما لالستثمار اذا مج 

 .ة تستثمر امواؽبا يف ا االت اؼبستهدفة من طرؼ الدولرصد  للمؤسسات الد
يعرؼ االهتالؾ على انه النقص اغباصل يف قيمة االستثمارات او االصوؿ الثابتة نتيجة االىتالك7 7 0-2

االستخداـ او مرور الزمن او التطورات التكنولوجية، ويعرب عن القسط السنوي اؼبخصـو من القيمة الكلية 
عترب االهتالؾ من التكاليف الهتالؾ، ويطرح ه ا القسط من الدخل اػباضع للضريبة، ل ل  يلألصل بقسط ا

صم من الوعاء الضرييب عند حساب الربف اػباضع للضريبة، ما جعله من اغبوافز اؼبؤثرة على قرارات واجبة اػب
 االستثمار وتوجيهه.

ؼبادة اػباضعة للضريبة يف الفرتة الزمنية تدخل يف حساب ا وهي عبارة عن مبالغ الجيل الضريبة7 أ7 ت0-3
اؼبعنية بالضريبة وامبا تدخل يف حساب اؼبادة اػباضعة للضريبة يف الفرتات الالحقة، وتشكل ه   التقنية وسيلة 
 المتصاص االثار الناصبة عن ربقيق خسائر خالؿ سنة معينة، وه ا بتحميلها على السنوات الالحقة حىت ال

رأظباؿ اؼبؤسسة، حبيمت تعترب اؼبعاملة الضريبية للخسائر احملققة من الفرض االستثمارية يؤدي ذل  اذل ػآكل 
اؼبختلفة احد الوسائل اؽبامة الد يبكن استخدامها لي  فقط للحد من االثار السلبية ؼبختلف الضرائب بل 

 تصادية اؼبرغوبة.ايضا لتشجيع االستثمارات اػباصة وزيادة الرتاكم الرأظبارل يف اذبا  االنشطة االق
: تعنرب تقنية ترحيل اػبسائر اذل السنوات القادمة وسيلة المتصاص االثار الناصبة عن 7 ترحيل الخسائر0-4

ربقيق خسائر خالؿ سنة معينة، وه ا بتحميلها على السنوات الالحقة حىت ال يؤدي ذل  اذل تآكل رآظباؿ 
 اؼبؤسسة.
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تقدًن مفهـو  إذلمفهـو الفعالية الكثًن من الغموض وقبل التطرؽ يكتنف  7فعالية السياسة الضريبيةثالثا7 
 فعالية السياسة الضريبية كباوؿ إعطاء تعريف وجيز ؼبفهـو الفعالية:

 توجد العديد من اإلسهامات الد حاولن ربديد ماهية ه ا اؼبصطلف ن كر منها: :7 تعريف الفعالية4-4
 النتائج اؼبرتقبة. إذلوالوصوؿ  اؼبخططق النشاط القدرة على ربقي أهناالفعالية على  تعرؼ -
للمنظمة، ومن   فاف الفعالية تتجسد يف قدرة اؼبنظمة على ربقيق  االسرتاتيجيةباألهداؼ  الفعالية ترتبط -

 .وربقيق االرباح من مبو مبيعات وتعظيم حصتها السوقية االسرتاتيجيةأهدافها 
ددت التعاريف الد تعرضن ؼبفهـو فعالية السياسة الضريبية، تع 7 تعريف فعالية السياسة الضريبية4-07

 ومن اهم التعاريف الد قدمن من طرؼ ؾبموعة من الباحثٌن ن كر االيت:
الد سبكن من زبفيض  واؼبالية الجتماعية واالقتصاديةاخ  يف اغبسباف ـبتلف االعتبارات أت السياسة الدهي  -

 ض الضرائب.التشوهات االقتصادية الناذبة عن فر 
هي  فالسياسة الضريبية الفعالةالد يتم االعرتاؼ دبشروعيتها على مستوى ؾبتمع معٌن،  السياسةهي  -

 من طرؼ ا تمع وتكوف بسيطة وواضحة. تقبل، حيمت اهنا يف تطبيق قواعدها الد تكوف عادلة السياسة

ية تكمن يف مدى ربقيق ه   السياسة أف فعالية السياسة الضريب من خالؿ التعاريف السابقة نستنتج     
ألهدافها وك ا مدى التوفيق بٌن ه   األهداؼ) االقتصادية، اؼبالية واالجتماعية...( الد قد تتعارض فيما 

 كما أف ه   الفعالية ترتبط دبدى فعالية النظاـ الضرييب ال ي يعترب ترصبة فنية للسياسة الضريبية.  ،بينها

اف ابرز اؼبؤشرات الد يسرتشد هبا لعرفة فعالية السياسة 7 ة السياسة الضريبيةقياس فعاليمؤشرات ابعا7 ر 
 الضريبية يف ربقيق اهدافها نج:

 تتعلق بالتنظيم الفين للضرائب اؼبشكلة للنظاـ الضرييب وتتمثل: 7 المؤشرات التقنية1-47
 القدرة على التحكم نفقات ربصيل ربقيق ؼببدأ االقتصاد يف النفقات؛ -
 ولة وبساطة االجراءات الد ربكم اؼبعامالت بٌن االدارة الضريبية واؼبكلفٌن قبل وعند التحصيل؛سه -
 كفاءة موظفي االدارة الضريبية يف اداء اؼبهاـ اؼبنوطة هبم؛  -
 من اؼبؤشرات الدالة على فعالية السياسة الضريبية هي قدرهتا على: 7 المؤشرات االقتصادية7 1-0
 لضغوط التضخمية واحملافظة على قيمة النقد الوطين؛التخفيف من حدة ا -
 توجيه عوامل االنتاج كبو القطاعات واؼبناطق الد يرغب الدولة يف تطويرها؛ -
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 ربقيق التنمية االقتصادية من خالؿ قدرهتا على تعبئة اؼبوارد اؼبالية الالزمة لتمويلها؛ -
 االجتماعية؛ االقتصادية وتوجيه االستثمارات كبو الوجهة الد زبدـ اؼبصلحة  -
 تصحيف االختالالت اؽبيكلية يف االقتصاد الوطين واكسابه صفة التنويع دبعية السياسات االخرى. -
 اؼبالية للسياسة الضريبية يف: فعاليةبرز مؤشرات الأتتمثل 7 المؤشرات المالية7 1-4
 ة التكليفية لالقتصاد الوطين واؼبكلفٌن؛القدرة على توفًن اؼبوارد اؼبالية للدولة بشكل يتناسب مع القدر  -
ضماف ديبومة تدفق االيرادات اؼبالية اذل اػبزينة العمومية لتجنيبها التعرض لالزمات وحاالت العجز يف  -

 اؼبوازنة العامة.
 تتجلى مؤشرات الفعالية االجتماعية للسياسة الضريبية يف قدرهتا على: 7 المؤشرات االجتماعية1-17
 ن حدة التفاوت بٌن الدخوؿ والثروات وزبفيف حدة الضغط الضرييب على ذوي الدخل احملدود؛التخفيف م -
 ربقيق نوع من العدالة االجتماعية وذل  بزيادة القدرة الشرائية للفئات احملدودة الدخل؛ -
 اؼبسانبة يف توجيه وهت يب السلوؾ االستهالكي. -

 داؼ السياسة اؼبالية فيما يلي:تتجلى اهم اه اىداف السياسة الضريبية77 ساخام
تستعمل الضريبة كأداة للتأثًن على السلوؾ االستهالكي من خالؿ تأثًنها على  7 توجيو االستهالك2-47

االسعار النسبية للسلع واػبدمات، فمثال فرض ضريبة مرتفعة على بعض السلع يبكن اف يثبط استهالكها،  
 تشجيع استهالكها. كما يعمل زبفيض الضرائب على بعض السلع اذل

ثًن على هيكل االستثمارات بتوجيهها كبو قطاعات أيبكن استخداـ الضريبة للت 7 توجيو االستثمار2-07
معينة ترغب الدولة يف تشجيعها لقدرهتا على خلق الثروة ومناصب الشغل، او لقدرهتا على احالؿ الواردات او 

  توطٌن االستثمارات حسب اؼبناطق اعبغرافية للوطن.لداة أيبية لكوهنا غًن ملوثة للبيئة، كما تعترب السياسة الضر 
على زبفيض  تأثًنهاتؤثر الضريبة على تنافسية اؼبؤسسات من خالؿ  7 دعم تنافسية المؤسسات2-47

، والعك  صحيف، ؽب ا قبد لإلنتاجض التكاليف الكلية يفزباسعار عوامل االنتاج فبا يعمل يف النهاية على 
 اعببائية.عفاءات االتخفيضات و العلى اؼبستوى الدورل تقـو دبنف يادة تنافسية منتجاهتا الدوؿ سعيا لز 

تعترب عملية تنسيق االنظمة الضريبية من خالؿ اعتماد نف  اؼبدونة من  7 االندماج االقتصادي2-17
التكامل  ...اخل( من اهم السبل لتعزيز)الضرائب، االعفاءات، التخفيضات، امباط االهتالكات اؼبعتمدة

   واالندماج االقتصادي بٌن الدوؿ.
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  اسئلة تطبيقيةسادسا7 
 ؟ ؛ من اهم ادوات السياسة الضريبية: اخرت من بٌن العبارات التالية االجابة الصحيحة24السؤال 

 ؛التخفيضات الضريبية -
 ؛االعفاءات الضريبية -
 ؛التأجيل الضرييب -
 .االئتماف الضرييب -

 كل العبارات السابقة.االجابة الصحيحة هي   االجابة7
 ؟ ؛ السياسة الضريبية الفعالة: اخرت من بٌن العبارات التالية االجابة الصحيحة20السؤال 

 ؛اقتصاديةهي السياسة الد تراعي كل اعبوانب بشكل ال وبدث تشوهات  -
 ؛هي السياسة الد تلقى قبوال واعرتافا من قبل افراد ا تمع -
 ؛هي السياسة الد ربقق اهدافها -
 هي السياسة الد ربقق التوفيق بٌن السياسات االقتصادية االخرى.  -

 .كل ما سبقاالجابة الصحيحة هي   االجابة7
؛ تتجلى اهم اؼبؤشرات االقتصادية لقياس فعالية : اخرت من بٌن العبارات التالية االجابة الصحيحة24السؤال 

 ؟ السياسة الضريبية يف
 ؛قتصاد الوطين تصحيف االختالالت اؽبيكلية يف اال  -
 ؛الوصوؿ اذل ربقيق االستقرار االقتصادي -
 ؛توجيه عوامل االنتاج حسب القطاعات واؼبناطق -
 . توجيه االستثمارات وفق اػبطة االقتصادية اؼبسطرة. -

 .كل العبارات السابقةاالجابة الصحيحة هي   االجابة7
 ؟ ى اهداؼ السياسة الضريبية يف؛ تتجل: اخرت من بٌن العبارات التالية االجابة الصحيحة21السؤال 

 ؛توجيه االستهالؾ -
 ؛توجيه االستثمار -
 ؛تقليل الفوارؽ االجتماعية -
 ؛التنسيق الضرييب ما بٌن االقاليم -

 االجابة الصحيحة هي كل العبارات السابقة. االجابة7
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لى أساس التصريف، أي أف اؼبكلف بالضريبة هو نه نظاـ يقـو عأإف ما يبيز النظاـ الضرييب اعبزائري هو       

ال ي يقـو بالتصريف عن العمليات اػباضعة للضريبة، أو بطريقة أخرى أف اؼبكلف هو ال ي وبدد ويقدر وعاء 
كلف بإخفاء جزئي أو كلي من ه ا الوعاء، ل ا وجب على اؼبشرع الضريبة، لكن يف بعض األحياف يقـو اؼب

اسلوب جل احملافظة على حقوؽ اػبزينة العمومية ومن بٌن ه   اإلجراءات قبد ازباذ إجراءات كفيلة من ا
 الرقابة اعببائية:

 لقد حظي مفهـو الرقابة اعببائية بالعديد من التعاريف ن كر انبها فيما يلي:اوال7 تعريف الرقابة الجبائية7 
تمية الد هبب على اإلدارة اعببائية القياـ تعد الرقابة اعببائية من اإلجراءات الضرورية واغب الرقابة الجبائية7 -

هبا ؽب ا جاء قانوف الضرائب اؼبباشرة والرسـو اؼبماثلة ببعض اؼبواد والنصوص الد زبوؿ للعوف القياـ حبق الرقابة 
 والتحقق هبدؼ احملافظة على حقوؽ الدولة، ويبكن تعريف الرقابة اعببائية على أهنا:

لعمليات واإلجراءات الد هتدؼ إذل التحقق من صحة ونزاهة التصروبات اؼبقدمة ؾبموع ا الرقابة الجبائية7 -
من طرؼ اؼبكلف، وذل  من خالؿ مقارنتها بعناصر ومعطيات خارجية، وه ا اغبق ؿبفوظ بنصوص ومواد 

 التشريع اعببائي".
 يبة للقوانٌن اعببائية.إجراء يقـو به اؼبشرع قصد التأكد من مدى احرتاـ اؼبكلف بالضر  الرقابة الجبائية7 -

ؾبموعة االجراءات الد تقـو هبا االجهزة ريف السابقة نستنتج أف الرقابة اعببائية هي عبارة عن امن التع   
 اؼبكلفة بالرقابة اعببائية للتأكد من صحة ومصداقية التصروبات واؼبعلومات اؼبقدمة من طرؼ اؼبكلفٌن بالضريبة 

 ونبا:هناؾ سببٌن رئيسيٌن لقياـ الرقابة اعببائية  ية7الرقابة الجبائمبررات ثانيا7 
تعد الرقابة اعببائية وسيلة هامة ؼبتابعة النظاـ  الرقابة الجبائية وسيلة لمتابعة التصريحات الجبائية0-477

اعببائية، وعن طريق الرقابة  لإلدارةالتصروبي، الف اؼبكلف هو من وبدد بنفسه اس  فرض الضريبة ويصرح هبا 
قيتها وصحتها، كما تسمف ايضا بتجسيد امن صحة ه   التصروبات اؼبكتتبة وضماف مصد التأكدبائية يتم اعب

 مبدا العدالة الضريبية.
  نظرا ألسباب عديدة يلجا بعض اؼبكلفٌن7 الرقابة الجبائية كوسيلة لمكافحة التهرب الضريبي7 0-0

 الرقــــــــــببت الجــبـــبئــيــت: رابــؼـــت ػشــربضرة الــــالوح
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ضرييب بشىت الطرؽ واالساليب الشرعية وغًن الشرعية، اذل التهرب او الغش او التخفيض يف الوعاء البالضريبة 
ل ل  فاف عملية مكافحة ه   التصرفات يعترب من اولويات االدارة اعببائية والد سبتل  سلطات وصالحيات 
واسعة سبارسها وذل  عن طريق تقنيات ـبتلفة ومتعددة على ـبتلف اصناؼ اؼبكلفٌن والد من بينها الرقابة 

 تعد االداة الضرورية ؼبكافحة التهرب الضرييب.اعببائية الد 

تأخ  الرقابة اعببائية ثالثة أشكاؿ، هبب استعماؽبا يف الوقن اؼبناسب وحسب  77 أشكال الرقابة الجبائيةاثالث
 أنبيتها وتتمثل ه   األشكاؿ فيما يلي:

روبات اؼبقدمة من طرؼ تعترب الرقابة الشكلية أوؿ عملية رقابة زبضع ؽبا التص7 الرقابة الشكلية7 4-4
اؼبكلف والد تشمل ـبتلف التدخالت الد هتدؼ إذل تصحيف األخطاء اؼبادية اؼبرتكبة أثناء تقدًن اؼبكلفٌن 
للتصروبات، أي التأكد من كيفية تقدًن اؼبعطيات واؼبعلومات الد تتحملها التصروبات من الناحية الشكلية 

 دوف إجراء أي مقارنة بٌن ما 
 معلومات وتل  الد تتوفر عليها اإلدارة.تتضمنه من 

وتقـو على إجراء فحص شامل للتصروبات الضريبية اؼبكتتبة من خالؿ مقارنتها 7 الرقابة على الوثائق7 4-0
، وك ا ؾبمل اؼبعلومات ػباصةدبختلف اؼبعلومات والوثائق الد هي حبوزة اإلدارة الضريبية انطالقا من ملفاهتم ا

 إذل باإلضافة اإلداراتواؼبتعلقة دبعامالت سبن بٌن اؼبكلف وه    اإلداراتليها من بعض الد يتم اغبصوؿ ع
احملقق طلب بعض التوضيحات والتربيرات من اؼبكلف عند  بإمكاففانه  إضافيةذل  ومن اجل معلومات 

 الضرورة.
  من خالؿ : تتم ه   الرقابة خارج مكاتب اإلدارة الضريبية وذل7 الرقابة عند مقر المكلف4-4

التدخالت الد يقـو هبا اؼبراقبوف لألماكن الد يزاوؿ فيها اؼبكلفوف بالضريبة نشاطاهتم وهتدؼ ه   التدخالت 
إذل التأكد من صحة اإلقرارات والتصروبات اؼبقدمة خالؿ الفحص اؼبيداين للدفاتر والوثائق احملاسبية كما يبكن 

عناصر اؼبادية لالستغالؿ داخل مقرات العمل قصد مقارنة العناصر لألعواف احملققٌن إجراء معاينة ميدانية لل
 واؼبعطيات اؼبصر جبها واؼبسجلة يف الوثائق احملاسبية مع تل  اؼبوجودة يف اؼبيداف.

إف اؽبدؼ الرئيسي من عملية الرقابة اعببائية تتمثل يف مكافحة التهرب والغش  7الرقابة الجبائية اىداف7 رابعا
ن خالؿ التحقق من أف وعاء الضريبة دل يكن ؿبل إنقاص أو زبفيض أو تالعب يف الضرييب وذل  م

 ، وعموما يبكن اصباؿ اهداؼ الرقابة اعببائية فيما يلي:التصروبات اعببائية والبيانات الدورية اؼبقدمة لإلدارة
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ية اػباصة ويتمثل يف التأكد من مدى مطابقة ومسايرة ـبتلف العمليات اؼبال7 الهدف القانوني7 1-4
باؼبكلفٌن مع القوانٌن اعببائية اؼبختلفة، وحرصا على ذل  ترتكز الرقابة اعببائية على مبدا اؼبسؤولية ، احملاسبة، 

 ؼبعاقبة اؼبكلفٌن على ارتكاب اية ـبالفة يبارسوهنا للتهرب من دفع مستحقاهتم اعببائية. 
إلدارة الضريبية من خالؿ اؼبعلومات الد تقدمها تؤدي الرقابة اعببائية دورا هاما ل 7 الهدف االداري1-07

والد تساهم بشكل ملفن وكبًن يف زيادة اؼبردودية وه ا بواسطة كشف االخطاء والتجاوزات الد تساعدها يف 
 معرفة اغبقائق واالحصائيات وتقييم االثار الناصبة عن ذل  الزباذ القرارات السليمة يف سياستها اعببائية.

 ييبهتدؼ الرقابة اعببائية اذل احملافظة على االمواؿ العمومية من التهرب الضر  القتصادي77 الهدف ا1-4
ًنة الد سوؼ تنعك  على مستويات االنفاؽ العاـ وانعاش خوضبايتها لضماف اكرب حصيلة ضريبية، ه   اال

 ه بنظًن  ا اؿ الضرييب.االقتصاد الوطين وه ا نظرا للتناغم اؼبتواصل والكبًن بٌن ا اؿ االقتصادي وتنميت
على الصعيد االجتماعي قبد الرقابة اعببائية هتدؼ ؼبنع ومكافحة اكبرافات  7 الهدف االجتماعي1-17

اؼبكلف دبختلف صورها مثل التالعب واالنباؿ او التقصًن يف اداء وربمل واجباته، وه ا سعيا منها لتكري  
 مبدا اؼبساواة بٌن اؼبكلفٌن.

 الجبائية في النظام الضريبي الجزائري77 الرقابة خامسا
 

مفتشيات الضرائب بشكل دوري تتم الرقابة اعببائية الشاملة داخل مكاتب 7 الرقابة الجبائية الشاملة7 2-4
دوف التنقل او حبمت خاص من طرؼ اعواف االدارة اعببائية، بل ينجز ه ا العمل باؼبفتشية الد حبوزهتا اؼبلف 

يبكن  ف اؼبكلف برقابة اؼبلفات اعببائية خاصة منها اػباضعة للنظاـ اغبقيقي، كما الاعببائي ويف مكتب العو 
 الد حبوزهتا، وتتمثل الرقابة اعببائية الشاملة يف:استعماؿ التدقيق اؼبعمق نظرا غبجم اؼبلفات 

طاء اف الرقابة الشكلية تغطي صبيع التدخالت الد هتدؼ اذل تصحيف االخ7 الرقابة الشكلية7 2-4-4
، كما تعترب اوؿ عملية رقابية زبضع ؽبا التصروبات اعببائية عادة يف التصروبات اؼبقدمةاؼبادية اؼبالحظة 

لي للمعلومات الد كواؼبعتمدة على القراءة السطحية ؽبا، وتتحدد باػبصوص يف التحقق على اؼبستوى الش
يت أكلف، تصحيف االخطاء اغبسابية، الد تهبب اف يتضمنها التصريف، مثل اؽبوية اعببائية، امضاء وختم اؼب

 من ترحيل ا اميع واالرصدة، وعليه فاف ه ا النوع من الرقابة اعببائية يعترب اساسي هبدؼ ضماف صحة
 التصروبات اؼبقدمة دوف التعمق يف ؿبتوياهتا.
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روبات اؼبكلفٌن، على غرار الرقابة الشكلية الد هتتم بالفحص السطحي لتص7 الرقابة على الوثائق7 2-4-0
فاف الرقابة على الوثائق هتتم بأجراء فحص نقدي وشامل للتصروبات اعببائية اؼبكتتبة من قبل اؼبكلفٌن وه ا 
يف مقر اؼبفتشية اين يتواجد اؼبلف اعببائي دبقارنتها مع ـبتلف اؼبعلومات والوثائق اؼبتوفرة يف مكتب البحمت عن 

ات اؼبنتقاة من قنوات اخرى كاإلدارات واؽبيئات العمومية )اعبمارؾ، اؼبادة اػباضعة للضريبة ومكتب البطاق
 البنوؾ، اؼبتعاملٌن وغًنها من االطراؼ...اخل(.

خبالؼ الرقابة اعببائية الشاملة تتمثل الرقابة اعببائية اؼبعمقة يف التدخالت  7 الرقابة الجبائية المعمقة2-07
كد من صحة أطات اؼبكلفٌن، اذ هتدؼ ه   التدخالت اذل التماكن تواجد نشاأاؼبدققٌن ب لألعوافاؼبباشرة 

ونزاهة التصروبات اؼبكتتبة من طرفهم كما يتم الفحص اؼبيداين للدفاتر والوثائق احملاسبية مع تربيراهتا الالزمة 
من كما يتناوؿ ه ا النوع   ،ربع سنوات دل يبسها التقادـ حملاولة الكشف عن احتماالت التهرب الضرييبوه ا أل

الرقابة الفحص الدقيق حملتوى اؼبلف اعببائي سواء على مستوى نيابة اؼبديرية الوالئية للرقابة اعببائية او اؼبصاحل 
 اعبهوية لألحباث واؼبراجعات حسب االختصاص، وتشمل الرقابة اعببائية اؼبعمقة:

 التدقيق يف ؿباسبة اؼبكلفٌن بالضريبة؛ -
 ائية لألشخاص الطبيعيٌن؛التدقيق اؼبعمق  مل الوضعيات اعبب -
   ـ.2010التدقيق اؼبصوب يف احملاسبة وال ي مج استحداثه دبوجب قانوف اؼبالية لسنة  -

 اشكال الرقابة الجبائية في النظام الضريبي الجزائري

 

 
 

  
 
 
 
 

 من اعداد الباحث بناء على المعلومات الواردة اعاله المصدر7
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  اسئلة تطبيقيةسادسا7 
 ؟  من بٌن العبارات التالية االجابة الصحيحة: اخرت24السؤال 

 ؛هتدؼ الرقابة اعببائية اذل رفع اغبصيلة اعببائية -
 ؛هتدؼ الرقابة اعببائية اذل التأكد من صحة التصروبات اؼبقدمة -
 ؛هتدؼ الرقابة اعببائية اذل ؿباربة الغش الضرييب -
 .كل ما سبق -

 ما سبق(. العبارة الرابعة )كلاالجابة الصحيحة هي  االجابة7

 ؟ : اخرت من بٌن العبارات التالية االجابة الصحيحة20السؤال 
يتمثل اؽبدؼ القانوين للرقابة يف التأكد من مدى مطابقة التصروبات للقانوف  -

 ؛الضرييب
 يتمثل اؽبدؼ االقتصادي للرقابة يف ضماف أكرب حصيلة ضريبية؛  -
 ًن اؼبكلف.يتمثل اؽبدؼ االجتماعي للرقابة يف منف اكبرافات وتقص -

 .كل العبارات السابقةاالجابة الصحيحة هي   االجابة7

 ؟ : اخرت من بٌن العبارات التالية االجابة الصحيحة24السؤال 
 ؛تتم الرقابة الشكلية داخل اؼبكاتب دوف التنقل اذل مقرات اؼبكلف -
 تعين الرقابة الشكلية مراقبة التصروبات وتصحيف االخطاء فيها؛ -
 عمقة يف تدخل االعواف وتنقلهم اذل مكاف الكلف؛تتمثل الرقابة اؼب -
 . هتتم الرقابة اؼبعمقة بالتدقيق يف التدقيق يف ؿباسبة اؼبكلفٌن -

 .كل العبارات السابقةاالجابة الصحيحة هي   االجابة7

 ؟ : اخرت من بٌن العبارات التالية االجابة الصحيحة21السؤال 
 ؛  عببائيةالرقابة اعببائية وسيلة ؼبتابعة التصروبات ا -
 ؛ الرقابة اعببائية وسيلة حملاربة الغش الضرييب -
 ؛ الرقابة اعببائية وسيلة ؼبعاعبة الضغط الضرييب -
 . الرقابة اعببائية وسيلة لتفادي االزدواج الضرييب -

 .العبارات االوذل والثانيةاالجابة الصحيحة هي  االجابة7
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عشر7 خامسةـرة الــضاالمح  

 النظام الضريبي الجزائري وأىم اإلصالحات التي مر بها
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ظومة اعببائية احد اهم برامج االصالح االقتصادي ال ي انتهجته اعبزائر بداية التسعينات، يعد اصالح اؼبن     
اذ ال يبكن اف يتم اي اصالح اقتصادي دوف اصالح جبائي، على اعتبار ه ا االخًن جزء من السياسة 

اف انبها الضريبية، ل ل  عكفن اعبزائر على اجراء العديد من االصالحات مشلن العديد من ا االت ك
اصالح التشريعات الضريبية، و عصرنة االدارة اعببائية واالهتماـ بالعنصر البشري باعتبار  هو جوهر عملية 
االصالح داخل كل ه   اؼبنظومة، وسنحاوؿ من خالؿ ه   احملاضرة اف نقف على بعض مالمف النظاـ 

ماهي اسباب واهداؼ ه   االصالحات وماهي  اعببائي اعبزائري من  الدولة العثمانية اذل بداية التسعينات،  
 ا االت الد مسها االصالح لنختتم احملاضرة بتقييم نتائج ه ا االصالح. 

عرؼ النظاـ الضرييب اعبزائري تغًنات يف القوانٌن  النظام الضريبي الجزائري7تطور لمحة عامة حول  أوال7
ائر، وه ا التطور راجع اذل مواكبة تطور االوضاع اعببائية شكلن بنية نظامها يف كل مرحلة تارىبية للجز 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية السائدة، وفيما يلي سنحاوؿ عرض اهم التطورات اغباصلة يف النظاـ 
 ته اوذل اذل غاية فرتة بدايات االصالح.أاعببائي اعبزائري من  نش

شػػػػػػهدت هػػػػػػ   الفػػػػػرتة تطػػػػػػورات هامػػػػػػة يف 7 قبــل االســتعمارخــالل فتــرة مــا  7النظــام الضــريبي الجزائــري1-1
 ،النظاـ اؼبػارل اعبزائػري آثارهػا علػىالد تركن فػرتة اغبكػم يف العهػد الرتكػي  كاف انبها،  النظػػػػاـ اعببػػػػائي اعبزائػػػػري

الػػػد   مثػػػل الزكػػػاة والعشػػػور يةحيػػػمت أف القػػػػوانٌن اعببائيػػػػة يف هػػػػ   الفػػػػرتة كانػػػػن مسػػػػتوحاة مػػػػن الشػػػػريعة اإلسػػػػالم
عػػػائٌن حيػػػمت تفػػػرض العشػػػور علػػػى احملاصػػػيل  وتشػػػمل هػػػ   الضػػػرائب و ،احملاصػػيل الزراعيػػةعلػػى  كانػػن تفػػرض

الثػػػػاين متمػػػػثال يف   األرض واؼبسػػػاحة اؼبزروعػػػػة وهػػػػي سبثػػػل الوعػػػػاء األوؿ ،أمػػػػا الوعػػػاء الزراعيػػػة مػػػع مراعػػػاة طبيعػػػة
فكػػػػاف ىبضػػػػع للزكػػػػاة، باإلضػػػػافة إذل ضػػػػرائب أخػػػػرى دبسػػػػميات عديػػػػدة كػػػػاػبراج وكانػػػػن  اع اؼباشػػػيةـبتلػف أنػػو 

للعشػػائر والقبائػػل، وكػػ ا اغبكػػػار وهػػػي رسػػػم عقػػػاري  باسػػتغالؽبااالراضػػي الفالحيػػة مقابػػل السػػماح  تفػػػػػرض علػػػػػى
  وإصبػاال فرض علػى األراضػي اؼبملوكػة مػن طػرؼ األفػراد وتسػدد نقػػدا،وي ،اؼبناطق اؼبعمورة بالسكافعلػى  يفػرض

رسػػػػم  مثػػػلعلػػػػى اؼبمتلكػػػػات اخػػػرى باإلضػػػافة إذل ذلػػػػ  هنػػػػاؾ رسػػػػـو  اغبكػػػار تعػػػد ضػػػرائب عقاريػػػة، و فػػػػاػبراج
 .على بعض اؼبمتلكات بصفة جزافية الغرامػة يفػرضو  رسم يفرض على منتجات النخيل  وهػو  الالزمػة

 ريــزائــي الجـــريبــبم الضـــ: النظخبهســــت ػشـــــربضرة الــــحوال

 هبــــــر بــــي هــــبث التـــــــــالحـــلوأهن اإلص 
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اتسػػمن هػػ   الفػػرتة بتطػػورات هامػػة هػػي األخػػرى النظام الضريبي الجزائري خالل فترة االستعمار7 4-07
وقياـ مقاومة األمًن عبد  حتالؿ اعبزائر من قبل اؼبستعمر الفرنسي،ا يف التشػػريع اعببػػائي اعبزائػػري السػػيما بعػػد

مينز  وادر قيػاـ الدولػة اعبزائريػة لػ ا سػنحاوؿ وبإهبػاز اسػتعراض أهػم مػابػٌن بػ القادر للمسػتعمر والػد كانػن مػن
 :يلي فيما هػ   اؼبرحلػة مػن تطػورات

يرجع تطور النظاـ اعببائي اعبزائري يف : النظام الجبائي الجزائري في عهد األمير عبدالقادر 4-0-47
 كانن اعبزائر دولة مستعمرة ربن اغبكػم1830نة الفرتة إذل تطور األوضاع السياسية يف البالد ففي س ه  

ضػد  وتبعػا لػ ل  ظهػرت العديػد مػن اؼبقاومػات الشػعبية كانػن أوالهػا مقاومػة األمػًن عبػد القػادر الفرنسػي،
ن ؾ أ اعبزائريا تمع سػنة ،وكػاف لزامػا علػى أفػرد 18والػد دامػن قرابػة 1830سػتعمار الفرنسػي بدايػة سػنة اال

فما كاف على األمًن  مػد يػد العػوف ؽبػ   اؼبقاومػة ،وكانػن هػ   اؼبقاومػة اإلعػالف الرظبػي لقيػاـ الدولػة اعبزائريػة
حتالؿ ومن اؼبقاومة ضد اال عبد القادر إال أف يصدر ؾبموعة مػن التشػريعات والقػوانٌن اعببائيػة لتمويػل جػيش

لتمويل  ا تمعيفرض على أفراد  ضػرييب وهػي إخضػاع ،باؼبؤونػة ن اؾآظبي  بٌن أهم التشريعات والضرائب ما
  إذل قػوانٌن وتشػريعات جبائيػة أخػرى ستطاعة باإلضافةنفقات اؼبقاومة وكانن تسدد عينا ونقدا حسب اال

ض بنسػب ـبتلفػة الزكػاة والػد كانػن تفػر  مسػتوحاة مػن أحكػاـ الشػريعة اإلسػالمية والػد سبثلػن أساسػا يف
 .احملاصيل الفالحية من( 10/1) تفرض بنسبة حسػب االوعيػة الضػريبية وكػ ا اػبػراج والعشػور الػد كانػن

 تسػػم النظػػاـ اعببػػائي يف هػػ   الفػػرتةا: حــتالل الفرنســيالنظــام الجبــائي الجزائــري في فــترة اال7 4-0-0
اؼبشػرعة  اؼبباشػػػرة وخاصػػػة مػػػا تعلػػق منهػػػا بالضػػػرائب اغبكوميػػػة باإلضػػػافة إذل الضػػػرائببسػػػيادة الضػػػرائب غػػػًن 
بقين  حيػمت يوضػف أف النظػاـ اعببػائي يف هػ   الفػرتة كػاف شػبه موجػود، وهو ما يف الػدين اإلسػالمي،

سب  بالتقاليد  ػا الهناؼبفعػوؿ وذلػ  ال لشػيء سػوى أل التشريعات والقوانٌن اؼبعموؿ هبا يف العهػد الرتكػي سػارية
اؼبستعمر الفرنسي  هو وراء اإلبقاء على التشػريعات الرتكيػة هػو أف دعاءات اإلدارة الفرنسية إال أف ماوفقا ال

للضػريبة التحصػيل النقػدي  رأى فيها ما وبقق أهدافه ومصاغبه من وفرة يف اغبصيلة الضريبية خاصػة بعػد إلزاميػة
  عػدة تعػديالت ضػريبية اهنن هبا القػوانٌن 1949وأجػرت اإلدارة الفرنسػية سػنة ، والتقليػل مػن التحصػيل العيػين

لتبػدأ مرحلػة جديػدة تتسػم بسػيطرة السػلطات الرتكػي  العهػد يف اإلسػالمية للشػريعة واؼبطابقػة سػابقا هبااؼبعمػوؿ 
 ه   التعديالت ما يلي: ضػرييب فرنسػي بػاعبزائر وأهػم الفرنسػية مػن خػالؿ نظػاـ

 ؛لضريبة على األمالؾ اؼببنيةا -1
 ؛ستغالالتاال الضريبة على األرباح و -2
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 ؛الضريبة على االرباح الصناعية والتجارية -3
 ؛الضريبة على اؼبهن اغبرة -4
 ؛الضريبة على اؼبرتبات واالجور -5
 .الضريبة على إيرادات رؤوس األمواؿ اؼبملوكة -6

 اعبزائػػريٌن فاؽبػػػدؼ مػػػن الطػػػرؼ الفرنسػػػي هػػػو سػػلب ؛حػػتالؿوفبػػا سػػػبق فػػػإف األهػػػداؼ زبتلػػػف يف فػػػرتة اال   
عبدالقادر هو  واؽبػػدؼ مػػن جانػػب األمػػًن عليهم مػن ضػػرائب، علػػى دفػػع مػػا هتمأراضػػيهم عنػػد عػػدـ مقػػدر 

 .غطية نفقات اؼبقاومةربصيل اإليرادات لت
ت أمع هناية اغبقبة االستعمارية وبداية االستقالؿ بد 7االستقاللبعد ما  الضريبي الجزائريالنظام 4-47

 بوادر ظهور الدولة اغبديثة الد اعتمدت على قوانٌن وتشريعات النظاـ اعببائي الفرنسي اؼبطبق يف اعبزائر،
ائري بعد االستقالؿ وما شهد  من ضعف بسبب رحيل اؼبستوطنٌن والسبب يف ذل  راجع تركيبة االقتصاد اعبز 

 الفرنسيٌن ال ين كانوا متحكمٌن يف االدارة، وحىت نلم حبيثيات ه   الفرتة يبكن أف نقسمها اذل ما يلي:
خػالؿ هػ   الفػرتة عبػأت اعبزائػر إذل 1962-1969:  النظـام الجبـائي الجزائـري في الفـترة 4-4-47

 وسػعن إذل البحػمت عػن إيػرادات ماليػة جديػدة إلثػراء اػبزينػة لقػوانٌن والتشػريعات الضػريبية الفرنسػية،ا مسػايرة
 زباذ العديد من اإلجراءات اؼبالية اعبديدة، سبثلن يف الرفع من التعريفة اعبمركيةاالعمومية، وكاف ذل  ب

والضػرائب علػى الرواتػب اؼبرتفعػة، حيػػػمت بلغػػػن  عتماد على الضريبة اؼبفروضة علػى الرواتػب واألجػور،واال
أمػػا نسػػبة ، 1969 1963-يف اؼبتوسػػػػط مػػػػن إيػػػػرادات الدولػػػػة خػػػػالؿ الفػػػرتة  20%نسػػػػبة هػػػػ   الضػػػػرائب 

 ؾبمػػوع اإليرادات، ػػنيف اؼبتوسػػط م 8%حاصػػل الضػػرائب اعبمركيػػة خػػالؿ نفػػ  الفػػرتة فبلغػػن حػػوارل 
بفرض الضريبة الوحيدة  ولتػػوفًن السػػيولة النقديػػة وسػػد العجػػز يف اػبزينػػة العموميػػة قامػػن السػلطات اعبزائريػػة

السلع الكمالية وبلغن نسبتها حوارل  اإلصبالية على اإلنتاج مػع الرفػع يف نسػب الضػرائب غػًن اؼبباشػرة علػى
 11.9%نتقل مستواها من االبرتولية فقد  أمػا بالنسػبة للجبايػة توسػط مػن إصبػارل اإليػرادات،يف اؼب %22.6

 ـ.1969سنة  27.9 %إذل  1963 سنة
ميز هػػ   الفػػرتة  إف أهػػػم مػػا1970-1990:  النظــام الجبـــائي الجزائــري في فــترة التخطــيط 4-4-07

يف التشػػػػريع اعببػػػػائي اعبزائػػػػري بإصػػػػدار ؾبموعػػػػة مػػػػن الضػػػػرائب وإلغػػػػاء ضػػػػرائب  وهػػػو التغيػػػػًنات اغباصػػػػلة
حيػمت مج الرفػع النسػيب لنسػب الضػرائب اؼبطبقػة خاصػة الضػريبة الوحيػدة اإلصباليػة علػى اإلنتػاج وتعػديل  أخرى،

 وما، الصناعية والتجاريرتبػات، وتعػديل الضػريبة علػى األربػاح سػلم حسػاب قيمػة الضػرائب علػى األجػور واؼب
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ـ 1970سػػػػػنة  24.74% عتمػاد اعبزائػر علػى اعببايػة البرتوليػة والػد ارتفعػن مػػػػػناتسمن به ه   الفػرتة هػو ا
رتفاع أسعار البرتوؿ ابسبب ـ 1980 سػػػػػنة 64.90%إذل مػػػػػا نسػػػػػبته  اإليػػػػػرادات اعببائيػػػػػة الكليػػػػػةمػػػػن ؾبمػػػػػوع 

سػبب تػدهور أسػعار الػنفط، وعلػى عكػ  ـ ب1986 سػنة 28.93% لتنخفض إذل مػا نسػبته يف ه   الفرتة،
مػػن ؾبمػػوع  75.25% لبفضػػن مػػنا لبفاضػا ؿبسوسػا إذااعببايػة البرتوليػة فقػد شػهدت اعببايػة العاديػة 

 .م1980سػػنة  % 35.09إذل ـ 1970اعببائيػػة لسػػنة  اإليػػرادات
 يارهنايف هػػ   الفػػرتة كػػاف ألزمػػة م7 1991نتقالية بعدالنظام الجبائي الجزائري في الفترة اال 4-4-47

زائػػػري بعػػػد قتصػػػاد اعباال يارهناظهػػػرت بػػػوادر  حيػػمت قتصػػاد اعبزائري،أسػػعار الػػنفط وقعهػػا الكبػػًن علػػى اال
االقتصادي اعبزائري خاصة فيما يتعلق بتحصيل  والػػػد كشػػػفن هشاشػػػة النظػػػاـ أسػػػعار النفط، البفاض

نتفاضة أكتوبر اتطورات على الساحة السياسية ولعل أنبها  ومػا غبقهػا مػن، االقتصاداإليرادات اؼباليػة لتمويػل 
اعبزائػري كغػًن  مػن  االقتصادوقػد تعػرض ، النقػد الػدورل صندوؽ تفاقيات اؼبربمة معوك ا اال ،م1988

وهو ما ألـز السلطات اعبزائرية  ه ويف مستوى الكفاءة اإلنتاجية،تتشكيل ػبلػل هيكلػي يف العادل اقتصاديات
ي وذلػ  عميقػة حتمػن تغػًن النظػاـ االقتصػاد اقتصاديةالشروع يف إصالحات  مطلع تسعينيات القػرف اؼباضػي

ػج اإلصػالحات هنويف سػياؽ تبػين اعبزائػر  اغبػر، االقتصاداؼبركػزي اؼبخطػط إذل  االقتصادبػالتحوؿ مػن 
هػ   اؼبرحلػة أثػر   وقػد كػاف إلصػالح اؼبنظومػة اعببائيػة يف، عنهػا إصػالحات جبائيػة انبثقناالقتصػادية فقػد 

 .تمويػل مشػاريع الدولػة البػارز يف ربصػيل اإليػرادات الالزمػة ل

يهدؼ اإلصالح الضرييب إذل أف تلعب الضريبة دورا جديدا 7 اصالح النظام الضريبي في الجزائر 7نياثا
ؼبواكبة النظاـ االقتصادي اعبديد، بأف تستعمل كأداة لتشجيع األنشطة االقتصادية وتوجيهها توجيها يتماشى 

 ربقيق هدؼ رئيسي يكمن يف إنعاش االقتصاد الوطين سيما ومتطلبات التنمية االقتصادية، كما يرمي إذل
  .تطور اؼبؤسسة من خالؿ التكيف مع الديناميكية االقتصادية

 من للتخلصجاءت االصالحات اعببائية يف اعبزائر  7اسباب اصالح النظام الضريبي في الجزائر7 0-4
 فيما يلي والد سبثلن معظمها ،النظػػػاـ اعببػػػائي القػػػدًن مسػػاوئ

 الوصوؿ اذل ربديد اؼبادةكفاءة اعبهاز االداري يف عانن اعبزائر من ضعف  ضعف الجهاز االداري7  -
وذل  نتيجة نقص كبًن يف اؼبعلومات والبيانات اؼبالية اؼبطلوبة، اذل جانب  هاربصيليف الضريبية ومن   

 يادة التهرب الضرييب وانتشار الفساد االداري.اعتمادها على العمل اليدوي البطيء وغًن الدقيق، فبا ادى اذل ز 
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تعدد الضرائب وتنوع معدالهتا واختالؼ مواعيد ربصيلها زاد من تعقيد النظاـ الضرييب تعقد النظام الضريبي7  -
اعبزائري فبا جعله صعب التطبيق والتحكم فيه، وهو ما زاد من متاعب اؼبكلف بدفع الضريبة من جهة، ومصاحل 

 ب من جهة اخرى. ربصيل الضرائ
االفراد  اتسم النظاـ الضرييب اعبزائري قبل عملية االصالح بثقل العبء الضرييب، سواء علىثقل العبء الضريبي7  -

او اؼبؤسسات، وذل  بسب تعدد الضرائب وارتفاع معدالهتا، وكاف يشكل ه ا العبء يف كثًن من االحياف ضغطا 
 تهرب الضرييب.ضريبيا يدفع بالكثًن من اؼبكلفٌن اذل ال

عاىن النظاـ الضرييب يف اعبزائر من عدـ العدالة، حيمت كاف اصحاب الدخوؿ ضعف العدالة الضريبية7  -
الصغًنة واحملدودة يتحملوف نف  القدر من الضريبة مع اصحاب الدخوؿ الكبًنة، بل يف كثًن من اغباالت 

ا، ومن جهة اخرى هناؾ عدـ عدالة تكوف ضرائب الدخل الشخصي مفروضة فقط على الدخوؿ الصغًنة جد
من ناحية احملتوى، اي ما يدخل يف حساب الضريبة على الدخل، حيمت كانن ضريبة الدخل تقتصر على 

 الرواتب واالجور، وال تشمل فوائد راس اؼباؿ والدخل من االعماؿ اغبرة.
الد ادت اذل كثرة التعديالت ميز النظاـ اعببائي اعبزائري هو   اف اهم ماعدم استقرار النظام الضريبي7  -

بٌن تعديل بعض انواع الضرائب والغاء ضرائب  عدـ استقرار  ، وكاف اؽبدؼ من ه   التغيًنات الد تراوحن ما
عديالت هو التكيف مع التحوالت توكاف الغرض من ه   ال اخرى ومنف امتيازات واعفاءات احيانا اخرى،

 ي واؼبستوى اػبارجي، الد تشهدها اعبزائر على اؼبستوى الداخل
 صممومالػػد ينبغػػي أف يعتمػػػد عليهػػا  ويقصد هبا اؼببادئ 7اصالح النظام الضريبي في الجزائر اسس7 0-0

هػ    إصػالحه وتسػعى وهم بصػدد تصػميم النظػاـ الضػرييب أو االعتبارالضريبية وأف يأخ وها بعٌن  السياسػػػة
 :أخرى اؼبكلنفػٌن بالضػريبة مػن جهػة مػن جهػة و (الدولػة)لحة اػبزينػة العامػة اؼبعػايًن إذل التوفيػق بػٌن مصػ

ربمل األعباء العامة الناذبػة عػنا تمكافة أفراد  تعين أف يساهم 7العدالة أو المساواة7 0-0-4  قيػاـ ع يف ن
مقدرتػه  ،كػػل حسػػب عامػػة اجتماعيةػافع الدولػػة بإشػػباع اغباجػػات العامػػة بتقػػديبها ػبػػدمات عامػػة ربقػػق منػ

فػػإف  االجتماعية وربقيقػا للعدالػةوثروهتم، كمػا هبػب أف تتناسػب الضػريبة مػع دخػوؿ اؼبكلفػٌن  علػى الػدفع،
اؼبكلف  شخصية االعتبار ـبتلػػف التشػػريعات اؼباليػػة يف عديػػد الػػدوؿ عنػػد تقريرهػػا للضػػريبة فهػػي تأخػػ  بعػػٌن

تمع كل ا العبء اؼبارل على أفراد  ل ا فاؼبقصػود بالعدالػة هػو توزيػع (االجتماعيةبالضريبة ومركز  اؼبارل وحالته 
 (.بٌن األفراد حسب مقدرته ،دبعىن مراعاة ربقيػق العدالػة يف توزيػع األعبػاء العامػة
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 فروضػػة علػػى اؼبكلفػػٌن ؿبػػددة بصػػورة واضػػحةأف تكػػوف الضػػرائب اؼبوتعػػين 7 اليقين والشفافية7 0-0-0
كافػة األحكػاـ لمعرفتػه  دائهػػا حبكػػمأهبػػد أي صػػعوبة يف  حبيػػمت أف اؼبكلػػف ال ،أي غمػػوض يشػػوهبا ودقيقػػة ال
ذل زبوؼ اؼبكلفٌن من اليقٌن يؤدي إ إذ أف عػدـ اإلدارة الضػريبية، اذبا هبػا، إذل جانػب إؼبامػه حبقوقػه  اؼبتعلقػة 

 .من اؼبعايًن اؼبهمة يف عملية اإلصالح اعببائي والوضوح اليقٌن وعليػه يعػد معيػار ،النظاـ الضرييب
 اؼبغػزى مػن هػ   القاعػدة أف تكػوف مواعيػد ربصػيل الضػرائب مالئمػة والمالئمة في التحصيل7  0-0-47

 موعػد مالئػم لتحصػيل الضػريبة، يػتالءـ مػع ظػروؼ ختيارادبعىن أنه على اإلدارة الضريبية  ،هباللمكلف 
حصوؿ  ويف هػػػ ا السػػػياؽ فػػػإف أكثػػػر األوقػػػات مالئمػػػة لتحصػػػيل الضػػػرائب هػػػو وقػػػنة، اؼبكلفػػػٌن الشخصػػػي
 قبل اؼبكلفٌن هبا.وهو أكثر األوقات تقبال لعبء الضريبة من  اؼبكلف على دخله،

مػن البػديهي أف تتحمػل الدولػة نفقػات عنػد ربصػيلها للضػرائب االقتصاد في نفقات التحصيل7 7 0-0-1
 وهي نفقػػػػات تتحملهػػػػا اعبهػػػػة اؼبعنيػػػػة بتحصػػػػيل تسػػػػمى هػػػػ   النفقػػػػات بنفقػػػػات ربصػػػػيل الضػػػػرائب،

ت للدولػة فإنػه ينبغػي تقليػل نفقػات ربصػيلها حػىت ترتفػع اادودبا أف اغبصيلة الضػريبية تعتػرب إيػر  الضرائب،
 كانػن نفقػات التحصػيل أكػرب مػن اإليػرادات احملصػلة فإنػه ال جػدوى مػن ألنػه لوة، اغبصػيلة الضػريبي

 .يف نفقات التحصيل االقتصادل ا البد من  فرض الضرائب أساسا،
ألنه  بػه للمتغػًنات الػد ربػيط لالستجابة مػن أف يكػوف مرنػا وقػابال البػد للنظػاـ الضػرييب7 المرونة7 0-0-2

 .وتتسم بعدـ الثبات باستمرار متغًنةينشط يف بيئة 
عمومػػا كػػاف اإلصػػالح الضػػرييب اؼبتبػػع يف اعبزائػػر يسػػعى إذل 7 اىــداف االصــالح الضــريبي فــي الجزائــر7 0-4

 ربقيق األهداؼ التالية:
: ويكػوف ذلػ  مػن خػالؿ العمػل علػى تبسػيط كػل االجػراءات االداريػة واؼبتعلقػة اساسػا تبسيط النظاـ اعببائي -

بربط وربصيل الضرائب، وك ا ازالة الغموض عن القوانٌن والتشريعات الضريبية دبا هبعلها مفهومة لػدى اؼبكلفػٌن 
 ة بالربط والتحصيل.بالضريبية، كما هبب اف يتسم النظاـ الضرييب بالوضوح والشفافية يف االجراءات اؼبتعلق

توسيع الوعاء الضرييب وزبفيض أسعار الضريبة، فالضرائب الد كانن مطبقة باعبزائر أوعيتهػا ضػيقة وأسػعارها  -
مرتفعة، فبا اقبر عنه ظاهرة التهرب الضرييب وإرهاؽ فئات معينة بالضرائب يؤدي إذل عدـ عدالػة الضػريبة، وهبػ ا 

 دة اإليرادات الضريبية وزبفيض الضغط الضرييب؛فتوسع الوعاء الضرييب يؤدي إذل زيا
ربقيق العدالة االجتماعية، حيمت تسعى اعبزائر ومن خالؿ اصالح منظومتها الضريبية اذل ربقيق قدر عاؿ  -

 من العدالة االجتماعية وذل  باستحداث ضرائب اكثر عدالة كالضرائب التصاعدية.
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موظفيهػا وذبهيزهػا بالوسػائل )بنايػات، أجهػزة اإلعػالـ اآلرل،  ربسٌن اإلدارة الضريبية وذل  مػن خػالؿ تأهيػل -
سػيارات التنقػل،... اخل(، وهػ ا مػن أجػل ربسػٌن أداء ورفػع مردوديتهػا فبػا يسػمف ؽبػا بػاالطالع الكامػل والػدقيق 

 على ؾبمل مداخيل األفراد والنشاطات اؼبختلفة.
دية وزبصيص ايراداهتا لتغطية نفقات التسيًن، وذل  رفع االيرادات الضريبية عن طريق زيادة نسبة اعبباية العا -

نتيجة لتقلبات اسعار النفط وتأثًنها على اعبباية البرتولية، وك ا التمييز بٌن الضرائب العائدة للدولة والضرائب 
 العائدة للجماعات احمللية.

جي، مع زبفيف الضغط ربقيق النمو االقتصادي عن طريق ترقية االدخار، وتوجيهه كبو االستثمار اإلنتا -
 الضرييب اؼبفروض على اؼبؤسسات الناجم عن تعدد الضرائب من جهة، وارتفاع معدالهتا من جهة أخرى.

خلق الشروط اؼبالئمة لتحقيق توازف خارجي عن طريق تنويع الصادرات لكوف ه   األخًنة مهيمنا عليها  -
 طية تتمتع بعدـ االستقرار.باؼبنتجات البرتولية يف ظل أوضاع أصبحن فيها السوؽ النف

إعادة توزيع اؼبداخيل بشكل عادؿ والعمل على ضباية القوة الشرائية للعملة بدفع الضريبة لكي تكوف عامال  -
 من عوامل التحكم يف التضخم بالنظر إذل معدالت التضخم العالية الد كاف يعرفها االقتصاد الوطين آن اؾ.

لالمركزية السياسية واالقتصادية للبالد إدراكا من السلطات بأف هناؾ اؼبسانبة يف ربقيق أهداؼ جهود ا -
 حالة من عدـ التوازف اعبهوي وتباين االستفادة من جهود التنمية بٌن مناطق وجهات البالد.

ربسٌن شفافية النظاـ الضرييب، تبسيط إجراءاته ومكوناته بشكل يسهل التحكم فيه بالنظر إذل تواضع  -
 دارة الضريبية.مستوى تأهيل اإل

ربسٌن االمكانيات البشرية واؼبادية، ويكوف ذل  من خالؿ ربسٌن قدرات وكفاءة اؼبوظفٌن وتكوين واعداد  -
كويين يتماشى تاطارات متخصصة يف ا اؿ الضرييب وذل  بازباذ ؾبموعة من االجراءات كوضع برنامج 

 يف العادل.والتغًنات الد يشهدها النظاـ اعببائي 
دة االنبية النسبية للضرائب اؼبباشرة بغية زيادة درجة مرونة النظاـ اعببائي وتبسيط االجراءات االدارية زيا -

 وبغية زيادة االنبية النسبية للجباية العادية وؿباولة احالؽبا ؿبل اعبباية البرتولية.
عفاء منها، والغرض من ج ب االستثمارات االجنبية واحمللية من خالؿ زبفيض يف معدالت الضرائب او اال -

 ذل  ج ب التكنولوجيا وخلق فرص العمل.
زبفيف العبء الضرييب على مستوى االسر، حيمت ستؤدي االعفاءات على اصحاب الدخوؿ اؼبتدنية اذل  -

 اعفاء العديد من االشخاص اذل خروجهم من القاعدة الضريبية.
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ؼبنظومة الضريبية عملية واسعة تشمل العديد اصالح ا7 اصالح النظام الضريبي في الجزائر مجاالتثالثا7 
 من ا االت، التشريعية، االدارية والبشرية، وفيما يلي عرض ؼبختلف ه   ا االت:

اصالح اؼبنظومة الضريبية من الناحية التشريعية  7 اصالح النظام الضريبي في المجال التشريعي4-47
 اعدة الضريبية وترشيد اؼبعدالت الضريبية: يقتضي اصالح جانبٌن اساسٌن يتمثالف يف توسيع الق

اف من بٌن اهم الوسائل الضريبية اؼبفيدة يف عملية االصالح الضرييب  7 توسيع القاعدة الضريبية4-4-47
هي توسيع القاعدة الضريبية، ونقصد بتوسيع القاعدة الضريبية توسيع الوعاء الضرييب دبعىن اف تصل الضريبة 

وسيع الوعػاء اغبػارل بإضػافة آليػات ت -هي هب ا يبكن اف تكوف بصورتٌن؛لضريبة و اذل عدد اكرب لدافعي ا
ومػن أمثلتهػا الضػرائب البيئيػة  الضػرائب مػن قبػل، جديػدة مػن خػالؿ الوصػوؿ إذل شػرائف دل تكػن تفػرض عليهػا

اد غػًن الرظبػي مػن خػالؿ مؤشػرات قتصػحصػر أنشػطة اال والػد يكػوف الغػرض األساسػي منهػا ضبايػة البيئػة أو
خلػق أدوات ووسػائل جديػدة تشػتمل علػى األنػواع اعبديػدة و  عليها خاصػة تعكػ  نػوع النشػاط وفػرض ضػرائب

  خلػق أدوات و وسػائل جديػدة -، والد يبكن أف تفرض عليها الضرائب مػن الػدخوؿ أو السػلع اإلسػتهالكية
 .والد يبكن أف تفرض عليها الضرائب عبديػدة مػن الػدخوؿ أو السػلع اإلسػتهالكيةتشػتمل علػى األنػواع ا

 اؼبقصود دبعػدؿ الضػريبة هػو اؼبعامػل الػ ي يضػرب يف وعػاء الضػريبة 7 ترشيد المعدالت الضريبية4-4-07
توسيع  يػػة مػػن اإلصػػالح اعببػػائي بعػػدلتحديػػد قيمػػة الضػػريبة اؼبسػػتحقة، وتػػأيت هػػ   الوسػػيلة يف اؼبرحلػػة الثان

اؼبتعػارؼ عليػه  ومػن للضػرائب. اإلداري اعبهػاز هبا الوعػاء الضػرييب يف اغبػدود الػد يسػمف  القاعػدة الضػريبية أو
  ، وعليػػػههػو أف زيػادة معػدالت الضػريبة سػتؤدي إذل زيػادة التعقيػد الضػرييب وتػزداد معػه مشػكلة التهرب الضرييب

  وارؽ بػػٌن تلػػػ  اؼبعػػدالت يف اؽبيكػػػل الضرييب، ولعلالفػػػ تقليػػػل هبا فعمليػػػة ترشػػػيد اؼبعػػدالت الضػػػريبية يقصػػػد 
بػالتفريق بػٌن األوعيػة  من بٌن أهػم متطلبػات القيػاـ بعمليػة الرتشػيد ضػرورة تػوفر نظػاـ معلومػات دقيػق يسػمف

الكبًن يف اؼبعلومات الشيء  بية الفرعيػة أو اعبزئيػة اؼبختلفػة ، و مػا تفتقػر إليػه الػدوؿ الناميػة هػو الػنقصالضػري
 .ال ي ينعك  بالسلب على هيكل اؼبعدؿ الضرييب فيها

اعبهػػػاز اإلداري عنصػػػرا مهمػػا يف عمليػػػة يعتػػرب 7 يمجال االدار ال7 اصالح النظام الضريبي في 4-0
 لكن يف الغالب اػبروج بنظاـ جبائي أمثل يفي باؼبتطلبات، فبػػػاإلدارة الضػػػريبية نسػػػتطيع ،اإلصػػػالح اعببػػائي

ولعل ذلػ  راجػع إذل تعقػد  نتشػار الفسػاد والتهػرب الضػرييب،االضػعف و  من اعبزائرتعاين اإلدارة الضريبية يف 
 يعتمػد قبػاح عمليػةكما ،  نظػػم اؼبعلومػػات وتػػدخل السياسػػة يف الضػػريبةوضػػعف  القػوانٌن واإلجػراءات الضػريبية
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اإلصػالح، حيػمت أف  مػن قبػل مصػممي عمليػات بٌن االدوات الضريبيةاإلصػالح اعببػائي علػى مراعػاة التنسػيق 
ؾبموعة من اآلثار غًن عنه  ينجر عمليػة إصػالح نػوع مػن الضػرائب قػد تكػوف علػى حسػاب اآلخػر، وهػو مػا

 فػإذا كػاف ،االستهالؾمراعاة التنسيق بٌن الضرائب على التجارة اػبارجية والضػرائب احملليػة علػى ، كاؼبرغوبة
 اؽبػػدؼ مػػن فػػرض ضػػرائب علػػى التجػػارة اػبارجيػػة هػػو زيػػادة اغبصػػيلة الضػػريبية فػػإف الضػػرائب علػػى

 بيػة دوؿل، فػإف غااقتصاديةيشػهد  العػادل مػن متغػًنات  ويف ظػل ما ق اؽبدؼ نفسػه،اؼبنتجات احمللية ربق
 العادل اذبهن إذل فرض ضرائب على السلع اؼبسػتهلكة والػد ال تفػرؽ بػٌن السػلع اؼبنتجػة ؿبليػا واؼبنتجػة

 .ضافةأجنبيا حيمت أف اؼبكلف يف كل االحواؿ سيدفع ضريبة تسمى الضريبة على القيمة اؼب

إف أي إصالح إداري يؤس  على رؤية 7 ةالبشريالموارد 7 اصالح النظام الضريبي في مجال 4-4
بشري، فقيادة التحديمت وتكري  العصرنة يف أولوياته تثمٌن العنصر ال اسرتاتيجية ال يبكن قيامه إال إذا اعتمد

اإلدارة الضريبية، إحدى اإلدارات  البشرية، على اعتبار أف هاراتالتنمية اإلدارية لن يتم إال بتوافر اؼب وربقيق
إذل عدد كاؼ من اؼبوظفٌن والعاملٌن وه ا العدد يتزايد تبعا لتزايد  العامة يف الدولة، فهي ربتاج لسًن أعماؽبا

 فاإلدارة الضريبية تعتمد يف قيامها دبهامها على أفراد عديدين فبثلٌن يف ،اؼبهاـ اؼبلقاة على كاهل ه   اإلدارة
الفقري  دبا أف العنصر البشري يعترب العمودو  موظفيها وك ل  على هياكل معينة متمثلة يف أقسامها وتنظيماهتا،

 :اؼبستوى، هبب ازباذ اإلجراءات التالية إلدارة على ه الإلدارة الضريبية وأماـ اؼبشاكل الد تعاين منها ا
 ، ؿبرؾ للفرد رأهم عنصال ي يعد صر الكفاءة وذل  اعتمادا على عنوضع قواعد شفافة يف ؾباؿ اغبوافز  -

 ؛من جهة ثانية اإلداري ربقيق أغراض التنظيم و ،من جهة هساعد على تلبية مطالبي فهو
التكنولوجية  واألطر وإعطاء األولوية ؼبيادين اؼبتخصصٌنعرب حصر التعيينات يف التقنيٌن  التأطًن معدؿ تقوية -

 .بأكملهيف العادل  اعبديدة لإلعالـ واالتصاؿ مسايرة للتطورات اؼبتسارعة اغباصلة
إذ البد من ضرورة حصر التعيٌن يف مناصب اؼبسؤولية على األطر العليا ، حصر التعيٌن يف مناصب اؼبسؤولية -

 ربة؛حاب الشهادات العليا وذوي اػبأص
 الضريبية لتجاوز النقص الكبًن يف ه ا ا اؿ ؛ اإلدارةلتعزيز  الكفؤةتوظيف العدد الكاؼ من األطر  -
عن تماد هندسة التكوين باع ،“باألهداؼالتسيًن ” إذل منطق ” التسيًن اليومي ” من منطق  اؿقاالنت -

، وذل  باالعتماد ؼبصاحل االدارة الضريبيةالعامة  تليب االحتياجات واؼبتطلباتالد وضع برامج التكوين  طريق
 .من األدوات الضرورية للتقوًناالحتياجات وترتيب األولويات، مع سبكٌن القائمٌن على التكوين  على ربديد
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الح الضرييب ال ي اعتمدته اعبزائر سنة صبعد اال7 اصالح النظام الضريبي في الجزائر)تقييم( 7 آثار رابعا
 ـ ترتب على الضرائب اؼبستحدثة ؾبموعة من االثار يبكن اهبازها فيما يلي:1992

من صبلة االثار الد احدثتها االصالحات اعببائية الد باشرهتا اعبزائر من  مطلع ثار االقتصادية7 آل7 ا1-4
 التسعينيات قبد:

سانبن االجراءات والتدبًن الد جاء هبا قانو االصالح الضرييب ال ي  ثار على االستثمار77 اآل1-4-4
ٌن اؼبناخ االستثماري وتطوير  وهو ما ادى اذل زيادة باشرته اعبزائر من  مطلع التسعينيات وبشكل كبًن يف ربس

اريع االستثمارية وبالتارل خلق فرص العمل الدائمة واؼبؤقتة، اؼبباشرة وغًن اؼبباشرة، ولتوضيف ذل  شوتًنة مبو اؼب
-2002نستعرض تطور عدد اؼبشاريع االستثمارية ومدى مسانبتها يف خلق مناصب الشغل يف اعبزائر للفرتة 

 من خالؿ اعبدوؿ التارل: ـ2012
 م0240-0220تطور عدد المشاريع االستثمارية للفترة  (207الجدول رقم)

 
 المصدر7

 

 

 
 

  2015/2016، اطروحة دكتورا ، جامعة تلمساف،االصالحات الجبائية في الجزائرعبد اؽبادي ـبتار،  المصدر7

 د مػػن اإلصػػالحات واإلجػػراءات اعببائيػػة يفزبػ ت اعبزائػػر العديػػا لقد ثار على االستهالك77 اآل1-4-0
 والػد معدالتػه وعػدلن اؼبضػافة القيمػة علػى الرسػم ا اؿيف هػ ا  فاستحدثن االستهالؾ سػػبيل ترشػػيد

معػدلٌن معػدؿ عػادي ومعػدؿ ـبفػض باإلضػافة إذل فػرض ضػرائب أخػرى غػًن مباشػرة كالضػرائب  لىع استقرت
 استهالكهاا مرتفعػة بغػرض اغبػد مػن هتوالػد مسػن ؾبموعػة مػن اؼبنتجػات وكانػن معػدال هالؾاالست علػى

وعلى اثر ه   االجراءات عرؼ االستهالؾ يف اعبزائر كاؼبشروبات الكحولية والتبغ وغًنها من اؼبنتوجات، 
 تطورا ملحوظا يبكن توضيحه ـ خالؿ اعبدوؿ التارل:
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 م0241-0222جم االستهالك في الفترة (7 تطور ح24الجدول رقم )
 
 
 
 
 
 

  2015/2016، اطروحة دكتورا ، جامعة تلمساف،االصالحات الجبائية في الجزائرعبد اؽبادي ـبتار،  المصدر7

ازب ت اعبزائر العديد من االجراءات والتدابًن اعببائية يف برنامج االصالح ثار على االدخار7 7 اآل1-4-4
خالؽبا اذل تشجيع االدخار، ففي ؾباؿ الضرائب اؼبباشرة قبد الضريبة على الدخل  الضرييب كانن هتدؼ من

االصبارل بامتيازاهتا قبدها تعفي العديد من االشخاص واؼبداخيل، كإعفاء اؼبداخيل احملصلة من االنشطة الد 
لضريبة على ارباح يقـو هبا الشباب ذوي اؼبشاريع اؼبؤهلوف لالستفادة من اعانات الدولة، كما قبد ايضا ا

تثمار، كل ه   اإلجراءات انعكسن بشكل سالشركات والد تقدـ اعفاءات يف ؾباالت عديدة متعلقة باال
اهبايب على مستويات االدخار،؛ حيمت شهدت ه   االخًنة تطورا ملحوظا  ويرجع ذل  اذل تطور مستويات 

  باؼبوازاة مع تطور الدخل الوطين اؼبتاح.الدخل الوطين، واعبدوؿ اؼبوارل يوضف تطور حجم االدخار الوطين

 م0241-0222(7 تطور حجم االدخار الوطني للفترة 21الجدول رقم)

 
 
 
 
 

 

  2015/2016، اطروحة دكتورا ، جامعة تلمساف،االصالحات الجبائية في الجزائرعبد اؽبادي ـبتار،  المصدر7
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صالحات االقتصادية دبا فيها االصالحات اال تركنلقد  ثار على المستوى العام لألسعار77 اآل1-4-1
اثارها على اؼبستوى العاـ لألسعار، والد عرفن ت ب با اعببائية الد باشرهتا اعبزائر من  بداية عقد التسعينيات 

تراوح بٌن االلبفاض واالرتفاع، حيمت لوحظ البفاضه يف سنوات معينة وه ا ما يدؿ على قباح السياسات 
  سبيل اغبد منه، كما شهد ارتفاعا يف سنوات اخرى وهو ما يدؿ على ؿبدودية اآللياتواالجراءات اؼبتخ ة يف

 ر تطور معدالت التضخم يف اعبزائر.اؼبنتهجة يف سبيل معاعبة ذل ، واعبدوؿ التارل يظه

 م0242-4660تطور معدالت التضخم في الجزائر للفترة  (227الجدول رقم )
 

 

 
 
 

 2015/2016، اطروحة دكتورا ، جامعة تلمساف،الصالحات الجبائية في الجزائراعبد اؽبادي ـبتار،  المصدر7

 
باإلضافة اذل االثار االقتصادية الد تولدت عن االصالحات اعببائية الد باشرهتا  ثار االجتماعية77 اآل1-0

 تقل انبية عن سابقتها ومن انبها ن كر ما يلي: اعبزائر، هناؾ اثر اجتماعية ال

تعد ظاهرة البطالة من بٌن اهم اؼبشاكل االجتماعية الد تعاين منها  ار على البطالة7ث7 اآل1-0-4
ا تمعات عامة واعبزائر خاصة، ل ى اصبحن تشغل باؿ العديد من الدوؿ والد تسعى اذل اهباد اغبلوؿ 

ة اؼبالية ومن ادواهتا الكفيلة ؼبعاعبتها واغبد منها ، ومن السياسات اؼبتبعة يف معاعبة ه ا اؼبشكل قبد السياس
ونتيجة االصالحات اعببائية الد باشرهتا سطتها التقليل من معدالت البطالة، السياسة الضريبية الد يبكن بوا

اعبزائر فاف معدالت ه   الظاهرة عرفن تراجعا ملحوظا، فجملة التدابًن الد ازب هتا الدولة والد كاف على 
االصبارل والرسم على القيمة اؼبضافة والضريبة على ارباح الشركات، راسها استحداث الضريبة على الدخل 

ومنف االعفاءات والتخفيضات على النشاطات الد يبارسها الشباب قد سانبن يف القضاء على اؼبستويات 
 ـ(.2014-2000لعمل، واعبدوؿ اؼبوارل يوضف تطور اؼبعدالت خالؿ الفرتة )ص ااؼبرتفعة للبطالة وخلق فر 
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 م0241-0222(7 تطور معدالت البطالة في الجزائر للفترة 23رقم)الجدول 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

  2015/2016، اطروحة دكتورا ، جامعة تلمساف،االصالحات الجبائية في الجزائرعبد اؽبادي ـبتار،  المصدر7

 
االصالح سانبن االجراءات والتدابًن اؼبتخ ة يف مشروع  االجتماعية7 تحقيق العدالةاآلثار على 7 1-0-0

 واؼبسانبة يف ارساء اس  العدالة االجتماعية يف القضاء على الفوارؽ االجتماعية ال ي باشرته اعبزائر الضرييب
وذل  من خالؿ استحداث الضريبة على الدخل االصبارل وفرضها دبعدالت متصاعدة، حيمت تتناسب 

كوف موجود قبل االصالحات، ك ل  االقتطاعات اؼبفروضة على اؼبكلفٌن مع حجم مداخيلهم، وه ا ما دل ي
تطبيق معدالت ـبتلفة على الرسم على القيمة اؼبضافة، وتطبيق اؼبعدؿ اؼبخفض على السلع الضرورية والواسعة 

واعفاء السلع الواسعة االستهالؾ من الرسم على النشاط اؼبهين، كلها اجراءات كانن تصب يف  االستهالؾ،
دعم وتعزيز القدرة الشرائية و احتواء الفئات اؽبشة يف ا تمع ومن   اضفاء تقليص الفوارؽ بٌن فئات ا تمع و 

  العدالة االجتماعية..
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باإلضافة اذل االثار االقتصادية واالجتماعية الد خرى إلصالح النظام الضريبي الجزائري7 أ7 آثار 1-4
يئي وعلى االستثمار والتجارة نتجن عن االصالح الضرييب، فناؾ اثار اخرى منها االثار على اعبانب الب

 اػبارجية:
اذا كانن البيئة هي كل ما وبيط باإلنساف، حيمت تقدـ له اسباب اغبياة، فاف  7البيئيةثار اآل7 1-4-4

تلوثها هو اخطر ما يهدد ه   اغبياة ووبوؿ دوف قدرة البيئة على استمرار العطاء والتجدد للوفاء دبطالب 
شرين تزايد االدراؾ واالنتبا  ؼبشكالت البيئة وتعدد االهتمامات باألساليب الد ومع هناية القرف الع االنساف،

ؿباربة كل ما من ربد من تدهورها، و تعترب اعبباية البيئية احدى السياسات اؼبستحدثة مؤخرا والد هتدؼ اذل 
من الدوؿ باركن ه ا واعبزائر كغًنها عن طريق وضع تسعًنة او رسم او ضريبة التلوث،  شانه اؼبساس بالبيئة

 ما تضمنتهـ اذل اهباد اجراءات مالية حملاربة التلوث والتقليل منه، وهو 2020سعن من  سنة التوجه و 
العديد حيمت اصدرت ما يسمى بقانوف اعبباية البيئية وال ي تناوؿ  اعبزائر، االصالحات اعببائية الد باشرهتا

 ن كر منها: ة للبيئةاالنشطة اؼبلوثمن انواع اعبباية اؼبطبقة على 
 جباية تسيًن الفضالت اغبضرية الصلبة؛  -
 ؛جباية تسيًن التلوث اعبوي  -
 جباية تسيًن التلوث اؼبائي؛ -
 جباية تسيًن النفايات، -
 جباية تسيًن التلوث اعبوي. -
تزويد السوؽ للتجارة اػبارجية دور هاـ يف ربقيق االكتفاء ال ايت و على التجارة الخارجية7 ثار 7 اآل1-4-0

فهي تعد  الدوؿ،تكامل اقتصادي بٌن الربقيق يف  مسانبتهاالوطنية دبختلف السلع واػبدمات إضافة إذل 
ل ل  قبد اعبزائر يف  ،ةما أصبف يعرؼ بالعوؼبضرورة حتمية أفرزهتا ظروؼ ا تمع الدورل خاصة يف إطار 

عاـ واصالحات جبائية بشكل خاص،  بشكل جن صبلة من اإلصالحات االقتصاديةاالخًنة انته اآلونة
،  اػباصة بالرسـو اعبمركية والرسم على القيمة اؼبضافة وذل  من خالؿ تقدًن بعض االعفاءات والتخفيضات

االقتصاد الوطين من الرسـو اعبمركية أو زبفيضها، والرفع من تعريفة اؼبواد غًن السلع الد تفيد  عفاءكإ
تؤثر أيضا على التجارة اػبارجية يف كل  االصالحات اعببائيةية، وقبد أف الوطن األساسية حىت ال تغرؽ السوؽ

 .من االستًناد والتصدير
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