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 اإلهداء

احمد هللا رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي 
واسلم عاى المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى اله 

 .وصحبه أجمعين 

 :اهدي هذا العمل المتواضع 

 سانه بكلمة التوحيد إلى كل من نطق ل

 إلى كل من ساهم في انجاز هذا البحث 

إلى كل طالب وباحث علم اهدي هذا البحث المتواضع عرفانا 
 ومحبة في هللا 

الى كل من امن باهلل ربا وباإلسالم دينا وبمحمد رسوال ونبيا 
 إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي

  وشكرا  



  
 

 
 

 

 

 

 شكر وعرفان

عالى ونشكره ونستعين به في كل شيئ، فالشكر هلل نحمد هللا ت

من لم يشكر ) وعمال بتوجيه حديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص .و آخرا 

ويشرفنا في نهاية هذا العمل المتواضع أن نتقدم ( الناس لم هللا

 بجزيل

 الدكتور " الشكر والتقدير لألستاذ الفاضل المشرف 

التي  واإلرشاداتتوجيهات  على كل ال"   بوعزة عبد القادر

 .ا لنا هقدم

األستاذ قمني احمد و األستاذ :كما نقدم بالشكر لكل من 

وهابي هواري والى كل العاملين بمديرية الضرائب لوالية 

 . أدرار

والشكر موجه إلى كل من ساعدني في هذا العمل من قريب 

 .أو بعيد 
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 القيمة المضافة للمؤسسات المالية

VA Bai القيمة المضافة للشؤون العقارية 

VA Bsd خدمات المنزليةالقيمة المضافة لل 
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 مقدمة
 

 
 أ 

 

  

 تمهيد
شهدت الدولة الجزائرية في أواخر القرن العشرين أزمة اقتصادية بسبب اعتمادها على عائدات البترول  

بدأت الدولة تفكر في الحل , فبعد انخفاض عائدات الجباية البترولية, زينتهاجل تمويل خأمن  بشكل كلي
وخالل هذه الفترة انطلقت اإلصالحات الجبائية  قصد تغطية العجز , األمثل والمناسب لتغطية العجز

 الحاصل في الميزانية فتوجهت إلى الجباية العادية التي تعتبر أهم مورد مالي للخزينة العمومية من أجل
ديالت حيث يسعى المشرع الجبائي من خالل التع. تحقيق التنمية على المستوى االقتصادي االجتماعي

تبسيط نصوصها وتخفيض معدالتها وتسهيل إجراءاتها والرفع من أداء اإلدارة  ة إلىالمستمرة على الضريب
لمؤسسة الخاصة الضريبية التي تعمل على تحصيلها، ومن ناحية أخرى تخفيف الضغط الضريبي على ا

بتحفيزها ومنحها امتيازات جبائية بغية زيادة حجم االستثمارات المحلية واألجنبية الذي منح العديد من 
 .التحفيزات الهامة

 :    إشكالية الدراسة -0
اآلليات  لسير غير مسطرة وذلك تبعا   إن فرض الضرائب ينجم عنها أهداف مسطرة و أحيانا  

ول معالجة تأثير الضغط الضريبي الحاصل للضريبة على الدخل اإلجمالي االقتصادية، ومن هذا نحا
 :وعليه يتم طرح اإلشكالية التالية. لصنف األرباح الصناعية والتجارية

على مستوى المديرية الوالئية  تحليل الضغط الضريبي للضريبة على الدخل اإلجماليقياس و كيف يتم 
 م؟5102م إلى غاية 5100أدرار نموذجا  خالل الفترة  -للضرائب 
  :الفرعية وهي ألسئلةهذه اإلشكالية يمكن طرح امن 
 فيما تتمثل المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل اإلجمالي؟ وكيف يتم تطبيق الضريبة عليها؟ 
 ما المقصود بالضغط الضريبي؟ وما العوامل المؤثرة عليه؟ 
 على مستوى مديرية  بة على الدخل اإلجماليما هي العالقة التي تربط بين الضغط الضريبي والضري

 ؟الضرائب لوالية ادرار
 :دراسةفرضيات ال -5

 :لإلجابة على اإلشكالية المطروحة وعلى األسئلة الفرعية نبرز الفرضيات التالية
المداخيل واإليرادات  األرباح و: تتمثل أهم المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل اإلجمالي فيما يلي -

  ويتم تطبيقها على األشخاص الطبيعيين فقط دون األشخاص المعنويين؛, وعوالري
عبارة عن نسبة االقتطاعات الضريبية إلى الدخل القومي، ومن أهم العوامل  الضغط الضريبي هو -

 ؛المؤثرة عليه مستوى درجة التقدم االقتصادي واالجتماعي



 مقدمة
 

 
 ب 

 

 على الدخل اإلجمالي؛للضريبة ة يالضريبة الحصيلتوجد هناك عالقة عكسية بين الضغط الضريبي و  -
 
 
 :أهمية الدراسة -3
الموضوع في كونه يبحث عن اإلمكانيات المتاحة لالقتطاعات الضريبية دراسة هذا تكمن أهمية    

 للوصول إلى أكبر حصيلة ممكنة دون إحداث ضرر في االقتصاد الوطني؛
مما يجعله يتالءم مع حالة , في النظام الجبائيتسمح هذه الدراسة بإبراز السلبيات الواجب تفاديها 

 .المكلفين بالضريبة
 :تحديد مجال الدراسة -2

وع الدراسة يتناول قياس وتحليل الضغط الضريبي للضريبة على الدخل اإلجمالي خالل فترة إن موض
والتجارية م كقراءة نقدية ألهم التغيرات التي تطرأ على صنف األرباح الصناعية 4532م إلى غاية 4533

 .خالل هذه الفترة ويتم ذلك عن طريق تحليل المعطيات المقدمة في شكل ميزانية مختصرة
 :سباب اختيار الموضوعأ -0

 :لعل من أهم أسباب اختيار هذا الموضوع
 من االعتماد على الجباية البترولية؛  التأكيد على توجيه الدولة نحو إصالح الجباية العادية بدال   -
 .في مثل هذا النوع من المواضيعوتطبيقيا    طوير القدرات الذاتية نظريا  محاولة ت -
 :دراسةأهداف ال -2

 :نسعى من خالل هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية
 بما يسمح له بفهم الموضوع بطريقة أسهل؛, تقريب الصورة وتوضيحها أكثر للقارئ -
 .من أجل تحقيق النفع العام, اماته تجاه اإلدارة الضريبيةمحاولة توعية المكلف بالضريبة للوفاء بالتز  -
 :المنهج المتبع -7

تم إتباع في هذه الدراسة المنهج الوصفي في الجانب النظري معتمدين على المفاهيم المتعلقة بالضريبة 
أما المنهج , ومحاولة إعطاء لمحة معتبرة حول ما يتعلق بالضغط الضريبي, على الدخل اإلجمالي

ومحاولة فهمه ملف جبائي وذلك على أساس دراسة حالة  ,حليلي تم اعتماده في الجانب التطبيقيالت
 ,لمعرفة كيفية التماس الضغط الضريبي معتمدين على تعميق البحث في الموضوع محل الدراسة وتحليله
 .إلى النتائج المرجوة وصوال  

 :الدراسة صعوبات -8



 مقدمة
 

 
 ج 

 

وخالل إعدادنا لهذا الموضوع كان العائق الرئيسي , كلال يخلو أي بحث علمي من صعوبات ومشا
 .صعوبة الحصول على معلومات مرتبطة بالدراسة التطبيقية

 :الدراسات السابقة -9
 م 4534-م4533,الجزائر, رسالة نيل شهادة الدكتوراه, ترشيد نظام الجباية العقارية, بلوفي عبد الحكيم

 :تعرض فيها الباحث إلى
 ضريبة يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية وذلك من خالل زيادة حجم االستثمارات؛تخفيض معدالت ال -
اعتماد الدولة الجزائرية على السياسة الضريبية التي بدورها تسعى إلى تحقيق مورد مالي باالعتماد على  -

 . من الجباية البتروليةالجباية العادية بدال  
 : ومن أهم النتائج المتوصل إليها هي   
 ؛ةياستعمال الضريبة كأداة للمالية العامة تحت تصرف السلطة االقتصادية بدال  من السلطة السياس -
في دفع االقتصاد وأثبتت فعاليتها في تنشيط  العامة لها تأثيران الضريبة كأداة من أدوات المالية  -

النسبي للضغط  بالرغم أنها مازالت تتصف ببعض العيوب وهو ما يفسره االرتفاع, السوق العقاري
 .الضريبي عليه

 رسالة مقدمة لنيل شهادة , ة دراسة حالة الجزائريفعالية الضريبالالضغط الضريبي و , طالب وسيلة
 :تعرضت فيها الباحثة إلى. م4552 ,جامعة سعد دحلب بالبليدة, تخصص نقود وبنوك, ماجستير

 حسب الظروف االقتصادية رة إلى اختالفهو اإلشا, انسبي   المعدل األمثل للضغط الضريبي مقدرا  تبيان  -
 :حيث توصلت إلى جملة من النتائج التالية, لبلداالجتماعية والهيكل االقتصادي لو 
 من عوامل اقتصادية، عليه  يبقى معدل الضغط الضريبي األمثل نسبيا  نظرا  لتعدد العوامل المؤثرة

 ؛نفسية وسياسية
 يتناسب عادال   م في توزيع األعباء العامة بين األفراد توزيعا  الوسيلة األه, تعتبر الضريبة كمصدر مالي 

 .مع القدرة االقتصادية لكل فرد
تحليل الضغط  الضريبي قياس و موضوع الخاصة بومن خالل هذه الدراستين السابقتين تتميز دراستنا    

 :للضريبة على الدخل اإلجمالي بما يلي
ة على الدخل اإلجمالي نظرا  لكونها تمس أكبر حصيلة التركيز على واقع الضغط الضريبي للضريب -

األفراد الخاضعين للضريبة وال يمكن التهرب فيها نظرا  لطريقة تحصيلها اإلجبارية فهي التي تقتطع من 
 .المصدر

 
 



 مقدمة
 

 
 د 

 

  :تقسيمات الدراسة -01
طار يتناول الفصل النظري األول اإل, تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصليين نظريين وفصل تطبيقي

المبحث األول فيدرس ماهية , النظري العام للضريبة على الدخل اإلجمالي وذلك من خالل مبحثين
الضريبة على الدخل اإلجمالي أما المبحث الثاني فيحاول التطرق إلى تصفية وتسديد الضريبة على 

لذي يتكون من الفصل الثاني فقد خصص لإلطار النظري العام للضغط الضريبي وا أما, الدخل اإلجمالي
 المبحث األول يتناول أساسيات الضغط الضريبي والمبحث الثاني يتم من خالله التعرف على, مبحثين
قياس فتناول أما الفصل التطبيقي  .األمثل الضريبي الضغط معدلالضغط الضريبي وتحديد وتحليل  قياس

فقد قسم , م4532 إلى غاية م4533الدخل اإلجمالي خالل الفترة تحليل الضغط الضريبي للضريبة على و 
أما , استعرضنا في المبحث األول التعريف بالمديرية الوالئية للضرائب بوالية ادرار ,بدوره إلى مبحثين

تحليل الضغط الضريبي للضريبة على الدخل اإلجمالي لصنف و  قياس المبحث الثاني الذي يوضح لنا
  .م4532 إلى غاية م4533ناعية والتجارية  لسنة األرباح الص
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    تمهيد

تسعى الدول باختالف أنظمتها المالية إلى تغطية نفقاتها العامة من أجل تلبية حاجيات األفراد، لتغطية 
هذه النفقات تجعل الدولة في حاجة إلى موارد مالية،من الموارد التي تعتمد عليها هي الضرائب بمختلف 

 .شرة وغير مباشرة ضرائب مبا أنواعها

 من بين الضرائب المباشرة التي تساهم في تغطية خزينة الدولة نجد الضريبة على الدخل اإلجمالي،
 .التي تخضع لقواعد وقوانين جبائية من أجل جبايتها وصب حصيلتها في خزينة الدولة

أهم العناصر حول الضريبة على الدخل اإلجمالي،نبين فيها  المنطلق نحاول إعطاء لمحة من هذا
 :التالية

 .لها ومجال تطبيقها واألصناف الخاضعة مفهوم الضريبة على الدخل اإلجمالي،
 :من هذا األساس يتم التطرق إلى مبحثين أساسيين هما

 .ماهية الضريبة على الدخل اإلجمالي:األول المبحث
 .تصفية وتسديد الضريبة على الدخل اإلجمالي:المبحث الثاني
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 ماهية الضريبة على الدخل اإلجمالي:المبحث األول
إن أهم الضرائب التي تعتمد عليها الدولة هي الضريبة على الدخل اإلجمالي التي تقتطعها من 

وعليه سنعالج في هذا المبحث إلى مفهومها وتحديد ، الضريبة من اجل تحقيق مصلحة عامةالمكلفين ب
 .أهم عناصرها
 لضريبة على الدخل اإلجمالي وخصائصهاتعريف ا:المطلب األول

في تمويل خزينة الدولة فهي تساعد على دفع عجلة  للضريبة على الدخل اإلجمالي دورا  هاما   إن
 .االقتصادية التنمية

 للضريبة على الدخل اإلجمالي المفاهيم األولية -0
طبيعيين نتيجة مزاولتهم هو مجموع اإليرادات التي يتحصل عليها األشخاص ال:تعريف الدخل اإلجمالي ( أ

مهنة معينة، تدر عليهم مداخيل دون طرح منها المصاريف، وتتمثل هذه النشاطات في  حرفة أو أولنشاط 
 1.غير المبنية التجارة أو الصناعة أو الحرف أو المهن الحرة أو التنازل عن بعض العقارات المبنية أو

 .ه الشخص من مداخيل مهما  كان نوعهابصورة عامة فإن الدخل اإلجمالي هو مجموع ما يحقق
نقصد به ذلك الدخل اإلجمالي الذي يطرح منه مجموع النفقات التي تدخل  :الصافي تعريف الدخل ( ب

 2:في النشاط التي تنتج عنها هذه المداخيل وبمعنى أدق أن
 

 مجموع األعباء و النفقات العمومية  -الدخل اإلجمالي =الدخل الصافي 

 ة على الدخل اإلجماليتعريف الضريب -5
تفرض الضريبة على الدخل اإلجمالي هي الضريبة التي تفرض على مجموع المداخيل الذي يحققها 

يتم تأسيس ضريبة سنوية واحدة :" المكلف بالضريبة من مصادر متعددة،ويعرفها المشرع الجزائري كما يلي
،تطبق هذه الضريبة على دخول على الدخل اإلجمالي على دخل األشخاص الطبيعيين،تدعى الضريبة

 3".وأرباح المكلف بالضريبة التي يحققها أو التي يحصل عليها كل سنة 
 :من خالل هذا التعريف يمكن استنتاج خصائص الضريبة على الدخل اإلجمالي وتتمثل فيمايلي

 ويخضع لها الدخل الصافي اإلجمالي؛ تجبى مرة واحدة في السنة، :ضريبة سنوية -
                                                           

 .350ص  م،4550, رالجزائ، هومه للطباعة و النشر والتوزيع دار, 3،طأعمال موجهة في تقنيات الجباية ،بن اعماره منصور1
 . 350ص , نفس المرجع, أعمال موجهة في تقنيات الجباية, ربن اعماره منصو 2
3

 .25م، ص9002، بدون دار النشر، الجزائر، في جباية المؤسسة محاضراتحمو دمحم وآخرون، 
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تجمع مختلف أصناف الدخل الصافي للمكلف في شكل ضريبة واحدة مفروضة في : ضريبة وحيدة -
 السنة؛

 حيث يتم حسابها بتطبيق سلم تصاعدي مقسم على شرائح من الدخول؛ :تصاعدية ضريبة -
 تتم من خالل تصريح سنوي للمكلف بحجم مداخله في موطن التكليف؛ :ضريبة تصريحية -
 لي الصافي؛تقع على دخل اإلجما :ضريبة إجمالية -
أي دون األشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على  :ضريبة تفرض على األشخاص الطبيعيين -

 .أرباح الشركات
 مجاالت تطبيق الضريبة على الدخل اإلجمالي:الثاني المطلب
أشخاص خاضعين وأشخاص معفيين المنصوص عليهم في قانون  للضريبة على الدخل اإلجمالي أن

 .الضرائب المباشرة
 .األشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل اإلجمالي التعريف بالدخل الخاضع وتحديد (0
هو عبارة عن كل قوة شرائية نقدية  إن الدخل الخاضع للضريبة: "مفهوم الدخل الخاضع للضريبة ( أ

أو ما يعبر " جديدة تتدفق بصورة دورية خالل فترة زمنية معينة، ويمكن استهالكها دون المساس بالمصدر
 .نه بنظرية المصدرع

الهدف من تحديد الدخل الخاضع للضريبة، فهو منع تهرب بعض عناصر الدخل من الخضوع 
للضريبة، ولتقييد السلطات العامة حتى ال تتوسع في فرض الضريبة بحيث تصيب عناصر يجب ال 

 1.تخضع للضريبة على الدخل اإلجمالي
 :على الدخل اإلجمالي للضريبة األشخاص الخاضعين ( ب

للضريبة على الدخل  فإن األشخاص الخاضعين*(ق ض م) من (50)و( 52),(50)حسب المواد 
 2:اإلجمالي لسبب مجموع مداخيلهم هم

األشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم الجبائي في الجزائر، كما حدد أن األشخاص الذين يقع موطن -
مالي ألجل عائداتهم التي تعتبر يخضعون للضريبة على الدخل اإلج تكليفهم الجبائي خارج الجزائر

حسب التشريع الجبائي الساري المفعول، يعتبر أن لديهم موطن تكليف جبائي في .جزائرية المصدر
 :الجزائر كل من

                                                           
 .300صم، 4550عمان، ، دار وائل للنشر،أسس المالية العامة،شحادة الخطيب خالد وآخرون1
  .رسوم المماثلةقانون الضرائب المباشرة وال*
 .04-03صصم، 4550الجزائر، ، دار هومه للطباعة والنشر ، 3ج، 4ط، لنظام الجبائي الجزائري الحديثا، رضاخالصي 2
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 منتفعين به أو مستأجرين له، لمدة على  األشخاص الذين يتوفر لديهم مسكن بصفتهم مالكين له أو
 األقل سنة؛

 ان إقامتهم الرئيسية أو يملكون مركز مصالحهم األساسية بالجزائر؛األشخاص الذين لديهم سواء مك 
 األشخاص الذين يمارسون في الجزائر نشاط مهني سواء كانوا أجراء أم ال. 
من جهة أخرى، يخضعون شخصيا  للضريبة على الدخل اإلجمالي ألجل حصتهم من األرباح  -

 :االجتماعية المتعلقة بحقوقهم في الشركة
 ت األشخاص؛شركاء شركا 
 شركاء الشركات المدنية المهنية المتكونة للنشاط المشترك لمهنة أعضاءها؛ 
 متكونة في شكل شركات ذات وغير أعضاء الشركات المدني الخاضعة لنفس نظام شركات التضامن 

 ؛أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة األسهم
 أعضاء شركات المساهمة غير المعينين وتضامنيا  مسؤولين. 
 .األشخاص المعفيين من الضريبة على الدخل اإلجمالي(5
هو عدم فرض الضريبة على دخل معين،إما بشكل مؤقت أو بشكل دائم وذلك :تعريف اإلعفاء الضريبي(أ

 1.ضمن القانون وتلجأ الدول إلى هذا األمر العتبارات تقدرها بنفسها وبما يتالءم مع ظروفها
إلجمالي ى الدخل اإلجمالي نجد األشخاص الذين اليتعدى دخلهم ااإلعفاءات الممنوحة للضريبة عل -

 أجنبية جنسية القنصليين من واألعوان وماسيينلالدب واألعوان السفراءو , دج345.555السنوي الصافي
 2.الجزائريين والقنصليين الدبلوماسيين االمتيازات نفس لونهايمث التي البلدان تمنح عندما
 .يبة على الدخل اإلجماليالمداخيل الخاضعة للضر (ب

يتكون الدخل الصافي اإلجمالي من مجموع المداخيل الصافية ( ق ض م)من ( 54)تنص المادة 
 3.لألصناف التالية

 أرباح مهنية؛ -
 عائدات المستثمرات الفالحية؛-
 اإليرادات المحققة عن إيجار الملكيات المبنية و غير المبنية؛ -
 لة؛رؤوس األموال المنقو  مداخيل -

                                                           
 .20ص ،م4552، األردن، دار الحامد للنشر والتوزيع ،دراسة مقارنةاإلعفاءات من ضريبة الدخل ،عبد الباسط علي ،جاسم  الجحيشى1
مذكرة مقدمة كجزء من ، دراسة حالة بمديرية الضرائب لوالية أم بواقي، لمحاسبي في دعم الرقابة الجبائيةا اهمة التدقيقمس ،لياسا قالب ذبيح2

 . 50ص، م4533-م 4535ة،بسكر  -محمد خيضرجامعة  ،تخصص محاسبة ،شهادة الماجستير في علوم التسييرمتطلبات نيل 
م 4530، ، الجزائرقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةارة المالية، المديرية العامة للضرائب، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وز 3
 .30، ص 34المادة,



 اإلطار النظري العام للضريبة على الدخل اإلجمالي:                                                        الفصل األول
 

 
00 

 

 المرتبات واألجور والمعاشات والربوع العمرية؛ -
تؤسس هذه الضريبة باسم الخاضع لها وذلك حسب اإليرادات والمداخيل التي يحصل عليه، وكذا 

 1.مداخيل أوالده واألشخاص الذين يأويهم في بيته والمعتبرين في كفالته
وتشمل  زينتها وتعتبر من اإليرادات العامة،تملك الدول أمواال  عقارية،  تدر عليها أرباحا  تدخل إلى خ

 2.هذه اإليرادات بصورة خاصة، اإليرادات الناشئة عن ملكية الدولة لألراضي ولألبنية وللغابات والمناجم
 
 األصناف الخاضعة للضريبة على الدخل اإلجمالي:لمطلب الثالثا

 .تحديد المداخيل أو األرباح الصافية لمختلف أصناف الدخل
 .رباح الصناعية والتجاريةاأل ( 0
والناتجة , وهي مجموع األرباح التي يحققها األشخاص الطبيعيون:تعريف األرباح الصناعية والتجارية (أ

 .عن مزاولة مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية واألرباح المحققة من أنشطة منجميه
 :المداخيل الخاضعة للضريبة على األرباح الصناعية والتجارية( ب
 3:رباح التي يحققها األشخاص الطبيعيين الذيناأل
  يقومون بعمليات الوساطة من أجل شراء عقارات أو محالت تجارية أو بيعها أو يشترون باسمهم نفس

 الممتلكات إلعادة بيعها؛
 يقومون بسعي منهم أثناء بيع هذا العقار , يستفيدون من وعد بالبيع من جانب واحد يتعلق بالعقار

 التقسيم بالتنازل عن االستفادة من الوعد بالبيع إلى شاري كل جزء أو قسم؛ بالتجزئة أو
 كان اإليراد يشتمل على كل , صناعية بما فيها عتاد الزم الستغاللها سواء يؤجرون مؤسسة تجارية أو

 العناصر غير المادية للمحل التجاري أو الصناعي أو جزء منها أم ال؛
 ة وصاحب االمتياز ومستأجر الحقوق البلدية؛يمارسون نشاط الراسي عليه مناقص 
   عند  يحققون أرباحا  من أنشطة تربية الدواجن واألرانب عندما تكتسي هذه األنشطة طابعا  صناعيا

 االقتضاء يحدد النشاط المتسم بطابع صناعي عن طريق التنظيم؛
 أو البحيرات المالحة أو الممالح؛ يحققون إيرادات من استغالل المالحات 
 حققون مكاسب صافية بالرأسمال بمناسبة عملية تنازل لقاء عوض عن القيم المنقولة والحقوق ي

 االجتماعية؛
                                                           

  .00ص، مرجع سبق ذكره لنظام الجبائي الجزائري الحديث،ا ،خالصي رضا1
 .344ص، م4530 ،دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، المالية العامة، شامية احمد زهير وآخرون2
 
 .32 -30 ص ، ص34المادة, م4530, ، الجزائرقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة3
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 المداخيل المحققة  و ,تكتسي طابع األرباح الصناعية والتجارية لتطبيق ضريبة على الدخل اإلجمالي
 1.مجهزي السفن ومستغلي قوارب الصيد,من قبل تجار الصيادين الربابنة الصيادين

 .اإلعفاءات التي تستفيد منها األرباح الصناعية والتجارية(ج
على اإلعفاءات التي تخضع لها األرباح الصناعية والتجارية تكون كما , (ق ض م)من30تنص المادة 

 :2يلي
  الصندوق الوطني "تستفيد األنشطة التي يقوم بها الشباب ذوي المشاريع المؤهلين لالستفادة من إعانة

الصندوق الوطني لتأمين على "أو"الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"أو "الشباب لدعم تشغيل
سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في  0من إعفاء كلي من ضريبة على الدخل اإلجمالي لمدة , "البطالة

 االستغالل؛
 تمارس في سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في االستغالل إذا كانت هذه األنشطة  0تحدد مدة اإلعفاء

وتمدد هذه الفترة بسنتين عندما يتعهد المستثمرون  تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، ,مناطق يجب ترقيتها
ويترتب على عدم احترام تعهدات المتصلة بعدد  بتوظيف ثالثة عمال على األقل لمدة غير محددة،

 .حقة التسديدسحب االعتماد والمطالبة بالحقوق والرسوم المست, مناصب العمل المنشأة
 الصندوق "إذا تواجدت األنشطة التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون لالستفادة من إعانة

الصندوق الوطني لدعم القرض "أو"الصندوق الوطني لتأمين على البطالة"أو"الوطني لدعم تشغيل الشباب
تمدد مدة اإلعفاء من  ,"نوبالصندوق الخاص لتطوير مناطق الج"في منطقة تستفيد من إعانة ,"المصغر

 سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في االستغالل؛ 35ضريبة على الدخل اإلجمالي إلى 
  سنوات الحرفيين التقليديين وكذلك  35يستفيد من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل اإلجمالي لمدة

 أولئك الممارسون لنشاط حرفي فني؛
 ريبة على الدخل اإلجمالي كل منبالنسبة للض ,تستفيد من إعفاء دائم: 
 أرباح المؤسسات التابعة لجمعيات األشخاص المعوقين وكذلك الهياكل التابعة لها؛ -
 مبالغ اإليرادات المحققة من طرف الفرق المسرحية؛ -
 المداخيل المحققة من النشاطات المتعلقة بالحليب الطبيعي الموجه لالستهالك على حالته؛ -
  المبالغ المحصلة على شكل أتعاب وحقوق المؤلف  ,الضريبة على الدخل اإلجماليتستثني من وعاء

لصالح الفنانين والمؤلفين و , والمخترعين بعنوان األعمال األدبية أو العلمية أو الفنية أو السينمائية
 .الموسيقيين والمخترعين

                                                           
 .25-00ص ص, م4535, الجزائر, دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع ,الضرائب على الدخل اإلجمالي ,عماره منصورا بن  1
 .30-32صص, 30دة الما, م 4530, رالجزائ,قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة2
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ظمة ــة أنـالثـسب ثـارية حـتجـة والـناعيـصــاح الـنف األربـصـبة لـريـضـرض الـم فـتــي:أنماط فرض الضريبة( د
 :وهي 

يطبق على المكلفين بالضريبة الذين ال يزيد رقم أعمالهم  :فرض الضريبة حسب النظام الجزافي -
إذا كان األمر يتعلق بالمكلفين بالضريبة تتمثل تجارتهم الرئيسية في بيع , دج 05.555.555السنوي عن 

 1.إما ألخذها أو الستهالكها في عين المكان,ية المخصصةالسلع  واللوازم والمواد الغذائ
 2:العمليات المستثناة من الضريبة الجزافية 
 عمليات البيع بالجملة؛ -
 عمليات البيع التي يقوم بها الوكالء المعتمدين؛ -
 عمليات إيجار العتاد أو المواد االستهالك الدائمة؛ -
 تنظيم االحتفاالت واأللعاب والتسلية؛ -
 لتي يقوم بها مقاولو األشغال؛العمليات ا -
 موزعي محطات الخدمات؛ -
 المكلفون الذين يقومون بعمليات التصدير؛ -
األشخاص الذين يبيعون الشركات الحائزين على اإلعفاءات المنصوص عليها في التنظيم الخاص  -

  .والشركات المقبولة تحت نظام اإلعفاء من الرسم
ضع لهذا النظام األشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم يخ :فرض الضريبة حسب نظام الربح الحقيقي -

كما يخضع أيضا لهذا النظام األرباح المحققة من قبل األشخاص واألرباح  ,دج 05.555.555السنوي
وكذا األرباح الناتجة عن عملية إيجار العتاد أو مواد , الجملة وأصحاب االمتياز قها تجارالتي يحق

 .للمؤسسة صناعية تجارية ت تكتسي طابع ثانويا  أو ملحقا  االستهالك الدائمة إال إذا كان
يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الحقيقي أن يكتبوا قبل الفاتح من أبريل من كل سنة 
تصريحا  خاصة عن مبلغ ربحهم الصافي بالنسبة للسنة المالية السابقة ضمن الشروط المنصوص 

ويجب على األشخاص , ريح الخاص على كل الوثائق و المعلوماتكما يجب أن يحتوي التص,عليها
الخاضعين للنظام الحقيقي أن يمسكـوا محاسبة نظامية وعليهم أن يقدمــوها عند االقتضاء عند كل طلب 

 3.ألعـــــــوان اإلدارة الجبائية 

                                                           
 .24ص , نفس المرجع السابق ,الضريبة على الدخل اإلجمالي,رمنصو  هعمار ا بن 1
 .24ص ,نفس المرجع ,الضريبة على الدخل اإلجمالي, عماره منصورا بن  2
 .355ص  ,جع سبق ذكرهمر , محاضرات في جباية المؤسسات, رمنور أو سري, حمو محمد3
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ن يخضع المكلفو (:"ق ض م)من  مكرر 51المادة  تنص:*فرض الضريبة حسب النظام المبسط -
دج للنظام  05.555.555بالضريبة غير التابعين للضريبة الجزافية الوحيدة الذين ال يتجاوز رقم أعمالهم 

 1."المبسط  لتحديد الربح الخاضع للضريبة
 مكرر  45يتعين على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة  :"من نفس القانون0مكرر 51لمادة ا

يتضمن مبلغ الربح الخاضع للضريبة , أبريل من كل سنة 05وم أعاله اكتتاب تصريح على األكثر ي
 .المتعلق للسنة أو السنة المالية السابقة

 .يقدم استمارة التصريح المتضمن مبلغ الخسارة الى اإلدارة الجبائية, إذا حققت المؤسسة خسارة
 .تسلم اإلدارة الجبائية استمارة التصريح  -

 .عطلة قانونية يمدد أجل استحقاق إلى أول يوم مفتوح يليه عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم
  يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام المبسط أن يقدموا بدال  وعوضا  : 5مكرر51المادة

ميزانية ملخصة حساب مبسط للنتيجة الجبائية ( ق ض م)من304عن الوثائق المنصوص عليها فيالمادة
جدول تغيرات , كشف المؤونات, جدول االهتالكات, المصاريف واألعباءبين الربح اإلجمالي وكذا 

 2. تسلم اإلدارة الجبائية استمارة التصريح, المخزون
 .أحكام متعلقة باألنشطة الصناعية والتجارية( ه

 :تنص المادة األولى والثالثة من قانون اإلجراءات الجبائية
رسال يتعين على المكلفين بالضريبة ال (:10)المادة  خاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة اكتتاب وا 

وذلك قبل الفاتح  ,تحدد اإلدارة الجبائية نموذجه ,إلى مفتش التابع له مكان ممارسة النشاط تصريحا  خاصا  
 .فيفري من كل سنة

سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل ,كما يتعين عليهم مسك وتقديم عند كل طلب من اإلدارة الجبائية
يتضمن تلخيصا  سنويا  وتسجل فيه تفاصيل مشترياتهم المدعمة بفواتيرها وغيرها من  ,صالح الجبائيةالم

مسك سجل مرقم ومؤشر ,ضمن نفس الشروط,على ذلك يتعين عليهم زيادة الثبوتية المستندات
حيازة , اتكما يتعين على المكلفين بالضريبة الممارسين لنشاط تأدية الخدم.يتضمن تفاصيل مبيعاتهم,عليه

ويتم تقديمه عند كل طلب ,يتم ضبطه يوما  بيوم وتقيد فيه التفاصيل الخاصة بإيراداتهم المهنية ,دفتر يومي
 .من اإلدارة الجبائية

                                                           
 .45ص  4\45و 3\45و45ملغى حسب المادة , م4530, رالجزائ, المماثلةقانون الضرائب المباشرة والرسوم 1
قانون الضرائب الغير المباشرة , قانون الرسوم على رقم األعمال,قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)مأخوذة عن القوانين الخمس وهي2
 . 44ص, 4530طبعة , الجزائر, (قانون التسجيل الطابع ,
 .45ص , م4530, الجزائر,قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة, 4مكرر45مكرر إلى  45ادمنملغى حسب المو *
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يمكن للمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة اختيار الخضوع  :(13)تنص المادة 
أن يختاروا  ,بمجرد بداية االستغالل ,ويمكن للمكلفين بالضريبة الجدد للضريبة حسب النظام الربح الحقيقي

في .وذلك بغض النظر عن مبلغ رقم األعمال المحقق ,الخضوع للضريبة حسب النظام الربح الحقيقي
دج في فترة الخضوع لنظام  05.555.555حالة ما لم يصل المكلف بالضريبة إلى تحقيق رقم أعمال قدره

 1.يحول تلقائيا  إلى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة ,الربح الحقيقي
تتمثل الواقعة المنشأة للضريبة على الدخل اإلجمالي حسب صنف األرباح الصناعية  :وعاء الضريبة(و

الربح الخاضع للضريبة  ثم البحث عن, والتجارية في الربح الذي يحققه الممول في ختام السنة المالية
حسبما يسمح به , التي تخصم من وعاء الضريبة* رباح وأخذ في حسبان التكاليفتطبيقا  لمبدأ سنوية األ

, المصاريف المختلفة,المالية المصاريف,العامة المصاريف:وتتكون األعباء القابلة للخصم من.القانون
 2.الضرائب والرسوم ذات طابع مهني و االهتالكات و المؤونات

 
, (ق ض م)من  34تنص المادة :باح الصناعية والتجاريةلتخفيضات الخاصة بالضريبة على األر ا(ز

 :3على جملة من التخفيضات فيما يتعلق بالضريبة على الدخل اإلجمالي
 ؛%00تخفيض ,يطبق عل الربح الناتج عن نشاط المخبزة دون سواه -
صفة عضو , يطبق على الربح المحقق خالل سنتي النشاط األوليتين من طرف األشخاص الذين لهم -

في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية  كجبهة التحرير الوطني وأرامل الشهداء تخفيض  سابق
 جزافيا ؛ ال يطبق هذا التخفيض على المكلفين بالضريبة الذين يقدر ربحهم تقديرا   %40بالنسبة

جه فيما يخص تحديد الدخل الواجب إدرا % 05تخفيض بنسبة , يطبق على األرباح المعاد استثمارها -
 .(ق ض م 24م )للشروط المنصوص عليها  وفقا  , في أساس الضريبة على دخل اإلجمالي

 :األرباح المهن غير تجارية(5
هي كل شخص يمارس عمال  أو نشاطا  يبرز فيه إنتاجه الشخصي من علم أو معرفة أو فن :مفهومها( أ

 .4الخ...براء لدى المحاكم،المحامينويطلق عليها المهن الحرة تشمل هذه المهن كل من األطباء،خ,أو خبرة
                                                           

 .50ص, 50المادة ,م 4530,الجزائر, قانون اإلجراءات الجبائية, الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب1
 .50ص, م4530سنة , الجزائر, قانون اإلجراءات الجبائيةونقل عن ,م  4530الية التكميلي لسنةملغاة حسب قانون الم 54المادة *
 .43 – 45, ص ص, م 4534, ديوان المطبوعات الجامعية, 4ط ,التقنيات الجبائية, بوزيدة حميد2
مذكرة مقدمة , م5105 –م 5110ر خالل الفترة فعالية السياسة الضريبية في تحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة الجزائ ,عفيف عبد الحميد3

, م4532-م 4530, سطيف, عباس جامعة فرحات, تخصص االقتصاد الدولي والتنمية المستدامة,  كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير
 .330ص
 .هي كل ماينفقه الممول في مزاولة نشاطه ويكون مالزما الستثمارات المؤسسة:التكاليف*
 .45-30ص ص, م4555,لبنان, لدار الجامعيةا ,الضرائب على الدخل والثروة واإلنفاق,د حجازيالمرسي السي4
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 :التالية يتم فرض الضريبة وفق األنظمة: طرق فرض الضريبة عن األرباح غير التجارية( ب
 تخضع لهذا النظام اإليرادات التي يدفعها المدينون العاملون في الجزائر : االقتطاع من المصدر نظام

 1:مثل هذه اإليرادات فيوتت, إلى مستفيدين يوجد موطن تكليفهم خارج الجزائر
المبالغ المدفوعة كمكافآت عن نشاط منجز في الجزائر أو ممارسة إحدى النشاطات المتعلقة بالمهن  -

 غير التجارية؛
أو الموسيقيين والملحنون وورثتهم والموصى لهم بصدد  ,ريوع عائدات المؤلف التي يتقاضاها الكتاب -

 حقوق التأليف؛
والمتمثلة في الريوع التي يتقاضاها المخترعون عن , ن الملكية الصناعية والتجاريةاإليرادات المتأتية م -

 أو صيغ التنازل عنها؛ ,أو طرق, أو بيع عالمات صنع,منح رخصة استغالل شهاداتهم
والذي يقوم به المدين , يتوقف االقتطاع من المصدر على المقدار اإلجمالي للمبالغ المدفوعة للمستفيد

 .ذه المبالغالذي يدفع ه
 
 2:نسبة األشخاص غير المقيمين في الجزائر هي :االقتطاع من المصدر معدل 
وهذا االقتطاع محرر  ,على المبالغ المدفوعة لألشخاص الممارسين لنشاط متعلق بالمهن الحرة 42% -

 من الضريبة على الدخل اإلجمالي؛
وهذا , قيمة منها في الجزائرعلى المبالغ المدفوعة للشركات األجنبية الفردية غير الم 42% -

 .االقتطاع محرر من الضريبة على الدخل اإلجمالي
 ويقبضونها , يطبق هذا النظام وجوب ا على المكلفين الذين يحققون عائدات :نظام التصريح المراقب

 3:ويتوجب عليهم مايلي
وان  ,التابعة لدائرتهم تقديم تصريح قبل فاتح أبريل من كل سنة تلي سنة تحقيق الربح لمفتشية الضرائب -

 .يقيدوا فيه يوما  بيوم ايرادتهم ونفقاتهم المهنية بالتفصيل وذلك بدون بياض وال شطب 
 دج 055.555يطبق هذا النظام على المداخيل عندما ال تتجاوز اإليرادات السنوية :نظام تقدير اإلداري

 4.من جهة أخرى هناك إمكانية إختيار الخضوع للنظام الحقيقي
تحدد أرباح المهن غير التجارية حسب كل نظام فرض ضريبي  :تحديد الربح الخاضع للضريبة( ج

 :كاآلتي
                                                           

 .42مرجع سبق ذكره، ص ,تقنيات الجبائيةبوزيدة حميد، 1
 .40ص, المرجعنفس ,التقنيات الجبائية, بوزيدة حميد2
 .42ص , نفس المرجع السابق, التقنيات الجبائية ,بوزيدة حميد3
 . 25مرجع سبق ذكره، ص ,ظام الجبائي الجزائري الحديثالن ,خالصي رضا4
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يرادات الكلية والنفقات يتحدد الربح من الفرق بين اإل :تحديد الربح حسب نظام التصريح المراقب -3
 : 1رادات التاليةوعند حساب اإليرادات الكلية يجب األخذ في الحسبان اإلي, عن ممارسة المهنة المترتبة

 فوائض ونواقص القيم الناتجة عن التنازل عن عناصر األصول المخصصة لممارسة المهنة؛-
  أو تحويل الزبائن؛, التعويضات المقبوضة مقابل التوقف عن ممارسة المهنة -
 .العائدات الصافية الناتجة عن التنازل بمقابل عن القيم المنقولة وحصص الشركة -

 :المترتبة عن ممارسة المهنة مايليتشمل النفقات 
 يجار المحالت المهنية؛  المصاريف العامة وا 
 الضرائب والرسوم ذات الطابع المهني المحتملة بصفة نهائية والمسددة خالل سنة فرض الضريبة؛ 
 المصاريف المالية ؛ 
 كاألجور واالمتيازات العينية المدفوعة للمستخدمين ؛,مصاريف المستخدمين 
 الحقيقية  اتاالستهالكي. 
 
 

 2:يشترط لخصم هذه النفقات توافر الشروط التالية
 أي أن تكون ضرورية إلنتاج اإليراد الخاضع للضريبة والمحافظة عليه؛ ,أن تكون الزمة لمباشرة المهنة -
 أن تكون مبررة بمستندات حقيقية تقبلها وتعتمدها إدارة الضرائب؛ -
الية أما إذا كانت استحقت ولم تدفع فعال  تخصم عند تحديد وعاء أن تكون دفعت فعال  خالل السنة الم -

 أي العبرة بتاريخ دفع النفقة وليس بتاريخ استحقاقها؛, الضريبة
 
 
 .اإليرادات الفالحية(3
هي األرباح الناتجة عن أنشطة تربية الدواجن والنحل (ق ض م )من  00تنص المادة : مفهومها( أ

انب واستغالل الفطريات في السراديب داخل باطن األرض وال تعتبر أنشطة واألر  ,وبلح البحر, والمحار
كانت ممارسة من طرف مزارع في مزرعته و ال تكتسي  واألرانب إيرادات فالحية إال إذا تربية الدواجن
 .طابعا صناعيا  

                                                           
 .40ص, مرجع سبق ذكره ,التقنيات الجبائية , بوزيدة حميد1
 .40ص , نفس المرجع,الجبائية التقنيات,حميد بوزيدة2
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ية وتربية المداخيل الزراعية هي التي تم تحقيقها في النشاطات الزراع:المداخيل الخاضعة للضريبة( ب
 .1الحيوانات

 زراعيا   يعتبر نشاطا  : النشاط الزراعي: 
 استغالل لألمالك الريفية التي تجلب المداخيل؛ -
عن بيع أو استهالك المنتوجات الزراعية ويندرج ضمنها المداخل , بالنسبة للمستغل, كل ربح ناتج -

 الناتجة عن اإلنتاج الغابي؛
 اقعة تحت األرض؛استغالل للمفطرات في المخازن الو  -
 واإلبل , المعز, البقر ,يتمثل في تربية مختلف أنواع الحيوانات خاصة الغنم :نشاط تربية الحيوانات

 .والخيول
واألرانب ضمن نشاطات تربية الحيوانات وكي  النحل المحار,الدواجن,كما تعتبر نشاطات تربية الطيور -

 2:شرطين حيوانات يجب توفرتكون تربية الطيور واألرانب ضمن نشاطات تربية ال
ذا لم يتوفر الشرطان*   ,أن تمارس من قبل الفالح نفسه في مزرعته وأاّل تكون تحت غطاء صناعي وا 

 .تصبح المداخيل متعلقة بصنف األرباح الصناعية والتجارية
قول والب, المداخيل الناتجة عن زراعة الحبوب ,تعفى من ضريبة الدخل اإلجمالي :المداخيل المعفاة(ج

 3.الجافة و التمور
سنوات المداخيل الناتجة عن النشاطات الفالحية ونشاطات تربية 35تعفى من ضريبة الدخل لمدة  -

وذلك ابتداء  من تاريخ منحها  ,وفي المناطق الجبلية ,الحيوانات الممارسة في األراضي المستصلحة حديثا  
 وتاريخ بدء نشاطها؛

ل المحققة في النشاطات المتعلقة بالحليب الطبيعي الموجه المداخي ,كما تستفيد من إعفاء دائم -
 .لالستهالك على حالته

إن الدخل الواجب اعتماده إلقرار أساس :تحديد األساس الخاضع للضريبة على المداخيل الفالحية (د
ويتم تحديد تكاليف االستغالل : ضريبة الدخل هو الدخل الصافي الذي يأخذ في حساب التكاليف التالية

 .القابلة للخصم بصفة جزافية عن طريق االستنتاج وبناء على تصنيف المنطقة

                                                           
 350ص, 4535,الجزائر, دار هومه, الضرائب على الدخل اإلجمالي ,منصوربن اعماره 1
 .352ص , نفس المرجع السابق ,ى الدخل اإلجماليالضرائب عل,بن اعماره منصور 2
 .44ص ,00المادة , م4530, الجزائر, قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 3
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التعريفات  بتطبيق, يحدد الدخل الفالحي بالنسبة لكل مزرعة والمردود المتوسط :بالنسبة الفالحي -
وتتراوح كل تعريفة بين حد أدنى وحد أقصى , أو على الوحدة حسب الحالة ,المتوسطة على الهكتار الواحد

 :1ويمكن التعبير عن أساس ضريبة الدخل الفالحي بالعالقة التالية.م تحديدهما لكل واليةيت
 المساحة ×(تكلفة الهكتار  -التعريفة المتوسطة للهكتار=)أساس ضريبة الدخل الفالحي

ويحدد الدخل  ,يطابق الدخل نتاج الفصائل البقر والغنم والماعز :بالنسبة لنشاط تربية المواشي -
الرؤوس كل فصيلة مع مراعاة التخفيض المحدد بموجب القرار المحدد من طرف وزارة  حسب عدد

 :المالية قبل الفاتح مارس من سنة لتطبق على المداخيل السنة السابقة
 عدد رؤوس الفصائل×( التخفيض –القيمة التجارية المتوسطة =)أساس فرض الضريبة 

 يرادات استغالل الفطرياتبالنسبة لنشاط تربية الدواجن والمحار وبلح ا يحدد الدخل حسب  :لبحر وا 
 .الكميات المحققة العدد أو

 يحدد الدخل حسب عدد الخاليا النحل :بالنسبة لنشاط تربية النحل. 
والنفقات  إن الدخل هو المبلغ الصافي الذي يأخذ جميع اإليرادات،:على الدخل أساس فرض الضريبة( ه

غالل القابلة للخصم تحديد جزافي عن طريق االستنتاج وبناء على المالية ويأخذ مبلغ تكاليف االست
 .التصنيف المنطقة حسب قدراته

 .المداخيل العقارية الناتجة عن إيجار األمالك المبنية والغير المبنية( 2
هي المداخيل الناتجة عن إيجار العقارات ( ق ض م) من24تنص المادة :تعريف الريوع العقارية( أ

وكذا إيجار كل المحالت التجارية أو الصناعية غير المجهزة بعتادها إذا لم تكن , جزاء منهاالمبنية أو أ
مدرجة في أرباح مؤسسة صناعية أو تجارية أو حرفية أو مستثمرة فالحية أو مهنة غير التجارية وكذا تلك 

يبة على الدخل المعتمد كأساس في تحديد الضر , في تحديد الدخل اإلجمالي* الناتجة عن عقد العارية
 2.في صنف المداخيل العقارية, اإلجمالي

المحددة استناد إلى السوق  يتكون األساس الضريبي المعتمد في عقد العارية من القيمة اإليجارية
 3.المحلية أو حسب المقاييس المقررة عن طريق التنظيم

 ما فيها األراضي الفالحيةتدرج اإليرادات الناتجة عن إيجار أمالك غير المبنية بمختلف أنواعها ب. 
                                                           

 .00 -04ص ص , مرجع سبق ذكره,التقنيات الجبائية ,بوزيدة حميد1
لالستهالك ليستعمله بال عوض لمدة معينة أو في غرض  تعرف العارية على أنها عقد يلتزم بمقتضاه المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل*

 .معين على أن يرده بعد االستعمال
  . 40ص, 24المادة, 4530,الجزائر, ائب المباشرة والرسوم المماثلةقانون الضر 2
  . 40ص ,نفسها المادة, 4530,الجزائر, ائب المباشرة والرسوم المماثلةقانون الضر 3
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  تخضع المداخيل المتأتية من اإليجار المدني ألمالك عقارية ذات استعمال سكني للضريبة على الدخل
, اإلجمالي بدون تخفيض محررة من الضريبة وتحسب هذه النسبة من مبلغ اإليجار %50اإلجمالي بنسبة 

 .ى الدخل اإلجماليويعفى اإليجار الذي يتم لفائدة الطلبة من الضريبة عل
بالنسبة المداخيل المتأتية من ,محررة من الضريبة وبدون تطبيق تخفيضات %30تحدد هذه النسبة ب

 .إيجار الذي المحالت ذات استعمال التجاري أو المهني 
يؤدي مبلغ الضريبة المستحقة لدى قباضة الضرائب المتواجدة في مكان العقار في اجل أقصاه ثالثون 

 .ابتداء من تاريخ تحصيل اإليجار يوما  ( 05)
في حالة عدم ذكر األجل المتفق عليه في , تستحق الضريبة على إيجار في أول يوم من كل شهر

 .ويطبق هذا الحكم إذا لم يسدد المستغل أو شاغل األمكنة اإليجار ,العقد
في اجل ثالثين  تستحق الضريبة على عمليات اإليجار المحصلة مسبقا ,السابقة مع مراعاة األحكام

 .يوما  ابتداء  من تاريخ تحصيلها( 05)
يمكن للمؤجر أن يطلب استرداد الضريبة المتصلة بالمرحة المتبقية في ,في حالة الفسخ المسبق للعقد

 .السريان شريطة تبرير استرجاع المستأجر لمبلغ اإليجار المحصل للمرحلة غير المنتهية
 :ة على الدخل اإلجمالي صنف الريوع العقارية كما يلييوزع حاصل الضريب:مكرر( 25)المادة 
  لفائدة ميزانية الدولة؛21%
 .لفائدة البلديات21%
 .تحديد الدخل الخاضع للضريبة ( ت

 1:كل المداخيل الناتجة عن مايلي ,تعتبر مدا خيل عقارية( ق ض م)من 20حسب المادة 
 المنازل السكنية:تأجير العقارات المبنية؛ مثل 
 بشرط أن التدرج هذه اإليرادات في أرباح مؤسسة , صناعي دون معداته حل تجاري أوتأجير كل م

 .مستثمرة فالحية أو مهنة غير تجارية  صناعية أو تجارية أو حرفية أو
المداخيل المتأتية من تأجير محالت تابعة لمستثمرة , كما تدرج ضمن فئة األرباح الصناعية والتجارية

 .يةفالحية أو لمهنة غير تجار 
 :مدا خيل رؤوس األموال المنقولة( 2

نقصد بمداخيل رؤوس األموال المنقولة هي تلك المداخيل أو الفوائد واإليرادات التي :مفهومها(10
كما يجب على كل مكلف , يتحصل عليها المكلف بالضريبة من خالل أرباح رؤوس األموال المنقولة

ا وان يوضح في تصريحه أنواع هذه المداخيل والتي بالضريبة المتحصل على هذه المداخيل أن يصرح به
                                                           

 .333ص, مرجع سبق ذكره,  على الدخل اإلجمالي الضرائب, بن اعماره منصور1
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يرادات وديون , ريوع األسهم وحصص الشركات واإليرادات المماثلة لها:تتكون من فئتين أساسيتين هما وا 
 .1والكفاالتالودائع 

تتميز الضريبة على الدخل اإلجمالي عند فرضها على مداخيل رؤوس األموال المنقولة بالخصائص 
 2:التالية

 الطبيعيين؛ أنها تفرض على األشخاص -
 المنبع؛ منأنها تحجز عادة  -
 أنها ضريبة غير سنوية إذ تفرض الضريبة على كل فائدة تدفع للدائن في أي وقت خالل السنة؛ -
مفهوم الدخل الخاضع لها وفرضها على  حيث أنها توسع في, أنها تسري على اإليراد بمعناه الواسع -

ية التي ال توفر فيها خصائص ومبادئ الدخل من الدورية وقابلية المصدر للبقاء بعض اإليرادات العرض
 وصيانته؛

فالضريبة تطبق على نتائج كل ما يملكه أي  ,أنها تفرض تطبيقا لمبدأي التوطن والتبعية االقتصادية -
 .أجنبي مقيم عادة في الجزائر سواء كان جزائري أو ,شخص طبيعي

 :المداخيل الموزعة( أ
 :3تعتبر مداخيل موزعة على وجه الخصوص ( ق ض م)من  20حسب المادة  نصت 
 االحتياطات أو تدرج في رأس المال؛ األرباح التي لم تدخل في -
األسهم أو أصحاب حصص الشركة وغير  المبالغ الموضوعة تحت تصرف الشركاء أو حاملي -

 المقتطعة من األرباح؛
 ة؛األموال المودعة والمستثمر  إيرادات-
 أو شركات؛ القروض الموضوعة تحت تصرف الشركاء مباشرة إما بواسطة أشخاص-
 المكافآت والمزايا والتوزيعات غير المصرح بها؛-
للمدير دون مقابل عمل أو خدمة أو ألداء خدمة مؤداة أو التي يعتبر  المكافآت المدفوعة للشركاء أو-

 مبلغها مبالغا  فيه؛
 إدارة الشركة الممنوحة كمكافأة عن وظائفهم ؛أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس -
ة أكل منش األرباح المحولة إلى شركة أجنبية غير مقيمة من قبل شركاتها الفرعية المقيمة في الجزائر أو-

 .مهنية أخرى بالمفهوم الجبائي

                                                           
  .330لمرجع السابق، صا ، نفسالضرائب على الدخل اإلجمالي, بن اعماره منصور1
 . 332ص , نفس المرجع,الضرائب على الدخل اإلجمالي, بن اعماره منصور 2
 .40ص , 20المادة , 4530, الجزائر ,قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 3
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عندما يتوقف خضوع شخص اعتباري للضريبة المطبقة على أرباح الشركات تعتبر :28تنص المادة
 1.ه واحتياطاته مدفوعة للشركاء تناسبيا  مع حقوقهم فيها أرباح

 2:ال تعتبر مداخيل موزعة  29تنص المادة 
المبالغ الموزعة التي تكتسي بالنسبة للشركاء أو حاملي األسهم طابعا  تسديدا  لمساهمتهم أو لعالوات  -

األرباح واالحتياطات ماعدا  إال إذا سبق توزيع كل ,أن التوزيع ال يكتسي هذا الطابع غير, اإلصدار
 . االحتياط القانوني

 :تعتبر مساهمات ولتطبيق هذا الحكم ال
  بمناسبة اندماج شركتين( مكافآت االندماج ) االحتياطات المدرجة في رأس المال. 
 :المبالغ الموزعة نتيجة تصفية الشركة عندما -
 تمثل تسديد للمساهمات؛ 
  ضريبة الدخل خالل حياة الشركة؛تتم على مبالغ أو قيم فرضت عليها 

 . 3اإلدماج المباشر لألرباح في رأس المال إدماج لالحتياطات يعتبر: 21المادة تنص 
ال يعتبر منح أسهم أو حصص من الشركة , أكثر في حالة اندماج شركتين أو -: 20المادة تنص 
لمنقولة إذا كان للشركات التي من قبل الشركة الجديدة إلى أعضاء المساهمة توزيعا  الريوع ا ,مجانا  

 .ساهمت في عملية اإلدماج شكل شركات أسهم أو شركات ذات مسؤولية محدودة
 :تطبق أحكام المقطع األول أعاله في حالة  -
 مساهمة جزئية في أصول الشركة ؛ -
 .مساهمة كلية ومتزامنة في أصول شركتين أو أكثر -
الضريبة تعتبر كتلة المداخيل المدفوعة موزعة بين  لكل فترة فرض :تقدير المداخيل الموزعة( ب

مجموع المداخيل الفردية المصرح  ,يجب أن تطابق كتلة المداخيل ,المستفيدين من اجل تقدير كل منهم 
 .بها
يتعين على األشخاص المستفيدين من اإليرادات  (ق ض م) من00تنص المادة  :االلتزامات(ج

ا ابريل من كل سنة تصريح   05أن يكتتبوا على األكثر يوم  03الى 20المنصوص عليها في المواد 
 4.خاصا يرسلوه إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة عليهم

 :اإليرادات المعفية من الضريبة على الدخل( د
                                                           

 .40ص, 22المادة,م 4530,الجزائر, قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة1
 .40ص  20المادة ,م4530,الجزائر , قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة,2
 . 40ص , 03,05دةالما,م4530,الجزائر, قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة3
  . 42ص, 00المادة ,م  4530, الجزائر, مماثلةقانون الضرائب المباشرة والرسوم ال4
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إعفاء إيرادات وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن األسهم والسندات المماثلة من الضريبة *
 .على الدخل اإلجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات

سنوات ابتداء  من ( 0)الضريبة على أرباح الشركات لمدة  تعفى من الضريبة على الدخل اإلجمالي أو
 :4550يناير  أول
القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن األسهم والسندات المماثلة المسعرة في  إيرادات وفوائض -

 البورصة؛
 يرادات األسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛إ -
إعفاء إيرادات وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن السندات واألوراق المماثلة من الضريبة  -

أو الضريبة على األرباح الشركات وتعفى من الضريبة على الدخل اإلجمالي او , على الدخل اإلجمالي
أرباح الشركات حواصل وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن السندات واألوراق  الضريبة على

سنوات ( 50)أو التي تم تداولها في سوق منظمة ألجل أدنى  مدته خمس , الممثلة المسعرة في البورصة
يشمل هذا اإلعفاء كامل مدة . 4550سنوات ابتداء  من أول يناير ( 50)وصادرة خالل مدة خمس

 .الحية السند الصادر خالل هذه المدةص
 .الموزعة آلية فرض الضريبة على المداخيل(ه

 .يمثل آلية فرض الضريبة على المداخيل الموزعة : 10-10الشكل
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

 .343ص  ,4535,الجزائر ,دار هومه ,الضريبة على الدخل اإلجمالي,بن اعماره منصور  :المصدر

 جب توزيعها على المساهمين او الشركاءاألرباح التي ي

اقتطاع من المصدر بنسبة 
 ( محررة من الضريبة )02%

المساهم او الشريك شخص 

 طبيعي

المساهم او الشريك هو 

 شخص معنوي

 

 عــفـاءإ
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 تدخل في حساب وعاء الضريبة على األرباح الشركات وال يعاد التصريح بها في التصريح ال:مالحظة
المداخيل المتأتية من توزيع األرباح الخاضعة للضريبة على األرباح الشركات أو تلك  , اإلجمالي بالمداخيل

 1.المعفاة بشرط أن تكون هذه المداخيل متأتية من أرباح مصرح بها بصفة منتظمة
 الديون والودائع والكفاالت تمثل الفئة الثانية من  إن مدا خيل:خيل الديون والودائع والكفاالت مدا-

 . حيث تدرج في هذه الفئة مدا خيل رؤوس األموال المنقولة
 :2وهي تخص أساسا  : المداخيل المعنية 

 المفضلة والحقوق؛الفوائد والمستحقات وغيرها من نواتج القروض الممنوحة وكذلك الديون العقارية  -
 الودائع المالية تحت الطلب أو ألجل محدد؛ -
 الكفاالت نقدا؛ -
 فوائد المبالغ سندات الخزينة؛ -
 الحسابات الجارية؛ -
 فوائد مستحقة ونواتج أخرى مقبوضة لحساب البنوك والمؤسسات المالية؛ -
 الفوائد الناتجة عن الودائع  بالعملة الصعبة؛ -
لممنوحة أو التي أصدرت للجمهور عن طريق مؤسسات القروض الفوائد الناتجة عن القروض ا -

 .والجمعيات المحلية والمؤسسات
 :وسندات الصندوق ويمكن تقسيم من جهة إلى, الكفالت,الودائع ,مكانيزم خضوع مدا خيل الديون -
 3:وتتم العملية على شكلين:والكفاالت,الودائع,خضوع مداخيل الديون ( أ
معالج بواسطة الجزء المدفوع بالنسبة لألشخاص   %35لمصدربيطبق اقتطاع من ا:الشكل األول -

 .الطبيعيين أو المعنويين
إذ ان مبلغ , بعد العملية األولى تأتي عملية خصم االقتطاع من المصدر للضريبة :الشكل الثاني-

الضريبة االقتطاع يشكل دين ضريبي مخصوم للضريبة على الدخل اإلجمالي إذا كان الشخص المستفيد 
 .ص طبيعي والضريبة على أرباح الشركات بالنسبة لألشخاص المعنويينشخ
تخضع سندات الخزينة هي األخرى القتطاع من : خضوع نواتج سندات الخزينة المجهولة االسم (ب

 .هذا االقتطاع محرر من الضريبة, محقق بالجزء المدفوع %05المنبع بمعدل 
 .وال المنقولةلمدا خيل رؤوس األم تحديد الوعاء الضريبي( ج

                                                           
 . 344- 343ص ص, سبق ذكره مرجع ,الضرائب على الدخل اإلجمالي ,بن اعماره منصور1
  22,مرجع سبق ذكره، ص, الحديث النظام الجبائي الجزائري ,خالصي رضا 2
 . 03ص, نفس المرجع ,الحديث النظام الجبائي الجزائري, خالصي رضا 3
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يتكون الوعاء الضريبي من المبلغ الخام : بالنسبة لمدا خيل نواتج األسهم والحصص االجتماعي 0-ج
 .للحصص الموزعة المتضمنة للرصيد الجبائي المتعلق بها

يحدد الربح بالمبالغ الخامة للفوائد : بالنسبة الديون والودائع والكفاالت سندات الخزينة والتوفير5-ج
 .1حقات ونواتج أخرى للديون والودائع والكفاالت وسندات الخزينة والتوفيروالمست

 .الرواتب واألجور( 2
هو ما يستحقه العامل لدى صاحب العمل في مقابل تنفيذ ما يكلف به وفقا  لالتفاق الذي  :تعريف األجر(أ

 2.العملفي إطار ما تفرضه التشريعات المنظمة للعالقة بين العامل وصاحب , يتم بينهما
وهوال يختلف من , هو تعبير يطلق على أجرة الموظف الخاضع لقواعد الوظيفة العمومية:تعريف الراتب ( ب

 .3حيث المضمون والمحتوى عن المضمون مصطلح األجر
تندرج المرتبات والتعويضات واألتعاب واألجور والمنح و الريوع  :تحديد الدخل الخاضع للضريبة ( ج

 .إلجمالي المعتمد أساسا إلقرار هذه الضريبةالعمرية ضمن تكوين الدخل ا
 :4وتعتبر األجور التالية موضوع لتأسيس الضريبة

 المكافآت المدفوعة إلى الشركاء ذوي األقلية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ؛ -
 المبالغ المقبوضة من قبل األشخاص يعملون في بيوتهم بصفة فردية لحساب الغير؛ -
 .لتسديدات والتخفيضات الجزافية لقاء مصاريفهم المدفوعة لمديري الشركاتالتعويضات وا -
 عالوات المردودية والمكافآت أو غيرها التي تمنح لفترات شهرية بصفة اعتيادية من قبل المستخدمين؛ -
المبالغ المسددة ألشخاص يمارسون إضافة إلى نشاطهم األساسي كأجراء نشاط التدريس أو البحث أو -

 .وكذلك المكافآت الناتجة عن كل نشاط ظرفي ذو طابع فكري, قبة أو كأستاذة مساعدين بصفة مؤقتةالمرا
 5:يعفى من هذه الضريبة 02تنص المادة :العناصر المبعدة من الناتج اإلجمالي( د
منصوص عليها  ,األشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة بدون مقابل -

 فاق دولي؛في ات
األشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في مخازن المركزية للتموين التي أنشئ نظمها الجمركي  -

 مكرر من قانون الجمارك ؛ 300بمقتضى المادة 

                                                           
 . 03ص , مرجع سبق ذكره ,نظام الجبائي الجزائري الحديث, اخالصي رض1
 .000ص, م4555,القاهرة , الدار الجامعية ,إدارة الموارد البشرية, عبد الباقي صالح2
 .23ص , مرجع سبق ذكره, التقنيات الجبائية,حميد بوزيدة 3
 . 352- 350ص ص, مرجع سبق ذكره ,محاضرات في جباية المؤسسات, حمو محمد4
 02ص , 02المادة,م4530, رالجزائ ,قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة5
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وفق الشروط , ألجور و المكافآت األخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشبابا -
 المحددة عن طريق التنظيم ؛

أو الصم البكم الذين تقل أجورهم أو معاشاتهم عن عشرين  أو بصريا   أو عقليا   العمل المعوقون حركيا   -
 وكذا العمال المتقاعدون الذين تقل معاشاتهم في النظام العام عن هذا المبلغ؛, ألف دينار جزائري شهريا  

 التعويضات المرصودة لمصاريف التنقل ؛ -
 لجغرافية ؛التعويضات عن المنطقة ا -
 المنح ذات الطابع العائلي التي ينص عليها التشريع االجتماعي مثل والمنح العائلية ومنحة األمومة؛ -
 العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل ولذوي حقوقهم؛ والربوعالتعويضات المؤقتة والمنح  -
دولة والجماعات المحلية منح البطالة والتعويضات والمنح المدفوعة على أي شكل كان من قبل ال -

 والمؤسسات العمومية تطبيقا  للقوانين والمراسيم الخاصة بالمساعدة والتأمين؛
الريوع العمرية المدفوعة كتعويضات عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من أجل تعويض ضرر  -

األفعال العادية عجز دائم كلي ألزمه اللجوء إلى مساعدة الغير للقيام ب, جسماني نتج عنه بالنسبة للضحية
 للحياة ؛

 عاشات المجاهدين واألرامل واألصول من جراء وقائع حرب التحرير الوطنية؛الم -
 المعاشات المدفوعة بصفة إلزامية على إثر حكم قضائي؛ -
 تعويضة التسريح؛ -
تحصل الضريبة عن طريق (ق ض م)من 00خالف األحكام المادة :طريقة تحصيل الضريبة( ه

 1:كل مبلغ مدفوعاالقتطاع من 
, يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يقبضون من أشخاص طبيعيين يوجد مقرهم الجبائي خارج الجزائر -

بما فيها مبلغ االمتيازات العينية أن  ,ريوع العمرية أوأتعاب أو أجور أو إكراميات أو معاشات أو مرتبات
وان يدفعوا مبلغ هذه الضريبة وفقا  للشروط  ,كلهايحسبوا بأنفسهم الضريبة المطابقة للمبالغ المدفوعة 

 .واآلجال المحددة بخصوص االقتطاعات التي يلزم بها المستخدمون والمدينون بالراتب
من  305و 342اقتطاع ضريبة على الدخل من المصدر وفقا  لشروط المنصوص عليها في المواد يتم -
 (ق ض م)
 2:المبنية غيرو العقارات المبنية  عن ابلفوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمق( 7
 

                                                           
 . 350ص, مرجع سبق ذكره ,محاضرات في جباية المؤسسات,منوراوسرير, حمو محمد1
 .03ص , مكرر 25الى00اامادة, م4530, الجزائر,القانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةملغى في 2
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 .تصفية وتسديد الضريبة على الدخل اإلجمالي:المبحث الثاني
 .بعد أن تم تحديد الوعاء الضريبة  البد من تحديد مقدار الضريبة الذي يتم دفعه إلى مصلحة الضرائب

 .يفية تقييمهاآلية حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي وك:المطلب األول
يقسم الدخل إلى شرائح متزايدة , إن مبلغ الضريبة على الدخل اإلجمالي يتم حسابه وفقا  لجدول محدد

 .ولكل ضريبة إاّل ولها تقييم خاص بها, على كل شريحة معدل معين ويطبق
 :آلية حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي (3

 1:إلجمالي العمليات التاليةتشمل اآللية األساسية لحساب الضريبة على الدخل ا
 الدخل الخام اإلجمالي؛:العملية األولى  ( أ

 .مشكل من إجمالي اإليرادات الصافية الفئوية
 الدخل الصافي اإلجمالي؛ :العملية الثانية ( ب

 .من الدخل الخام اإلجمالي يحصل عليه عن طريق خصم األعباء المحددة قانونيا  
 اضع للضريبة؛الدخل اإلجمالي الخ:العملية الثالثة( ج

الممنوح في إطار تصريح ضريبة %35يحصل عليه عن طريق خصم التخفيض الخاص المقدر ب
 .مشتركة من الدخل الصافي اإلجمالي

 مبلغ الضريبة اإلجمالي؛: العملية الرابعة( د
 .على الدخل الصافي الخاضع للضريبة ( حساب الضريبة )يحصل عليه بتطبيق الجدول 

 .م الضريبي على الدخل اإلجماليالسل(:10)جدول رقم 
 نسبة الضريبة  قسط الدخل الخاضع للضريبة 

 %5 دج345.555اليتجاوز

 %45 دج 005.555دج إلى 345.553من 

 %05 دج  3.225.555دج إلى  005.553من 

 %00 دج  3.225.555أكثر من 

 -الجزائر – 4552قانون المالية  :المصدر
 .الصافية الضريبة :العملية الخامسة( ه

                                                           
1
 .002ص , مرجع سبق ذكره ,مال موجهة في تقنيات الجبايةأع, بن اعماره منصور 
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 :يحصل عليها بخصم من الضريبة اإلجمالية كل من 
 القرض الضريبي المتعلق بمداخيل األموال المنقولة ؛*

, إليزي, تندوف:)التخفيضات إن وجدت والخاصة بالنشاطات المتمركزة في واليات الجنوب وهي* 
ة وذلك بتوفر شرطان سنوات وبصفة انتقالي 0من الربح لمدة  %05والمقدرة ب ( تمنراست وأدرار 
 :أساسيان وهما 

وتحقيق مداخيل متأتية من نشاط ممارس في , أن تكون اإلقامة في إحدى هذه الواليات المذكورة سابقا
 .هذه الواليات

 .تقييم الضريبة على الدخل اإلجمالي (15
لية إلى مجموع تتميز الضريبة على الدخل اإلجمالي بالشفافية والبساطة،وذلك من خالل  النظرة اإلجما

 1.رغم وجود تعدد طبيعة مداخيلهااإلجمالي مدا خيل المكلف، وكذلك وجود ضريبة وحيدة على الدخل 
تعتمد الضريبة على الدخل اإلجمالي على تصريح المكلف، ومع غياب الوعي الضريبي لدى المكلفين  -

مما يقلص من , اعة تطبيقهاتواجه هذه الضريبة إشكاال  حول مدى نج, وضعف الكفاءة إدارة الضرائب
 .فعاليتها

, عدم قدرةهذه الضريبة الوصول إلى الدخول الناتجة عن بعض النشاطات كمدا خيل األعمال المنزلية -
 .والمداخيل المحققة في النشاط الموازي

ه غم أهمية السلم المتصاعد في االقتراب من العدالة الضريبية إال أن صياغته تحتاج إلى مراجعة كونر  -
 .اليراعي بعض المعايير التنظيمية مثل عدم مرونة التصاعدية المعتمدة

رغم أهمية نظام االقتطاع من المصدر في محاربة التهرب الضريبي إال أن اقتصاره على بعض -
كما أنه يشكل ضغطا  على سيولة المكلف ألن طريقة تحصيله  ,المداخيل يطرح إشكاال  حول مدى عدالته

لذلك يجب إعادة تنظيم ذلك النظام ثم توسيع مجال تطبيقه ليشمل جميع , مالئمةال تحقق مبدأ ال
 .المداخيل

 .طرق دفع الضريبة على الدخل اإلجمالي:المطلب الثاني
 2.يتم دفع الضريبة على الدخل اإلجمالي وفق نظامين وذلك حسب الشروط المنصوص عليها قانونيا  

 "ع الضريبة في شكل تسبيق في المواعيد التاليةوفق هذا النظام يتم دف :النظام الحقيقي (3
 .مارس 30فيفري إلى  30من : التسبيق األول -

                                                           
 .320ص , م4550, 40المجلد,العدد الثاني,مجلة جامعة دمشق, تقييم اإلصالحات الضريبية في الجزائر, ناصر مراد1
مذكرة مقدمة ,م5105, م5110فعالية السياسة الضريبية في تحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة الجزائر خالل الفترة , عفيف عبد الحميد2

 ,جامعة فرحات عباس سطيف, تخصص االقتصاد الدولي والتنمية المستدامة, كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه
 . 332ص,م  4532
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 .جوان 30ماي إلى  30من : التسبيق الثاني -
وبصدد رصيد التصفية خالل شهرين من تاريخ استالم التبليغ والذي عادة ما ترسله إدارة الضرائب في 

من مبلغ الضريبة على الدخل  %05قيمة كل تسبيق  نهاية السنة الموالية لسنة االستغالل وتساوي
 اإلجمالي المفروضة على المكلف في السنة األخيرة أما قيمة الرصيد فتساوى الفرق بين قيمة الضريبة

لكل منهما أحد العوامل التي تحقق   %05يشكل وجود تسبيقين بقيمة , لسنة االستغالل ومجموع التسبيق
 .الضغط على خزينة المكلف

وفق هذا النظام  يجب أن تكون االقتطاعات المخصصة للمدفوعات  :م االقتطاع من المصدرنظا (54
حيث يرفق , خالل شهر محدد مدفوعة في العشرين األولى من الشهر الموالي لصندوق قابض الضرائب

وفي هذه الحالة فإن االقتطاع غير نهائي، أي أنه منشئ لقرض ضريبي . G50المدين باستمارة التصريح 
والبد من تسوية في نهاية السنة، ويكون االقتطاع من المصدر تحريره من الضريبة على الدخل اإلجمالي 

كما هو الحال بالنسبة للضريبة , عندما تكون الضريبة المدفوعة نهائية وال توجد تسوية في نهاية السنة
 .على الرواتب واألجور

 .فرض الضريبة وكيفية تحصيلها إقليم: المطلب الثالث
قليمو إن لكل ضريبة تحدد لها المادة الخاضعة الضريبة   .لفرضها وطريقة لكيفية تحصيلها ا 

 .فرض الضريبة إقليم-0
ذا كان  إقليم إذا كان للمكلف بالضريبة محل إقامة وحيدة، تقرر الضريبة في  وجود محل اإلقامة، وا 

الذي توجد فيه مؤسسته  اإلقليمي للمكلف بالضريبة عدة محالت إقامة بالجزائر فإنه يخضع للضريبة ف
, الذي يوجد فيه على مستوى أجزاء مصالحهم الرئيسية اإلقليمالرئيسية، كما يخضع لضريبة الدخل في 

األشخاص الذين يتوفرون على إيرادات صادرة عن ممتلكات أو مستثمرات أو مهن موجودة أو ممارسة 
 1.بالجزائر دون أن يوجد بها موطن تكليفهم

 :لضريبةتصفية ا -4
إلى مصلحة الضرائب وتحديد هذا  تحديد المبلغ الذي يجب على الممول دفعه نقدا  " هي :مفهومها -

 ".يتم أوال  بتحديد وعاء الضريبة او المادة الخاضعة لها  المبلغ
الضريبة التوزيعية والضريبة ,التاريخي لتصفية الضريبة إلى مرحلتين هما يمكن تقسيم التطور

 2:القياسية

                                                           
علوم وم االقتصادية والتجارية و معهد العل, تخصص مالية, مذكرة لنيل شهادة الليسانس,، الجباية والتنمية االقتصادية, بن عياد صورية1

 . 02ص, م 4550,المركز الجامعي زيان عاشور الجلفة,التسيير
 .305-320صص,م4532, الجزائر,دار هومه ,شذرات النظرية الجبائية, خالصي رضا2
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  نما تقوم السلطة الجبائية بتحديدوا   ,هي تلك الضريبة التي ال يتحدد سعرها مقدما  :"يبة التوزيعية الضر 
 ".ثم تقوم بتوزيع هذه الحصيلة اإلجمالية جغرافيا  , تها اإلجماليةيلحص

 إي أنها غير مرتبطة بوثائق بل بالمظاهر ,حيث تقوم اإلدارة بتقدير جزافي للضريبة :الضريبة القياسية
 .  ويتم ذلك بفرض معدالت ضريبة على المادة الخاضعة, خارجيةال
 
 .كيفية تحصيل الضريبة -5
لنقل قيمة الضريبة من  مجموعة من اإلجراءات والقواعد المتبعةهو  :مفهوم تحصيل الضريبة ( أ

 .ذمة المكلف إلى الخزينة العمومية
 1:فيما يلي  إن تحصيل الضريبة تستلزم عدة طرق نلخصها 
إدارة الضرائب من تلقاء نفسه  فيقوم المكلف بدفع قيمة الضريبة إلى: بواسطة المكلف المباشر لدفعا( ب

وتعتبر هذه الطريقة من ابسط الطرق ومن أكثرها شيوعا  في الوقت , دون مطالبة من اإلدارة بأدائها
 .الحالي

م الغير بدفع قيمة حيث يقو , ويطلق عليه الحجز من المنبع:الدفع بواسطة شخص آخر غير المكلف( ج
 .الضريبة إلى مصلحة التحصيل وهذا بعد تحصيلها من المكلف بالضريبة

على , يتم دفع الضريبة عن طريق لصق دمغة ,فـتحدث كثير بالنسبة للضرائب على التداول :الدمغة(د
 العقود، والمحررات والمطبوعات واإلعالنات او عن طريق استعمال أوراق مدموغة او ختم األوراق

 .حيث يقوم المكلف بنفسه بهذه العملية وتحت إشراف الجهات اإلدارية ، بالدمغة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .304-305,صص,م3002, الجزائر, الدار الجامعية, مبادئ المالية العامة, حسين عوض هللا زينب 1
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 الفصل خالصة
تعتبر الضريبة على الدخل اإلجمالي أهم مورد لتمويل الخزينة العمومية حيث تعرف على أنها ضريبة 

حيث يتم , الدخل الصافي لدى المكلف بالضريبةتفرض مرة واحدة في السنة على , تصريحية, مباشرة
ويتم تطبيق هذه الضريبة على كل شخص طبيعي له موطن اعتيادي في . حسابها بتطبيق سلم تصاعدي

 .الجزائر أو تكون له مداخيل من مصادر جزائرية
يعفى من ضريبة على الدخل اإلجمالي كل األشخاص الذين يساوي دخلهم الصافي أو يقل عن الحد 

باإلضافة إلى السفراء واألعوان , ألدنى لإلخضاع الجبائي المنصوص عليه في الجدول التصاعديا
 .التي يمثلونها نفس االمتيازات عندما تمنح البلدان, الدبلوماسيين واألعوان القنصليين من جنسية أجنبية

يرادات والريوع التي إن الدخل الخاضع للضريبة على الدخل اإلجمالي يتمثل في األرباح والمداخيل واإل
حيث يتم حسابها بعد طرح مختلف التكاليف . يتحصل عليها األشخاص الطبيعيين خالل السنة

 .والتخفيضات المسموح بها من دخل المكلف وهذا ما يطلق عليه بالدخل الصافي
ير التوريد غ التوريد المباشر وطريقة طريقة:الضريبة على الدخل اإلجمالي تستوجب طريقتين لدفع
 .المباشرة

تقديرها وحساب مبلغها نصل إلى آخر مرحلة وهي تحصيل الضريبة , بعد اختيار المادة الخاضعة
 .والتي تعتبر مجموعة العمليات التي تستهدف تحويل قيمة الضريبة من ذمة المكلف إلى الخزينة العمومية
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 الفـصل الثاني
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  تمهيد
الضغط الضريبي التي يتطلبها الموضوع لجة أهم المفاهيم المرتبطة بيتم من خالل هذا الفصل معا

 ،المعتمد من طرف الدولة لتمويل خزينتها العمومية األساسيالعنصر  الضريبةر تعتب حيث ،محل الدراسة
ومن ثم فإن الضغط الضريبي يعكس مدى ضعف البنية االقتصادية وهياكلها الضريبية التي تعاني من 

 .والتحصيل رنقص في التأطي
إبراز العوامل المؤثرة على إلى  باإلضافة ،يتحديد اإلطار النظري للضغط الضريبيتم من المنطلق 

قياس الضغط  دون إغفال صعوبات إلى أهم قياس الضغط الضريبي ،وذلك من خالل التطرق. مستواه
 :وبهذا قمنا بتقسيم الفصل إلى مبحثين أساسيين هما. الضريبي

 .الضريبي  لضغطاأساسيات  :المبحث األول
 .وتحديد المعدل الضريبي األمثل قياس الضغط الضريبي :المبحث الثاني
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 .أساسيات الضغط الضريبي:المبحث األول

ألنه يقيس  ،الضغط الضريبي يعتبر من المؤشرات األساسية التي تحدد عالقة الضرائب بالنواتج إن
 ،الطاقة الضريبية: تطرق إلى العناصر التاليةن وللتدقيق في مفهومه ،دلك البلمدى العدالة الضريبية في ذ

مستوى درجة  :حيث أن الضغط الضريبي يتأثر بعدة عوامل منها ،العبء الضريبي والجهد الضريبي
طبيعة النظام  را  كفاءة اإلدارة الضريبية ودرجة الوعي الضريبي وأخي ،التقدم االقتصادي واالجتماعي

 .بيالضري
 .الضغط الضريبي وأنواعه :المطلب األول

 أهمويعدمن  ،ضرائب على مستوى االقتصاد الوطنيلللتقدير الكلي لمؤشر  أهميعتبر الضغط الضريبي 
 .المؤشرات الكمية المستخدمة لتقييم النظم الضريبية 

 .مفهوم الضغط الضريبي (0
لحجم االستقطاعات  تبعا   واتساعا   ما يحدثه فرض الضرائب من تغيرات عليها تختلف عمقا   إن

التأثير على مختلف مظاهر  إلىتؤدي  ،أخرىوصورة التركيب الفني من ناحية  ،الضريبية من ناحية
 1.يعبر عنه بالضغط الضريبي ماذلك و الحياة في المجتمع 

 العالقة الموجودة بين اإليرادات الضريبية والناتج الداخلي" :يعرف الضغط الضريبي على انه 
ويعد من أهم المؤشرات  ،الكلي للضرائب على مستوى االقتصاد الوطني للتقدير ايعتبر مؤشر  و  ،اإلجمالي

وعموما  يعبر مستوى الضغط الضريبي عن نسبة االقتطاعات 2".الكمية المستخدمة لتقييم النظم الضريبية
 :الضريبية إلى الدخل القومي كما توضح المعادلة التالية 

 011×( الدخل القومي ÷مجموع االقتطاع الضريبي= )ريبيمعدل الضغط الض

 ،التأثير الذي تحدثه عملية فرض الضرائب المختلفة": منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  كما عرفته
كما يعبر الضغط  ،يوصورة التركيب الفني للهيكل الضريبالضريبية واآلثار الناتجة عن حجم االقتطاعات 

فهو مؤشر كمي للتقدير  ،يالذي يحدثه االقتطاع الضريبي على االقتصاد الوطن على العبءالضريبي 
شكل  في هو العالقة التي تحدد نسبة المبالغ المقتطعة" ."على المستوى االقتصادي الكلي للضرائب

                                                           
1
 .19م، ص 0225ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،، المالية العامة، حسينحسين مصطفى  
دولة في العلوم  ،أطروحة لنيل درجة الدكتوراه ،م5112_م0995 اإلصالح االقتصادي مابين الفترة النظام الضريبي وتحديات ،بوزيدة حميد 2

 .300ص ،4550دفعة  ،جامعة الجزائر ،االقتصادية
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شخص  أوشخص طبيعي )ضرائب ورسوم من مجموع الدخل المحقق من طرف المكلف بالضريبة 
 1."(معنوي

 االقتطاعاتالعالقة الموجودة بين " تعريف شامل للضغط الضريبي على أنه  إعطاءيمكن من المنطلق 
 ".الضريبية و الناتج الداخلي الخام

 
 
 .أنواع الضغط الضريبي (4
تتمثل في الضغط الفردي والضغط الضريبي الجماعي والضغط  أنواعللضغط الضريبي ثالثة  إن

 .الضريبي النفسي
بعين االعتبار دخل المكلف  يحسب الضغط الضريبي الفردي آخذا   :الضغط الضريبي الفردي ( أ

بالضريبة ومقدار الضرائب التي تضاف إليها االقتطاعات اإلجبارية المحسوبة على أساس الحماية 
 .االجتماعية

نحصل على ( PFI)والضغط الجبائي الفردي ( I)الضرائب  ،(R)بالتالي اذا كان الدخل يرمز له 
 :ة المعادلة التالي

PFI=I/R 
نه من أل ،رال تأخذ بعين االعتبا ،الضرائب غير المباشرة على االستهالك أن نشير أنيجب  

نقوم بحساب كل الضرائب التي يتحملها الفرد والتي تكون بطبيعة الحال متضمنة في أسعار  أن ،الصعب
 2.السلع المقتناة

لمحصلة لحساب الدولة والجماعات هي مجمل اإليرادات الجبائية ا :الضغط الضريبي اإلجمالي ( ب
بناء على  ،بما في ذلك االقتطاعات اإلجبارية من طرف صناديق الضمان االجتماعي ،المحلية

والذي ( R)والدخل اإلجمالي (I)اإليرادات الضريبية ،(PFG)هذا يرمز الضغط الضريبي اإلجمالي
 3 :لتاليةا لةالمعادنحصل على  ،(PIB)عادة ما يكون الناتج الداخلي الخام

 
 

 

                                                           

 .240، 242ص ، ص4532، دار هومه، الجزائر، 3ط ،النظرية الجبائية شذرات ،خالصي رضا1 
 .400-404ص صم، 4552ان المطبوعات الجامعية، الجزائر،ديو  ،0ط ،اقتصاديات المالية العامة محرزي محمد عباس،2 
 .322ص ،م4552الجزائر، ،دار هومه ،2ط ،اقتصاديات الجباية والضرائب ،محرزي محمد عباس 3

PFG=I/PIB 
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مما يؤدي بالمكلف  ،هو إحساس المكلفين بالحرمان من استهالك معين: الضغط الضريبي النفسي( ج
 1.إلى تخفيض من استهالك بعض المواد

 .أسباب ارتفاع الضغط الضريبي ( 3
زانية العامة إن ارتفاع الضغط الضريبي عالقة أكيدة مع تزايد نسبة النفقات العمومية ضمن بنية المي

 ،فإن ارتفاع الضغط الضريبي يبدو أمرا حتميا   ،ومادامت الضرائب تعد أهم وسيلة للتمويل الخزينة ،للدولة
 :منها على الخصوص ،وحدة الظاهرة فهناك عدة أسباب ال يفسرأن هذا  إالّ 
والثاني  واحد تقليدي ،يتعايش داخل االقتصاد الوطني قطاعان)الزدواجية على مستوى االقتصاديا

تزايد النفقات  ،التهرب الضريبي ،إقرار تخفيضات وخصوم ضريبيةو تعدد اإلعفاءات الضريبية  ،(عصري
 2.العمومية 

 .أهداف دراسة النظرية العامة للضغط الضريبي( 2
التغيرات االقتصادية واالجتماعية التي يحدثها فرض الضرائب أهداف النظرية العامة للضغط  تحدد
 3: قسم هذه التغيرات إلىتنو  الضريبي

نتيجة قصور في الكيان الضريبي وعيوب فيه تؤدي إلى  Involontaires تغيرات الإرادية ( أ
 .إحداث آثار مناقضة ألهداف السياسة الضريبية أو لألسس العلمية والفنية لإلخضاع الضريبي

 .هاتحقيق إلىأي التغيرات التي يهدف النظام الضريبي Délibérées تغيرات مقصودة ( ب
عن غيرها من التغيرات المقصودة ا  وهي التي تتولد تلقائيAutomatiques  تغيرات تلقائية ( ج

 .التي يحدثها فرض الضرائب والالإرادية
  التي فإن النظرية العامة للضغط الضريبي تستهدف الكشف عن الصيغ اإلخضاع الضريبي ،من ثم

االقتصادية واالجتماعية والسياسية إلى أقصى درجة تتقلص معها آثار التغيرات التي تحيق بمعالم الحياة 
يديولوجيته  .وراء إطار الوضع األمثل الذي تحدده ظروف المجتمع وا 

 .المعايير المشابهة للضغط الضريبي :المطلب الثاني
الجهد و العبء الضريبي  ،تتمثل في الطاقة الضريبيةعدة معايير مشابهة له ان للضغط الضريبي 

 .الضريبي
 .الطاقة الضريبيةية ماه( 0

                                                           
 .205ص ،مرجع سبق ذكره ،شذرات النظرية الجبائية ،خالصي رضا 1
 .240ص ،مرجع سبق ذكره  ،شذرات النظرية الجبائية ،خالصي رضا 2
 .20ص  ،4550طبعة ،مصر ،الدار الجامعية ،النظم الضريبية ،طريق يونس أحمدب 3
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تعرف على أنها الحد األقصى لألموال التي يمكن للحكومة الحصول عليها من دافعي : مفهومها( أ
ال يؤدي إلى آثار ضارة على االقتصاد القومي أو على الذي  لوبالشك ،الضرائب تحت ظروف معينة

حيث يقصد  ،طاقة ضريبة كامنةيمكن تقسيم الطاقة الضريبية إلى طاقة ضريبة فعلية و  1.نشاط األفراد
بالطاقة الضريبية الفعلية تلك الحصيلة التي يتم تحقيقها في ضوء األوضاع االقتصادية واالجتماعية 

أما الطاقة الضريبية الكامنة المحتملة  ،والسياسية وكذلك الهياكل التنظيمية السائدة في الدول المعنية 
ا في ظل عالج األسباب والمعوقات التي يتمخض عنها فيقصد بها حصيلة الضرائب التي يتم تحقيقه

ي بمتطلبات التمويل قما يؤدي إلى تحقيق إيرادات ضريبية تم ،انخفاض معدالت االقتطاع الضريبي
 2.برامج اإلنفاق العامو 

 .أهمية دراسة الطاقة الضريبية (ب
والمعدالت  نظمةيهدف البحث في موضوع الطاقة الضريبية إلى إتباع أفضل السبل في وضع األ

يمكن بعده  الذي ال أي التوصل إلى الحد ،حصائل بأقل األضرار الممكنةالالضريبية للتوصل إلى اكبر 
لحاق  ،زيادة معدالت الضرائب اّل أدى ذلك إلى التهرب الضريبي وبالتالي تخفيض حصيلة الضرائب وا  وا 

 3 .الضرر بالطاقة اإلنتاجية عموما  
 .حجم الطاقة الضريبية العوامل المؤثرة في تقدير ( ج
بالظروف والعوامل  الرتباطها نظرا   ،ومن وقت إلى آخر ،الطاقة الضريبية تختلف من بلد إلى آخر إن 

 .مما يضفي عليها صفة والتطور والحركة ،وبتفاعل هذه الظروف والعوامل ،االقتصادية والمالية المختلفة
 ،كلما ازدادت طاقتها اإلنتاجية ،يادة مطارحهابصورة عامة أنه كلما أمكن توسيع نطاق الضرائب وز  
 .تتصف إدارة الضرائب بالكفاءة أنشرط 
 4 :ويمكن تلخيص أهم العوامل المؤثرة في الطاقة الضريبية فيما يلي 
 ؛وتوزيعه حجم الدخل القومي.3
 ؛نظام الضريبي وتركيبه الفني.4
 ؛مستوى اإلنفاق العام.0
 .مي بواسطة الضرائب في البلدان الناميةالنتائج العملية لالدخار الحكو .2
 .العبء الضريبي( 5

                                                           

 .400ص ،م4550 ،اإلسكندرية ،الدار الجامعية ،0ط ،اقتصاديات المالية العامة ،البنا محمد1 
 .350، ص م 4555،اإلسكندرية ،تحليلية تقييميه دراسة ،صندوق النقد الدولي وقضية اإلصالح االقتصادي والمالي ،سمير إبراهيم أيوب2 
 .232ص م، 3003،دار الخلود ،لمالية العامة الموازنة العامة الضرائب والرسوم دراسة مقارنة، اوآخرونزينب حسين عواضة  3
 .230، 230ص صالسابق، نفس المرجع  ،المالية العامة الموازنة العامة الضرائب والرسوم دراسة مقارنة ،وآخرون نبعواضة زي حسين 4
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التي تنتج على أسعار السلع وعوامل اإلنتاج سواء نتجت عن نجاح  هو كافة اآلثار: مفهومه (أ
 1.العبء الفعلي للضريبة الستقرارالممول في نقل العبء الضريبي أو نتجت كآثار اقتصادية 

فرق  وقد ،يرات الناشئة من فرض الضريبة على توزيع الدخولتلك التغ": بأنه ماسجريف كما يعرف
 2:"كما يليالخاص الضريبي ماسجريف بين العبء الضريبي التفاضلي والعبء 

 من بدال   (س)هو التغيرات الناشئة على توزيع الدخول نتيجة فرض الضريبة  :العبء التفاضلي -
الحقيقي واحدة مع افتراض بقاء تكون حصيلة الضريبتين في حجمهما  أنبشرط ( ص)الضريبة 

 .لإلنفاق العام ثابت الحجم الحقيقي
ودون النظر  ،هو التغيرات الناشئة على توزيع الدخول نتيجة لتعديل ضريبي معين :العبء الخاص -

 .بآثار ذلك التعديل الضريبي على جانب اإلنفاق العام
 :عبء الضريبي وهما كالتالييز بين معيارين لنقل اليويمكن التم: ينقل العبء الضريب (ب
 3 :وتنقسم الضرائب إلى ثالثة أنواع :النقل الكلي والنقل الجزئيمعيار  -
   حيث ال تكون هناك معامالت بين األفراد تمكنهم من نقل :ضرائب ال يمكن نقل عبئها نهائيا
 .ة عن العملالشركات والضرائب على المداخيل الناجمو  ويتعلق األمر بالضرائب على األشخاص ،العبء
   على األشخاص الذين يدخلون  بالضرائب المفروضة يتعلق األمر :ضرائب يمكن نقل عبئها جزئيا

 .يتمكنون من خاللها تحميل أثمان هذه المنتجات جزء من الضريبةو  ،في معامالت مع آخرين
 إالّ  ،في األسعار الضرائب التي يمكن تضمينها كليا   هي تلك :ضرائب يمكن نقل عبئها بالكامل 

 .يعتقد اّنه من الصعب نقل كامل العبء ألن ذلك يتعلق بعوامل اقتصادية عديدة masgrave    أن
عندما تفرض الضريبة في مرحلة معينة  أماميا   النقلكون ي :النقل األمامي والنقل الخلفيمعيار  -4

كأن يقوم المنتج بنقل  ،ية له على نقلها إلى مرحلة تال قادرا   يكون الممول ،من مراحل اإلنتاج أو التداول
عندما يتمكن  خلفيا   النقل ويكون .إدماجها في سعر البيع الضريبة التي دفعها إلى المشتري عن طريق

كأن يقوم المنتج الذي دفع الضريبة بنقلها إلى عوامل اإلنتاج  ،دافع الضريبة من نقلها إلى مرحلة سابقة
أسعار المواد األولية فوائد  ،تخفيض أجور العمال)أسعارهاالمستخدمة في إنتاج السلعة عن طريق خفض 

 .بمقدار الضريبة أو جزء منها( الخ...القروض
ا يكلف المشرع الضريبي أشخاص  عندما  يكون النقل مقصودا   :غير المقصودالنقل الالنقل المقصود و *

 كلف المشرع أشخاص إذا أما ،رقدرتهم على نقلها وينجحون في نقلها للغي بدفع ضرائب معينة معتقدا  

                                                           
 .00ص ،م4550-م4554 ،مصر ،الدار الجامعية ،النظم الضريبة ،دراز حامد عبد المجيد 1
 .00-02ص ص ،السابقالمرجع  نفس ،النظم الضريبية ،دراز حامد عبد المجيد2 
 .320ص ،م4550 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،مدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية ،عبد المجيد قدي 3
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 غيرالأنهم نجحوا في عملية النقل فيعتبر هذا النقل  غير إالالعدم قدرتهم على نقلها إلى  معتقدا   بضرائب
 .مقصودال

 .أهمية قياس العبء الضريبي( ج
أسس لتصميم السياسة  تهدف الدراسات العلمية والفنية للضرائب في الفكر المعاصر إلى التوصل إلى

إلى استخدام الضريبة كأداة لتحقيق تلك اآلثار االقتصادية  يقتضي رسم هذه األخيرة ،المثلىالضريبية 
تحقيق هذه اآلثار المرغوبة إنما يتوقف  أنإاّل  ،واالجتماعية والسياسية التي تتماشى مع أهداف المجتمع

 ،دون غيرهم عض الممولينوعلى استقرار عبء الضريبة في ذمة ب ،األخرى بجانب العديد من العوامل
التوزيع الفعلي للعبء  بتحديد اآلثار المرغوبة ثم تحديد لذلك فإن الخبير الضريبي الناجح يبدأ أوال  

يقوم بعد ذلك باختيار وعاء الضريبة وكافة الجوانب تنظيمها . رالضريبي الذي يمكن من تحقيق هذه اآلثا
 التوصل ذلك ثم ،لنقل عبئها كافة العمليات الطبيعيةالفني بحيث يترتب على فرض هذه الضريبة إتمام 

 1.ومن ثم تحقيق أهداف السياسة الضريبية ،التوزيع الفعلي المرغوبإلى 
 .أساليب قياس العبء الضريبي (د

 :2الضريبي يستوجب معيارين لقياسهء إن لقياس العب
ول الفعلي للضريبة خالل كمية األموال التي تحمّلها المم ويشمل :الضريبي المطلق العبءمعيار  -

 .ما تكون سنةا  فترة معينة غالب
إلى المقدرة با  هو عبارة عن العب الضريبي المطلق منسو  :العبء الضريبي النسبيمعيار  -

 .التكلفية للممول
 011× (المقدرة التكلفية للممول÷قالعب الضريبي المطل) =العبء الضريبي النسبي

 .الفعلي من ضرائب كنسبة من قدرته على تحمل هذه الضرائبوهو بذلك يعبر عما تحمله الممول 
 .الجهد الضريبي( 3
ة ـالممكن الضرائب اليـإجم إلى ليةـالفع بـالضرائ نسبة عن الضريبي دـــالجه يعبر :همفهوم( أ

 .التحصيل
 .والممكنة الفعلية الضريبية الطاقة تحديدى عل يقوم :قياسه( ب 

 .الضرائب الممكنة÷ةالضرائب المحقق  =لضريبيا الجهد معدل                

 .الضريبي الجهد ارتفاع يعني هذا ،الواحد من تماما   كبرأ النسبة هذه كانت إذا -
                                                           

 .  053ص  ،م3020،اإلسكندرية  ،دار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع ،الضرائب العقارية و التنمية االقتصادية ،دراز حامد  عبد المجيد 1
 .354-353ص  صالسابق، مرجع النفس   ،م الضريبيةالنظ ،حامد عبد المجيددراز  2
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 .يجب مما قلأ الضريبي الجهد أن يعني هذا ،الواحد من تماما   لأق النسبة هذه كانت إذا -
 1.متوازن يبيالضر  الجهد أن يعني هذا ،للواحدا  مساوي النسبة هذه كانت إذا -

 .العوامل المؤثرة على الضغط الضريبي :المطلب الثالث
 :أهمها يتأثر مستوى الضغط الضريبي بعدة عوامل

 .مستوى درجة التقدم االقتصادي واالجتماعي (0
بالغ على انتشار ظاهرة التهرب  ما يكون لها تأثير إن الظروف االقتصادية في فترة معينة كثيرا  

الشئ الذي  ،األفراد وقدراتهم الشرائية تزداد مداخيلبحيث ت الرخاء وازدهار االقتصاد ففي فترا ،الضريبي
وذلك عن طريق رفع األسعار  ،عبء ضريبة إلى غيرهم من المستهلكين لمنتجين من نقلليمكن 

ا أما في فترات الركود وم ،في اإلخالل بواجباتهم الضريبية لمنتجاتهم مما ال يفسح لهم المجال للتفكير
أي تزداد حساسيتهم الرتفاع األسعار  ،االنخفاض من المداخيل في القدرة الشرائية لألفراد يزامنها من

لهم للتهرب من أداء الواجب الضريبي  ا  فيصعب على المنتجين نقل عبء الضريبة ويكون ذلك دافع
     2.باستعمال مختلف الطرق 

توى التقدم االقتصادي واالجتماعي للدول يتضح لنا مما تقدم مدى تأثير الضغط الضريبي بمس 
بينما تنخفض  ،الدخل اإلجمالي المحلي مرتفعة علىففي الدول المتقدمة نجد أن نسبة الضرائب  المتخلفة

 .هذه النسبة في الدول النامية
 .كفاءة اإلدارة الضريبية (5

ذلك من خالل السير و  ،تشكل إدارة الضرائب همزة وصل بين التشريع الضريبي والمكلف بالضريبية
 3:الحسن لوظائفها ويتوقف مستوى إدارة الضرائب على العناصر التالية

 ؛موظفي اإلدارة الضريبية -
 ؛وسائل العمل المتوفرة لدى إدارة الضرائب -
   ؛العالقة الموجودة بين اإلدارات الضريبية -
جراءاتطبيعة القوانين الضريبية   -  ؛تنفيذها وا 
 .األخرى اإلداراته إدارة الضرائب ومدى عالقتها مع مختلف طبيعة المحيط الذي تعمل في -

                                                           

 .00م، ص4534-م4533وراه، الجزائر،رسالة نيل شهادة الدكت ،ترشيد نظام الجباية العقارية ،الحكيم عبد بلوفي1 

امعة ادرار، ة ليسانس، جمذكرة تخرج لنيل شهاد  ،م5112-م 0999ما بين  ،الضغط الضريبي في الجزائر،حجاج الشيخ  ،زناني عبد الحق2 
 .20ص  ،م4552 دفعة الجزائر،

 . 20ص السابق، مرجع النفس   ،م5112م و0999مابين  ،الضغط الضريبي في الجزائر ،حجاج الشيخ ،زناني عبد الحق 3
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 جلأيعد من إبراز اهتمامات الدول من  ،إن رفع مستوى اإلدارة الضريبية وخاصة في الدول النامية
 .وضع سياسة رشيدة تعالج مختلف العناصر السابقة

 .درجة الوعي الضريبي( 3
وتتمثل عناصر  ،عليه من الضريبة إلى خزينة الدولة يقصد به الحالة التي يقوم فيها المكلف بدفع ما

 :1الوعي الضريبي فيما يلي
 فرضها؛فهم المقاصد من الضريبة عند  -
 ؛االقتناع بإلزامية الضريبة -
          ؛المبادرة إلى تسديد الضريبة -
 ؛عدم السعي إلى التهرب من آدئها -
حيث انه بتوفر  ،على مستوى الضغط الضريبي شرمن المؤكد أن درجة الوعي الضريبي لها تأثير مبا 

 .على نتيجة الضغط الضريبي ا  وهو ما ينعكس إيجاب ،عناصر الوعي الضريبي تزداد الحصيلة الضريبية
 .طبيعة النظام الضريبي( 2
يعكس جميع التطورات االقتصادية  أنإن النظام الضريبي باعتباره إحدى الظواهر االجتماعية البد  

ر لذا ينبغي أن يكون على جانب من المرونة بالقدر الذي يسمح باستمراره كعنص ،في المجتمع والسياسية
 ويرجع عدم اكتمال الهياكل التنظيمية إلى تعقد النظام الضريبي ،رمن عناصر النظام االجتماعي األكب

 2.وعدم استقرار التشريع الضريبي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .03ص السابق،مرجع النفس  ،م5112 -م0999بين  ما الضغط الضريبي في الجزائر ،حجاج الشيخ،زناني عبد الحق  1
 . 04ص ،مرجع النفس  ،م5112-م0999رالضغط الضريبي في الجزائ ،حجاج الشيخ ،حقزناني عبد ال 2
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 .يد المعدل الضريبي األمثلوتحد قياس الضغط الضريبي: المبحث الثاني
توجد هناك طريقتين لقياس الضغط الضريبي وتتمثل في نسبة االقتطاع الضريبي إلى الدخل القومي 

أنه يعاني من عدة صعوبات لقياسه أهمها ّ إال ،ونسبة االقتطاع الضريبي إلى مجموع االقتطاعات العامة
باإلضافة إلى ما سبق سوف نحاول  ،قتصاديواختيار المجمع اال ،تحديد مجموع المداخيل الضريبية

 . التعرف على معدل الضغط الضريبي األمثل ثم الوقوف على العوامل المحددة له
 .أسس قياس الضغط الضريبي: المطلب األول

لذلك يجب  ،يعتبر الضغط الضريبي مؤشرا  كميا  للتقدير الكلي للضرائب على مستوى االقتصاد الوطني
 .يوفي هذا المجال توجد طريقتين لقياس مستوى الضغط الضريب ،ة دقيقةتحديد قيمته بكيفي

يعتبر األكثر استعماال  للتمييز بين المستويات : نسبة االقتطاع الضريبي إلى الدخل القومي -3
المختلفة للضغط الضريبي وهو بمثابة المقياس المباشر لالقتطاعات الضريبية ويعبر عنه بالعالقتين 

 1.الضريبي بالمفهوم الضيق والضغط الضريبي بالمفهوم الواسع الضغط: التاليتين
 

 011×(الناتج اإلجمالي الداخلي÷االقتطاعات الضريبية=)الضغط الضريبي بالمفهوم الضيق

 
 011×(الناتج اإلجمالي الداخلي÷االقتطاعات اإلجبارية =الضغط الضريبي بالمفهوم الواسع

 
تزداد صعوبة قياس الضغط الضريبي : االقتطاعات العامةنسبة االقتطاع الضريبي إلى مجموع -5

 .الضريبي إلى مجموع موارد الدولةاالقتطاع وفق هذا المعيار القائم على إيجاد نسبة 
نتيجة ازدياد حجم اإلنفاق  ،الزيادة المستمرة في حجم االقتطاع الضريبي وغيره من موارد الدولة

الوطيدة بين مستوى هذا االقتطاع الضريبي والمستوى العام الذي يظهر العالقة  األمر ،الحكومي فيها
بحيث يزداد العبء الضريبي بالنسبة للدخل القومي كلما ازداد حجم االقتطاعات  ،لالقتطاعات المختلفة

 2.وان كان معدل زيادة العبء الضريبي أكبر من معدل زيادة االقتطاعات العامة ،العامة
 
 
 

                                                           
 .203ص ،مرجع سبق ذكره ،شذرات النظرية الجبائية، خالصي رضا1
 .03 -05ص ص مرجع سبق ذكره، ،النظم الضريبية ،بطريق يونس احمد2 
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 .لمنهجية لقياس الضغط الضريبيالصعوبات ا: لمطلب الثانيا

الضغط الضريبي يمثل العالقة بين االقتطاعات الضريبية والناتج الداخلي الخام بحيث يجب تحديده  إن
الضغط  منهجية قياستواجه عدة صعوبات  هناك أنإاّل  ،بدقة للحصول على نسب صحيحة ودقيقة

 :وتتمثل فيما يلي الضريبي
نقول أن هذه الضرائب والرسوم هي التي تمثل المداخيل  :يبةتحديد مجموع المداخيل الضر  (0

  :1الضريبية بحيث يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية
 حقيقية ؛نقدية أن تكون تدفقات _
 ؛تدفع للدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها_ 
 .أن تكون إجبارية_
لبلدان المتقدمة يعود إلى التغطية إن السبب األول للفروقات بين معدل االقتطاعات اإلجبارية في ا 

مما يحدث تباين في  ،ألنظمة التأمين االجتماعي التي تمول بطريقة تختلف من بلد آلخر غير المتجانسة
المعدالت وكذا التباين في المسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الدول ومنه يصعب مقارنة الضغط 

تالفات الموجودة في طرق حساب نظرا  الختالف نظم باإلضافة إلى ذلك االخ. الضريبي بين هذه الدول
أن كيفية تدخل الدولة في االقتصاد واالقتطاعات اإلجبارية تعكس تماما  اإليرادات ,الحسابات الوطنية

فقد تتدخل الدولة في االقتصاد بشكل مباشر  ،الضريبية المقصودة في حساب معدل الضغط الضريبي
التي ال  ،مما يترتب عليها تكاليف ،عن طريق اإلعفاءات المقدمةبمنح اإلعانات وبشكل غير مباشر 

 .تدخل في حساب هذا المعدل مما يقلل من دقته
 2 :والذي تنسب إليه اإليرادات الضرائب مبين المجمعات الثالثة اآلتية: اختيار المجمع االقتصادي (5
 .منتجة من قبل الدولةعلى أنه مجموع السلع والخدمات اإلنتاجية ال:اإلنتاج الكلي الخام ( أ
تعتبر قيمة المنتجات الوسيطية التي ساهمت في إنتاجها والتي تشكل  :القيمة المضافة الخامة  ( ب

ونستنتج من هذا أنه في حساب اإلنتاج الكلي الخام تكون المنتجات  ،موضوعا  في االستخدام النهائي
 .الوسيطة محسوبة على األقل مرتين

أنه مجموع السلع و الخدمات اإلنتاجية المنتجة من قبل األعوان ف على يعر  :اإلنتاج الداخلي الخام ( ج
 .والتي تشكل موضوعا  لالستخدامات النهائية فقط ،المقيمة

                                                           
 .00ص  ،مرجع سبق ذكره ،ترشيد نظام الجباية العقارية، بلوفي عبد الحكيم 1
  .23-00ص  ، صم3002ر، الجزائ، ديوان المطبوعات الجامعية ،المحاسبة الوطنية، سم قادة، ترجمة قدي عبد المجيدأقا 2
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فيما يخص اختيار أحد مجاميع المحاسبة الوطنية فمن الواضح أن هذه المجاميع تختلف حسب النظم  
االقتصادية التي تبين مفاهيم القطاعات المنتجة  وبالتالي تخضع للفلسفة ،المتبعة في تقييمها وحسابها

في تحديد اإلنتاج الوطني وبذلك تكون نتائج مختلفة تبعا  للنظام المتبع في التقييم  ،وغير المنتجة
 . والحساب

 
يالحظ إبعاد قطاعي في حقل اإلنتاج الداخلي الخام حسب نظام الحسابات االقتصادية الجزائرية  :فمثال   

 ،إضافة لهذا.على الرغم من كونها يقدمان خدمات مهمة مسوقة ،مالية والشؤون العقاريةالمؤسسات ال
بأنه  ،يتميز هذا المقياس ،هناك مجمع الناتج القومي الخام الذي يستعمل بكثرة في قياس الضغط الضريبي

فق العالقة ويتحدد و  ،1يأخذ معيار الجنسية على عكس الناتج الداخلي الخام الذي يأخذ معيار اإلقامة
 :التالي

 P.N.B= PIB+Pro(angnat-NR)+Pro(ag-etr-R)                

 P.N.Bالناتج القومي الخام : حيث
 . P.I.Bالناتج الداخلي الخام -
 .Pro(angnat - NR) إنتاج األعوان الوطنية الغير المقيمين -
 .  Pro(ag -etr-R)إنتاج األعوان األجانب المقيمين  -

والذي يستمد  ،ومستعمال  في المقارنات الدولية ،مجمعا  اقتصادي ا مهما   PIBي الخام يبقى الناتج المحل
 :الموضحة بالعالقة التالية( القيمة المضافة)أهميته انطالقا  من مكوناته 

 PNB=  PIB+ VA Bad+VA Bif+VA Bai+V.A.Bsd-logers 

 .V.A.Badالقيمة المضافة لإلدارات العمومية  -
 .V.A.Bifللمؤسسات الماليةالقيمة المضافة  -
 .V.A.Baiالقيمة المضافة للشؤون العقارية  -
 .V.A.Bsdالقيمة المضافة للخدمات المنزلية  -

 .معدل الضغط الضريبي األمثل والعوامل المحددة له: المطلب الثالث
 .والمكلف بالضريبية ،يرتبط معدل الضغط األمثل باآلثار التي يرتكبها على الناتج المحلي الخام

هو ذلك المعدل الذي يتضمن بلوغ الناتج القومي أعلى :مفهوم المعدل الضغط الضريبي األمثل (0
دون هذا المعدل يكون االقتطاع الضريبي اقل مما يجب ألنه يترك دون إشباع  بعض  ،مستوى ممكن له

                                                           

 .420ص ،2العدد ، ، مجلة اقتصاديات شمال إفريقياالضغط الضريبي في الجزائر ،حميدبوزيدة 1 
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عن تلك التي كان تزيد  التي ،إلى إنتاج كمية من السلع والخدماتأو  الحاالت العامة التي يؤدي إشباعها
 .تركت ألشخاص الحرية في التمتع باألموال التي اقتطعت منهم لحساب الضرائب يمكن إنتاجها لو

بوسع  إنيترتب عن زيادة الضغط الضريبي بمعدل معين زيادة الحصيلة بنفس المعدل وهذا يعني 
ما إذا تناقصت الحصيلة الكلية يمكن  العبء الضريبي  أنلص نستخ أناألفراد تحمل العبء الضريبي وا 

 .قد تجاوز حده األمثل 
على العموم فإن معدل الضريبي األمثل هو الذي يزيد ويعظم اإليرادات الضريبية من غير إلحاق 

لمدى  ،وذلك ألنه يتغير من وقت آلخر تبعا  لتغير العوامل المحدد ،االقتصاد القومي أوالضرر بالمكلف 
 1.التعرف على حدوده ثقل العبء الضريبي ولذا من الضروري

مستوى الضغط  الضريبي   3005في سنة ( Colin Clark)االقتصادي األسترالي كولن كالرك حدد 
وتهمل الحاالت  ،تأخذ بعين االعتبار سوى االقتصاديات المتقدمة إال أن هذه النسبة ال ، % 40األمثل بـ 

 . ألعباء العامةأي تزداد المساهمات في تحمل ا ،االستثنائية من حروب وأزمات
 2:تتسم الدول النامية في هذا المجال بـ   
الشيء الذي يبين أن هناك  ،الضغط الضريبي مقارنة مع مثيله بالبلدان المتقدمة معدل انخفاض -

بحيث إرتفاع الدخل وكبر حجم  ،عالقة طردية بين الضغط الضريبي ومستوى التطوراإلقتصادي
يعكس إرتفاع  ،واق والزيادة النسبية لليدالعاملة الماهرة بالدول المتقدمةالمشروعات اإلنتاجية واتساع األس

 .أي هناك إنعكاس للبنية اإلقتصادية على هذا اإلقتطاع ،معدالت اإلقتطاع الضريبي بهاته الدول
                                                 .                 االيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي االجمالي بالدول االوروبية: 10-15الجدول

 % :  الوحدة
 4552 4550 4554 4553 4555 السنوات

 UE25  42,2 41,4 40,8 40,9 40,7دول االتحاد األوروبي 
 41,1 41,5 41,4 41,9 42,8 منطقة االورو

 49,9 48,7 49,1 49,3 2, 50 الدانمـارك
 40,0 41,0 40,9 41,4 43,3 ألمـانيـا
 42,1 43,0 42,4 42,8 43,0 ايطالـيا
 45,3 45,0 44,9 45,5 45,9 فرنســا

                                                           
 .03ص  م،3002،دار الجامعية، مصر ،النظم الضريبة ،بطريق يونس احمد 1
أطروحة لنيل درجة الدكتوراه دولة العلوم  ،م5112-م 0995النظام الضريبي الجزائري وتحديات اإلصالح االقتصادي في الفترة  ،بوزيدة حميد 2

 .300-300ص ص ،م4550-م4550 ،جامعة الجزائر ،االقتصادية
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 37,7 37,0 37,0 38,5 38,7 انجلتـــرا
-م3004 النظام الضريبي الجزائري وتحديات اإلصالح االقتصادي في الفترة ،بوزيدة حميد :المصدر

 ،م4550-م4550،امعة الجزائرج ،م أطروحة لنيل درجة الدكتوراه دولة العلوم االقتصادية4552
 .300ص

 
 

 .اإليرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي بالدول العربية:15-15الجدول
اإليرادات الضريبية كنسبة من  %هيكل اإليرادات  البيان

 %الناتج المحلي اإلجمالي 
4554 4550 4554 4550 

 %04,5 %42,0 %00,4 %00,4 إجمالي اإليرادات العامة
 %45,2 %30,0 %00,4 %00,4 اإليرادات النفطية

 %2,4 %2,0 %40,0 %40,0 اإليرادات الضريبية
مجموع اإليرادات النفطية 

 والضريبية
20,3% 22,0% 40,0% 42,0% 

 %4,0 %4,0 %0,5 %35,4 اإليرادات غير الضريبية
 %5,0 %5,0 %3,0 %4,5 الدخل من االستثمار

 %5,4 %5,4 %5,2 %5,2 المنح 

 %04,4 %40,5 %355 %355 إجمالي اإليرادات العامة
-3004 النظام الضريبي الجزائري وتحديات اإلصالح االقتصادي في الفترة ،بوزيدة حميد :المصدر

ص  ،4550-4550،جامعة الجزائر ،أطروحة لنيل درجة الدكتوراه دولة العلوم االقتصادية ،4552
300. 

 %22،0إذ بلغ مستواه  ،ارتفاع معدل الضغط الضريبي بالدول المتقدمةيشير الجدوالن السابقان الى 
ضرائب على  % 20،4  منه ،42،0وبالمقابل بلغ بالدول العربية عن ذات السنة  ،4550بالدنمارك سنة 

 .وهو منخفض جدا ،%   8،2 يمثل الضغط الضريي مستوى ،أي خارج عائدات النفط ،النفط
 1:بالدول النامية إلى يعود إنخفاض الضغط الضريبي 

                                                           
 .300ص ،السابق نفس المرجع ،م5112-م0995النظام الضريبي الجزائري وتحديات اإلصالح االقتصادي  ،بوزيدة حميد 1
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 ؛انخفاض الدخل الوطني بسبب تخلف الهياكل االقتصادية -
 ؛تخلف الهياكل الضريبية -
 ؛وعدم كفاءة اإلدارة الضريبية ،وكثرة الثغرات القانونية ،ضعف التشريع الضريبي -
 ؛كثرة اإلعفاءات -
 ؛ري اتعقد النظم الضريبية وكثرة التعديالت مما يصعب التحكم فيها إدا -
إذكانت ذهنيتهم الضريبية تسيطر عليها  ،لدى األفراد المكلفين خاصة ،انخفاض الوعي الضريبي -

 .خاصية اإلكراه
 
 .العوامل المحددة لمعدل الضغط الضريبي األمثل  (5
العامل االقتصادي والمتمثل في : الضغط الضريبي األمثل على عاملين أساسيين معدل يعتمد تحديد .

الضريبي على االقتصاد القومي أو الفردي أو ما يعرف بالمقدرة التكليفية والعامل البسيكولوجي نقل العبء 
 والمتمثل في االنطباعات النفسية لهذا الضغط لدى المكلفين وهو ما يعرف بالضغط الضريبي النفسي

قدرة االقتصاد على  نقصد بالمقدرة التكليفية لالقتصاد القومي (:الطاقة الضريبية) التكليفية المقدرة (أ
أما المقدرة .تحمل األعباء الضريبية دون اإلضرار بمستوى معيشة األفراد أو المقدرة اإلنتاجية القومية

ويتوقف بمستوى الدخل الفرد وكيفية  ،التكليفية للفرد فتعني قدرة الفرد على تحمل العبء الضريبي
 1 :لخصها فيما يليكما تتحدد المقدرة التكليفية بعوامل أخرى ن ،استخدامه

  :العوامل االقتصادية -
تتأثر المقدرة التكليفية بعدة عوامل اقتصادية تتمثل في طبيعة النشاط السائد في هيكل االقتصاد 

فإذا . وطبيعة الظاهرة النقدية السائدة ودرجة إنتاجية اإلنفاق العام ،ونمط توزيع الدخل الوطني ،الوطني
فإن المقدرة التكليفية للدخل الوطني أكبر منها  ،لب عليه النشاط الصناعيكان هيكل االقتصاد الوطني يغ

كما أن تداولها يكون  ،حيث أن سيولة الدخول تكون أكبر ،في الحالة التي يغلب فيها النشاط الزراعي
 .أسرع في االقتصاديات الصناعية

  :العوامل االجتماعية -
الذين يساهمون  ،لتكليفية على نسبة السكان العاملينتتمثل في هيكل السكان بحيث تتوقف المقدرة ا 

بحيث كلما ارتفعت تلك النسبة كلما ارتفع ذلك الجانب من الدخل الوطني الذي يمكن  ،في الناتج الوطني
بحيث ترتفع هذه المقدرة  ،كما يؤثر الوعي الضريبي في المقدرة التكليفية. للدولة اقتطاعه في شكل ضرائب

                                                           
 .320صم، 4533عات الجامعية، الجزائر، سنةديوان المطبو  ،فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق ،ناصر مراد 1
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يمانهم بأهمية دفع الضريبة لتمويل اإلنفاق العامكلما نضج إحساس ا  ،ألفراد بمسؤوليتهم الوطنية وا 
 1.والعكس   صحيح 

 أنكما يمكن  ،والتي قد تعمل على زيادتها ،المقدرة التكليفية تتأثر بعدة عوامل أنمن هذا يمكن القول 
 .تؤدي نتيجة عكسية مغايرة

ور لدى األفراد بحرمانهم من االستفادة من استهالك يتمثل في ذلك الشع :الضغط الضريبي النفسي( ب
 2.معين

 :3يمكن حصر أهم العوامل المؤثرة في الضغط الضريبي النفسي فيما يلي
 ،تختلف اآلثار النفسية لالقتطاعات المتساوية القيمة من دخول األفراد :صور الهيكل الضريبي -

ليس  ،ينطوي عليه انخفاض للقوة الشرائية للدخلبحيث  ،فارتفاع األسعار نتيجة فرض ضريبة غير مباشرة
فدرجة  ،له عادة نفس اآلثار النفسية لفرض ضريبة مباشرة تؤدي إلى تخفيض مماثل في حجم الدخل

شعور المكلفين بعبء الضريبة المباشرة أكبر من الضريبة غير المباشرة و المتضمنة في أسعار وحدة 
 .لثانيةالضغط النفسي في األولى أكبر منه في ا

 الضريبي يؤدي االستقرار الضريبي إلى انخفاض من حدة الضغط :استقرار الهيكل الضريبي -
وذلك لما يوفره االستقرار من وضوح في التشريع و بساطة في اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بالربط   ،النفسي

كما أن وطأة الضريبة  ،ين األمر الذي يضمن للضريبة ركنا  رئيسيا  من أركانها و هو اليق ،والتحصيل
و تكون أكثر رفضا  من الضريبة القديمة التي ينخفض ضغطها الضريبي النفسي  ،الجديدة ستكون أكبر
 .إلى أقصى الحدود

من للخزينة العمومية ينطوي الوعي الضريبي على مدى اقتناع الممولين بما : درجة الوعي الضريبي -
إلى إلى زيادة حدة الضغط الضريبي النفسي لدى الممولين ويؤدي  ويؤدي افتقاد هذا الشعور ،حقوق عليهم

فال وجود للضغط الضريبي النفسي في حالة ما إذا اعتبر المكلف  ،ارتفاع درجة الوعي إلى انخفاضه
 .ضروريا  الضريبة أمرا   

 إن ازدياد الضغط الضريبي النفسي يؤدي إلى دفع المكلفين إلى التملص بالطرق المشروعة وغير
مما يقلص من حصيلة الضرائب الالزمة لتمويل اإلنفاق العام و اإلضرار  ،مشروعة من الضريبة

                                                           
 .320ص ،المرجع السابقنفس  ،ناصر مراد 1
جامعة سعد دحلب  ،تخصص نقود مالية وبنوكر، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستي، لضغط الضريبي وفعالية الضريبةا ،طالب وسيلة 2

  . 20ص  م4552البليدة،
 .20ص ،المرجع السابق نفس ،الضغط الضريبي وفعالية الضريبة، طالب وسيلة 3
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بالمكلفين الذين لم تتح لهم فرصة التهرب أو غير راغبين فيه مما يؤدي إلى االبتعاد عن العدالة 
 .الضريبية

تنظيم االقتطاع ما يمكن تأكيده أنه ال يكفي محاولة التوصل إلى تعيين الحد األمثل للضغط و 
بل يجب أن يقترن ذلك بوجود إدارة قادرة على تطبيق  ،الضريبي في نطاقه لخلق بيئة ضريبية مالئمة

 .قوانين الضرائب
 
 .حدود الضغط الضريبي( 3

 1:تتمثل حدود للضغط الضريبي في ثالثة مستويات وهي
 يمكن تحمله من يظهر أنه من المستحيل وضع مستوى ال: السياسي –على مستوى االجتماعي  ( أ

 .تجر إلى زعزعة السلم المدني أنفمقاومة الضريبة يمكن , بالفعل.الضغط الجبائي
عندما يميل المكلفون بالضريبة إلى العمل ,لما تطبق دولة معينة ضغطا جبائيا مرتفعا, من جهة أخرى

ونفس .حسوسعلى تهريب رؤوس أموالهم نحو دول تكون فيه مستويات االقتطاعات منخفضة بشكل جد م
بالنسبة للمؤسسة األجنبية التي ستعزف عن االستثمار في البلدان أين توجد معدالت ضريبية جد , الشيء
 .مرتفعة

م بشرحها االقتصادي التي قا" الضريبة تقتل الضريبة"  أنفلدينا فكرة : على المستوى االقتصادي ( ب
ة بتجاوز حد او عتبة معينة من فرض حيث أوضح ان هذه العبارة تتحقق لما تقوم دول, راألمريكي الف

باعتبار أنه يمكن استالب مجمل الدخل ولتفادي وضعية , الضرائب ويصبح ذلك العامل معرقل لالقتصاد
سيبحث كل مكلف بالضريبة من التهرب من , مثل هذه وفي حالة أين تكون معدالت الضرائب مرتفعة

اطه االقتصادي بسبب الضغط الجبائي الحد من نش أودفعها او حتى الغش عند تصريحه بدخله 
 .المفروض

التي , فضغط جبائي جد قوي سيكون له أثر معاكس لما هو منتظر فيما يتعلق باإليرادات الجبائية, إذن
سوف تتقلص شيئا فشيئا بسبب تهرب المكلفين بالضريبة من دفعها مما سيؤدي إلى تباطؤ وتثبيط النشاط 

 . االقتصادي بصفة عامة
أين يكون فيها مستوى التهرب والغش الضريبيين ضئيال من , ي حالة ضعف الضغط الجبائيوالعكس ف

مما , وترجع الثقة للمستثمرين المحليين واألجانب للمساهمة في النهوض باالقتصاد من جهة أخرى, جهة
 قد يكمن الحل في البحث على توسيع القاعدة, في الحقيقة. سيسمح بتسجيل إيرادات جبائية غزيرة

 .لذا يجب التدخل أفقيا عوض التدخل بشكل عمودي وقيام معدالت الضرائب, الضريبية

                                                           
1
 .085-081ص,ص,الجزائر,دار هومه,  3ط,اقتصاديات الجباية والضرائب,محرزي دمحم عباس 
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  .والذي يكون كالتالي" رفمنحنى ال" بما يسمى ب ويمكن توضيح هذه الفكرة بيانيا  
 .يمثل منحنى الفر -0-5الشكل 

 
 
 

وما ونكون في يكون وعاء الضريبة معد, للصفر في هذا المنحنى إذا كان معدل الضريبة مساويا  
فعند هذا الحد توافق قيمة العظمى من  3م لما تكون اإليرادات عند النقطة, من المنحنى %5النقطة 

 1.(أ )في هذه الحالة نبقى في النقطة. الوعاء الضريبي
تميل اإليرادات الجبائية إلى التقلص ألن الوعاء في حد ذاته ينقص مما , لكن إذا ارتفع هذا المعدل

 .والتي تطبعها تثبيط اقتصادي (ب)لدخول نحو المنطقة يؤدي إلى ا
ذا تم الوصول إلى المعدل لن يمكن للمكلفين بالضريبة ممارسة أي نشاط اقتصادي خشية , %355وا 

 .استالب دخولهم
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 .086ص ,9003,الجزائر, دار هومه ,3ط,اقتصاديات الجباية والضرائب, محمد عباس محرزي1
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 خالصة الفصل                               

 :يمكننا التوصل إلى النتائج التاليةللضغط الضريبي  النظري بعد أن تعرضنا إلى جوانب اإلطار
تعتبر اإليرادات الضريبية لها عالقة وطيدة مع الناتج الداخلي اإلجمالي وهذا ما يطلق عليه  -

 بالضغط الضريبي؛
نسبة االقتطاع الضريبي إلى الدخل : يستوجب معيارين أساسيين إن قياس الضغط الضريبي -

حيث يعتبر هذا األخير أكثر صعوبة  ،االقتطاعات العامةالقومي و نسبة االقتطاع الضريبي إلى مجموع 
 إليجاد مجموع االقتطاعات العامة؛

إن معدل الضغط الضريبي األمثل ال يمكن تحديده مسبقا  فهو يختلف من دولة إلى أخرى ومن  -
وبالتالي فهو يخضع لجملة من المحددات فضال  عن الحالة االقتصادية واالجتماعية  ،فترة إلى أخرى

 لدولة؛ل
إن ضغطا  جبائيا  قويا  سوف يؤدي إلى تقلص اإليرادات الجبائية بسبب تهرب المكلفين بالضريبة  -

 "الفر"من دفعها مما يؤدي إلى تباطؤ وتثبيط النشاط االقتصادي بصفة عامة وقد قام الخبير االقتصادي 
 .بتمثيل ذلك من خالل منحنى بياني أعطاه اسمه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   
 

 

   
 ثلثاـصل الـفـال
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 تمهيد 
تعد مديرية الضرائب مثلها مثل باقي المديريات الوطن حيث تسعى لتمويل الخزينة العمومية من اجل  

تعتبر حيث , القتصادية واالجتماعية والسياسيةدفع عجلة التنمية االقتصادية وتحقيق مختلف األهداف ا
ضريبة على التمد عليها الدولة بشكل كبيرة واخص بالذكر ضرائب المباشرة أهم اإليرادات الجبائية التي تع

ففي حالة رفع معدل الضريبة على األرباح التي يحققها المكلف بالضريبة فإنه يشكل له .الدخل اإلجمالي
 .ضغطا   جبائيا  

مدرجين , تم التطرق إليه سوف يتم عرض الدراسة التطبيقية حول موضوع هذه المذكرة على ضوء ما
لضغط ا طبيقية لقياس وتحليلدراسة تالفصل لمحة حول مديرية الضرائب لوالية أدرار وختامها  في بداية

 .الضريبي للضريبة على الدخل اإلجمالي لصنف األرباح الصناعية والتجارية
 .التعريف بمديرية الضرائب لوالية أدرار :المبحث األول
يبة على الدخل اإلجمالي لصنف األرباح تحليل الضغط الضريبي للضر قياس و دراسة  :المبحث الثاني

 .م4532م إلى غاية  4533في الفترة  الصناعية والتجارية
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 . التعريف بالمديرية الوالئية للضرائب بأدرار: المبحث األول
 سقيا نظر ا لكثرة البيانات لدى مفتشية الضرائب لوالية أدرار وصعوبة دراستها كلها فقد ارتأينا دراسة 
 .تحليل الضغط الضريبي لضريبة الدخل اإلجمالي لمداخيل األرباح الصناعية والتجارية فقطو 

 .نشأة مديرية الضرائب بوالية أدرار: المطلب األول
 النشأة والتطور  (0

م، كانت من قبل 3003أبريل  05هي مؤسسة عمومية بموجب قرار وزاري مؤرخ في : مفهومها ( أ
ديرية التنسيق المالي التي كانت تقوم بالتوازن بين السياسة الجبائية التاريخ السالف الذكر تابعة لم

المديرية الفرعية للضرائب الوعاء والمديرية : مديريات فرعية وتتمثل في( 50)وتضم , وشبه الجبائية
والمراقبة المالية و المديرية الفرعية ألمالك الدولة ، , الفرعية للتحصيل و المديرية الفرعية للخزينة

مسح األراضي، بحيث كانت تضم آنذاك مديرية التنسيق المالي، ولها صالحيات التكفل بتسيير و 
 . 1وضعية الموظفين وتسديد أجورهم و التنسيق بين المديريات الفرعية المذكورة أعاله

م، أصدر قرار بتنظيم المصالح الخارجية  لإلدارة الجبائية  3003أبريل  05إال أنه بتاريخ  
 :ا، وأصبحت مديرية والئية تضم ثالثة مديريات فرعية هموصالحياته

 المديرية لفرعية للعمليات الجبائية والتحصيل؛ -3
 المديرية الفرعية للوسائل؛ -4
 .المديرية الفرعية للمنازعات والرقابة الجبائية  -0

 .قباضات( 0)مفتشيات ( 0)مكتب و ( 30)كما يوجد بها
 :2أهداف مديرية  الضرائب بأدرار(ب
 توى التحصيل ؛رفع مس 
 مكافحة الغش والتهرب الضريبيين؛ 
 زيادة الوعي الجبائي للمكلفين الضريبي عن طريق الندوات التحسيسيية ؛ 
 توسيع الوعامة وتبسيط اإلجراءات؛ 
 العمل على تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل امتيازات الجبائية الممنوحة؛ 
 تمويل ميزانية العامة ؛ 
  العدالة الضريبيةتحقيق. 

                                                           
 .مستخرجة من وثائق مقدمة من طرف مديرية الضرائب بأدرار: المصدر 1
 .نفس المصدر 2
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 .شرح الهيكل التنظيمي لمديرية الضرائب: المطلب الثاني
 .نقوم بشرح مفصل حول الهيكل التنظيمي لمديرية الضرائب بأدرار

إن مديرية الضرائب بأدرار مع مجموع هياكلها إدارة محلية تابعة  :تعريف وهيكلة إدارة الضرائب (0
 : 1م، وتنقسم إلى نوعيـــــــــــن من الهياكل 3003نة للمديرية الجهوية للضرائب ببشار منذ س

 :مديريات فرعية وهي كالتالي( 0)تتمثل في خمس : هياكل المساندة والدعم: النوع األول
 المديرية الفرعية للعمليات الجبائية؛ -3
 المديرية الفرعية للتحصيل ؛ -4
 المديرية الفرعية للمنازعات ؛ -0
 ئية ؛المديرية الفرعية للمراقبة الجبا -2
 المديرية الفرعية للوسائل؛ -0

يمكن التعريف بمهام هذه المديريات في الشرح التالي مع المالحظة أن مديرية الفرعية للمراقبة الجبائية 
 .سيتم التطرق إليها بالتفصيل 

 2:تخص  بالقيام ب: المديرية الفرعية للعمليات الجبائية 
 ا كما تكلف بأشغال اإلصدارات؛تكفل بتنشيط المصالح وا عداد اإلحصائيات وتجميعه -0
التكفل بطلبات اعتماد حصص شراء باإلعفاء من الرسم القيمة المضافة ومتابعة هذه الطلبات  -5

 ومراقباتها؛
 متابعة نظم اإلعفاء واالمتيازات الجبائية ومراقباتها ؛  -3

 :مكاتب وهي 12وتتضمن 
 .اصة بها وسندات التحصيليكلف بإصدار بالجداول العامة والمصفوفات الخ: مكتب الجداول*
يكلف باستالم إحصائيات الهياكل األخرى في المديرية الوالئية مركزة المنتجات : مكتب اإلحصائيات*

الدورية الخاصة بالوعاء والتحصيل، ومركزة الوضعيات اإلحصائيات الدورية وضمان إحالتها على 
م ودراسة طلبيات االعتماد في نظام الشراء استال :مكتب التنظيم والعالقات العامة. *المديرية الجهوية

باإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة، متابعة النظم الجبائية الخاصة و اإلمتيازية، ونشر المعلومة 
 .  الجبائية واستقبال الجمهور وتوجيهه

                                                           
 .نفس المصدر السابق 1

 .نفس المصدر السابق 2
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ئب وكذا يتكفل باالتصال مع الهياكل الجهوية والمديريات الوالئية للضرا: مكتب التنشيط والمساعدة*
 .بتنشيط المصالح المحلية ومساعدتها قصد تحسين مناهج العمل وانسجامها

 وتكمن مهامها في  :المديرية الفرعية للتحصيل: 
التكفل بالجداول وسندات اإليرادات ومراقبتها ومتابعتها وكذا بوضعية تحصيل الضرائب و الرسوم  -3

 وكل ناتج آخر؛
لمراقبة الدورية لمصالح التحصيل وتنشيط قابضات الضرائب في متابعة العمليات والقيود المحاسبية وا -4

 مجال تنفيذ أعمالها  للتطهير وتصفية الحسابات وكذا الجبري للضريبة؛
يخص التصفية مع اقتراح تدابير من  التقييم الدوري لوضعية التحصيل وتحليل النقائص ال سيما ما -0

 تحسن الناتج الجبائي؛ أنشأنها 
مساعدتها قصد تطهير حسابات قابضات الضرائب بغية تصفية الحسابات مراقبة القابضات و  -2

 .وتطهيرها
 :مكاتب وهي (13)وتضمن هذه  المديرية في 

ويكلف بدفع نشاطات  التحصيل، المحافظة على مصالح الخزينة بمناسبة  :مكتب مراقبة التحصيل*
عداد عن اصر الجباية الضرورية لوضع الصفقات العقارية الموثقة وعند إرجاع فائض المدفوعات، وا 

 .الميزانية وتبليغها للجماعات المحلية والهيئات المعنية 
ويكلف بمتابعة التأشير والمدفوعات  وعلى شهادات اإللغاء من  :مكتب متابعة عمليات القيد وأشغاله*

ت المالية والقيم الجداول وسندات اإليرادات المتكفل بها، المراقبة الدورية لوضعية الصندوق وحركة الحسابا
غير النشطة، والتكفل الفعلي باألوامر و التوصيات التي يقدمها المحققون في التسيير بخصوص مهام 

عداد تأشيرة العمليات و القيود عند تسليم المهام بين المحاسبين   .المراقبة وتنفيذها، وا 
الضرائب و المصادقة عليها، وتكفل باستالم المنتجات اإلحصائية التي يعدها قابضو  :مكتب التصفية*

ومركزة حسابات تسيير الخزينة والمستندات الملحقة، و التكفل بجداول القبول في اإلرجاء للمبالغ المتعذر 
تحصيلها وجدول تصفية منتجات الخزينة وسجل الترحيل ومراقبة كل ذلك، باإلضافة إلى مراقبة التكفل 

دات المتعلقة بمستحقات و مستخرجات األحكام والقرارات اإليرا أوبالجداول  العامة وسندات التحصيل 
 .القضائية في مجال الغرامات و العقوبات المالية أو الموارد غير الجبائية 
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 1:ومهمتها تتمثل فيما يلي: المديرية الفرعية للمنازعات 
إلعفائية، وتبليغ معالجة االحتجاجات المقدمة برسم المرحلتين اإلداريتين للطعن النزاعي أو المرحلة ا*

 ؛القرارات المتخذة األمر بصرف اإللغاءات والتخفيضات الممنوحة
 .سترجاع الدفع المسبق للرسم على القيمة المضافة ا معالجة طلبات*
 .تشكيل ملفات الطعون االستئناف والدفاع أمام الهيئات القضائية المختصة عن المصالح اإلدارة الجبائية*
 

 :األتيمكاتب وهي ك 12 تتضمن
الطلبات التي يقدمها المكلفون بالضريبة وتقديمها  أوويقوم بدراسة االحتجاجات  :مكتب لجان الطعن -

للجان المصالحة وطعن النزاعي أو إعفائي، تلقي طلبات قابضو الضرائب الرامية إلى التصريح بعدم 
الغير قابلة للتحصيل وعرضها  إرجاء دفع أقساط ضريبية وغيرها أوإخالء المسؤولية  أوإمكانية التحصيل 

 .   للجنة المختصة في الطعن اإلعفائيعلى ا
ويكلف باستالم دراسة الطعون الهادفة كيف ما كانت، واستالم ودراسة الطلبات : مكتب االحتجاجات -

 .المتعلقة باسترجاع الرسم على القيمة المضافة
إيداع الشكاوى لدى الهيئات القضائية ويكلف بإعداد وتكوين ملفات  :مكتب المنازعات القضائية -

 .الجزائية المختصة، والدفاع على المصالح اإليرادات الجبائية عند االحتجاج  على فرض ضريبة
يأمر بصرف اإللغاءات والتخفيضات الممنوحة مع إعداد شهادات  :مكتب التبليغ  واألمر بالصرف -

 .نية بالقرارات المتخذة برسم مختلف أصناف الطعن خاصة بذلك، ويبلغ المكلفين بالضريبة والمصالح المع
 2:وتتمثل مهمتها فيمايلي  :المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية 
تقوم بإعداد برامج البحث ومراجعته، ومراجعة ومراقبة التقييمات ومتابعة انجازها، وتتكون هذه المديرية *

 :الفرعية من أربعة مكاتب وهي
 :يلي يعمل في شكل فرق، ويكلف السيما بما :مات الجبائيةمكتب البحث عن المعلو  -
 تشكيل فهرس للمصادر المحلية للمعلومات التي تعني وعاء الضريبة ومراقبتها وكذا تحصيلها ؛ 
  تنفيذ برامج التدخالت والبحث وكذا تنفيذ حق اإلطالع وحق الزيارة بالتنسيق مع المصالح والمؤسسات

 .المعنية 
 :يلي ويكلف بما: لمقارناتمكتب البطاقات وا -

                                                           
 .نفس المصدر السابق 1
  ,مستخرجة من وثائق مقدمة من طرف مديرية الضرائب لوالية ادرار: المصدر 2
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 تكوين وتسيير مختلف البطاقات الممسوكة ؛ 
 التكفل بطلبات التعريف الجبائية للمكلفين بالضريبة ؛ 
  مراقبة استغالل المصالح المعنية لمعطيات المقارنة و إعداد وضعيات إحصائية وحواصل دورية

 .لتقديم نشاطات المكتب
 :في شكل فرق ويكلف بما يليالذي يعمل : مكتب المراجعات الجبائية -
 ؛متابعة تنفيذ برامج المراقبة والمراجعة 
 ؛تسجيل المكلفين بالضريبة في مختلف برامج المراقبة 
 ية والتقديرات الدورية التقييميةإعداد الوضعيات اإلحصائ. 

 
 :يلي الذي يعمل في شكل فرق ويكلف بما :مكتب مراقبة التقييمات -
 الملكية بالمقابل أو مجانا؛ استالم واستغالل عقود نقل*
 ؛(التطبيق)المشاركة في أشغال التحيين للمعايير *
 .متابعة أشغال الخبرة في إطار الطلبات التي تقدمها السلطات العمومية *
 1يلي وتتكفل بما: المديرية الفرعــــــــــــــــية للوســــــــــــــــائل: 
 لمنقولة وغير المنقولة للمديرية الوالئية للضرائب؛تسيير المستخدمين والميزانية والوسائل ا 
  السهر على تنفيذ البرامج المعلوماتية وتنسيقها، وكذا السهر على إبقاء المنشآت التحتية والتطبيقات

 .المعلوماتية في حالة التشغيل
 .مكاتب (12) وتتكون هذه المديرية الفرعية من

 :يلي اويكلف السيما بم :مكتب المستخدمين والتكوين -0
 السهر على احترام التشريع والتنظيم الساريين في مجال تسيير الموارد البشرية والتكوين؛*
انجاز أعمال ضبط التعداد و ترشيد مناصب العمل، التي يشرع فيها باالتصال مع الهياكل المعنية في *

 .المديرية الجهوية 
 :يلي ويكلف بما: مكتب عمليات الميزانية-5
  المالية في حدود صالحيته؛ينفذ العمليات 
  يحرر األمر بالصرف ملفات استرداد الرسم على القيمة المضافة، وذلك في حدود االختصاص

 المخول له؛

                                                           
 .لسابق نفس المصدر ا 1
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  تحرير األمر بالصرف فائض المدفوعة الناتجة عن استعمال شهادات اإللغاء الصادرة بخصوص
 ية للضرائب ومراكز الضرائب؛الضرائب محل النزاع، الموجودة في حدود اختصاص المديرية الوالئ

 اإلعداد السنوي للحساب اإلداري للمديرية. 
 :يلي ويكلف بدوره بما :مكتب الوسائل وتسيير المطبوعات واألرشيف-3
يسير الوسائل المنقولة وغير المنقولة وكذا المخزن المطبوعات وأرشيف كل المصالح التابعة، للمديرية *

 الوالئية للضرائب؛
ر المشروع فيها من أجل ضمان أمن المستخدمين والهياكل والعتاد والتجهيزات مع إعداد ينفذ التدابي*

 .تقارير دورية
 :وتكمن مهمته فيما يلي :مكتب اإلعالم اآللي-2
 يكلف بالتنسيق في مجال اإلعالم اآللي بين المصالح على الصعيدين المحلي والجهوي؛ -
 .ولوجية ومواردهاالمحافظة في حالة شغل للمنشآت التحتية التكن -

 .الهيكل التنظيمي للمديرية الوالئية للضرائب :10-13الشكل رقم
   
 

 
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

مديرية الضرائب لوالية 
 ادرار

المديرية الفرعية 
 للتحصيل

المديرية الفرعية 
 للعمليات الجبائية

المديرية الفرعية 
 للمنازعات

المديرية الفرعية 
للمراجعة 
 الجبائية

المديرية الفرعية 
 للوسائل

مكتب *
المستخدمين 

 والتكوين
مكتب عمليات *

 الميزانية
كتب الوسائل م*

وتسيير 
 المطبوعات

مكتب البحث *
عن المعلومات 

 الجبائية
مكتب البطاقات *

 والمقارنات
مكتب *

المراجعات 
 الجبائية

 مكتب مراقبة*

 .التقييمات

 

مكتب لجان *
 .الطعن

مكتب * 
 .االحتجاجات

مكتب *
المنازعات 
 .القضائية

 

مكتب مراقبة *
 التحصيل

مكتب متابعة *
عمليات القيد 

 وأشغاله
مكتب التصفية *
. 

 

 مكتب الجداول*
مكتب *

 اإلحصائيات 
مكتب التنظيم *

 والعالقات العامة
مكتب التنشيط * 

 و المساعدة 



 لضريبة على الدخل اإلجمالي بمديرية الضرائب لوالية ادرارلالضريبي تحليل الضغط لقياس و  دراسة تطبيقية:  الفصل الثالث

 

 
52 

 

 .مستخرج من وثائق مقدمة من مديرية الضرائب بأدرار: المصدر
  :الهياكل القاعدية: النوع الثاني

مصلحة :واحدة منها إلى أربعة مصالح هيوتتمثل في المفتشيات وعددها خمسة، وتتجزأ كل    
المقاوالت، مصلحة جباية المداخيل، مصلحة العقارات و مصلحة التدخالت، أما في ما يخص قباضات 

مصلحة الصندوق، مصلحة المحاسبة ومصلحة : التحصيل فعددها خمسة وتتفرع إلى ثالثة مصالح وهي
 1.المتابعة
كلة مصلحة الضرائب وهي أساس مرجع لجمع هي خلية قاعدية في هي :مفتشيات الضرائب ( أ

المعطيات المتعلقة بالخاضع الذي يحمل صفة التاجر عموما، سواء منتجا أو مقدما لخدمات 
إعادة البيع أو المهن الحرة وهي الهيئة التي لها عالقة بالعمل المباشرة مع المكلفين، كما يمكن 

منها البحث عن المادة الخاضعة في الوسط القول عل أنها مجموعة أعمال تفتيش ومراقبة الهدف 
التجاري وكذا مراقبة التصريحات المودعة من طرف أصحابها تقوم بالتدخالت في عين المكان 

اليومي، التغير  المد خولفي مختلف المراحل دون سابق إنذار من أجل مراقبة جرد المخزون، 
 .لغير المبنيةفي النشاط وما إلى ذلك من إحصائيات للعقارات المبنية وا

  الهيكل التنظيمي المفتشية الضرائب العامة :15-13الشكل رقم 
 
  
 
 
 
 
 

  
 .باالعتماد على وثائق مقدمة من طرف مديرية الضرائب الطالبتينمن إعداد : المصدر

 :وتنقسم إلى أربعة مصالح وتتمثل فيمايلي :قابضات الضرائب( ب
 مصلحة الصندوق؛
 بة ؛مصلحة المحاس

                                                           
1
 .نفس المصدر السابق 

مصلحة جباية 

 المداخيل

 مصلحة المقاوالت مصلحة التداخالت  مصلحة العقارات 

 ضرائبـــة الـــــشيــفتـم
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 .مصلحة المتابعة
 . يوضح الهيكل التنظيمي للقابضات الضرائب بأدرار :13-13لشكل رقم ا
 
 

  
 
 

 
 

 
 على الوثائق مقدمة من طرف مديرية الضرائب الطالبتينإعداد  :المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الضرائب اتـقابض

 تابعةالم مصلحة الصندوقمصلحة  المحاسبةمصلحة 
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 .اختصاصات ومهام المديرية الوالئية للضرائب: المطلب الثالث
تجلى اختصاصات هياكل المساندة والدعم والهياكل القاعدية للمديرية الوالئية في ت: االختصاصات (0

 :اآلتي
 إعداد اإلحصائيات المختلفة لتقييم مردودية الهياكل المختلفة؛

 اإلشراف على تطبيق السلم للنصوص القانونية الجبائية؛ 
 حصر الوعاء الضريبي وتنشيط البحث عن المادة الضريبية ؛ 
 ريحات الدورية والسنوية والتحقيقات؛مراقبة التص 
 تنفيذ التسويات الضريبية المختلفة ؛ 
 معالجة قضايا المنازعات. 
 :تتمثل مهامها فيما يلي: المهام (5
  ؛الجبائية وشبه جبائيةالدراسات الهامة التي تعمل على التوازن بين السياسة 
 مة للدولة ؛دراسة وتحضير االقتطاعات الجبائية بالنظر إلى السياسة العا 
  دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمات المتعلقة بالضرائب والحقوق والرسوم لربط األعمال

 التحضيرية لمشاريع قانون المالية ؛
 ضمان عملية اإلعالم عن طريق الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للضرائب ؛ 
 فرض الضريبة وتحصيلها. 
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تحليل الضغط الضريبي للضريبة على الدخل اإلجمالي لصنف األرباح قياس و  دراسة: المبحث الثاني
 .م5102م إلى غاية  5100في الفترة  الصناعية والتجارية

تحليل الضغط الضريبي للضريبية على الدخل اإلجمالي قياس و تعد دراسة حالة كتوضيح عن كيفية   
 .ر المراحل التي تمر بهامع ذك, وباألخص صنف األرباح الصناعية والتجارية

 .إعداد دراسة تطبيقية لكيفية حساب االقتطاعات الضريبية: المطلب األول
استنادا  على هذا المطلب سوف نقوم بتقديم لمحة حول معالجة مثال تم تقديمه من طرف المديرية 

 .نموذجا   أدرارالضرائب لوالية 
بمزاولة نشاط تجاري؛ األول تاجر للمواد الغذائية  أدرارمن  والية (  y )و   X)) قام التاجرين  :مثال

برقم أعماله لدى مصلحة  ,حيث قدم كل من التاجرين تصريحا  سنوي ا,  والثاني تاجر لمواد أشغال البناء
قدم كل منهما هذا . 1م 4532م إلى غاية فترة 4533جباية المداخيل واألشخاص الطبيعيين خالل الفترة 

 .يتضمن مايلي أدرارة مختصرة لدى مفتشية الضرائب لوالية التصريح في شكل ميزاني
 (X)م للتاجر 4533ميزانية جبائية مختصرة لسنة: 10-13الجدول رقم 

  4533 4534 4530 4532 

 دج 34.000.202 دج3.000.555   دج  34.300.304 دج 0.004.005 اإليرادات 

 دج 2.322.452 دج 3.445.222 دج 3.000.045 دج 0.300.502 المصاريف

 دج2.400.005  دج002.304 دج 35.052.404 دج 0.000.424 الربح

 .إلدارة الضرائب(  X)مستخرج من وثائق مقدمة من التاجر : المصدر
  

الخاص بالمواد الغذائية لسنة ( x)نالحظ من الجدول أعاله أن الميزانية الجبائية الخاصة بالتاجر 
وذلك راجع أن اإليرادات اكبر من , م4534التطور إلى غاية  م قد حققت لديه ربح وتماشى هذا4533

انخفاض في الربح  وذلك بسبب  عدم  قد أحدث ,م4530أما سنة , المصاريف وبالتالي حقق ربح
وفي سنة , أو تلف بعض المواد الغذائية, االستعمال األمثل للموارد المالية المحققة في السنة الماضية

                                                           
بمديرية , 30:30م على الساعة 4530ابريل  45مقابلة شخصية يوم , األشخاص الطبيعيينرئيس لدى مصلحة جباية مداخيل , وهابي هواري 1

 .الضرائب 
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إلى حسن التعامل مع الزبائن إضافة إلى شهرة المحل وقلة المنافسين  م حقق ربح  وذلك راجع4532
 (.x)بالنسبة للتاجر 

 
      (.Y )م للتاجر 4533ميزانية جبائية مختصرة لسنة:15-13الجدول رقم

 4533 4534 4530 4532 

 42.200.200 دج30.020.405 اإليرادات
 دج

32.220.202 
 دج

30.005.400 
 دج

  دج30.000.030 المصاريف
 دج44.200.250

 دج0.003.200 دج33.020.400

 دج35.002.025 دج.0.355.050 دج0.022.500 دج2.540.030 الربح

إلدارة (Y)مستخرج من وثائق مقدمة من الشخص  :المصدر                                     
 .الضرائب

م إلى غاية 4533من سنة  أنه قد حقق ربح y))نالحظ من خالل الجدول أعاله بالنسبة للتاجر
واالستعمال األمثل للموارد المالية المحققة , وذلك راجع إلى انخفاض التكاليف القابلة للخصم, م4532

 .للسنة الماضية
 . م5100حساب مبلغ الضريبة الواجبة الدفع خالل سنة  -0

 :1يتم حساب مبلغ الضريبة الواجبة الدفع على النحو اآلتي
 .دج موجود في الشريحة الرابعة 0.004.005ادات نالحظ ان مبلغ اإلير  -
 دج2.504.005= دج3.225.555 –دج 0.004.005: الدخل الخاضع للضريبة -
 دج  4.204.040= %00×دج 2.504.005:قيمة الضريبة على الدخل اإلجمالي -
 دج 0.452.040=دج  004.555+ دج  4.204.040:تضاف إليه الضريبة المتراكمة  -

 :دج بالرجوع الى السلم الضريبي على الدخل اإلجمالي نجد 004.555كيفية حساب 
 دج 22.555= %45×دج 425.555=دج345.555 –دج 005.555

                                                           
 .ب بوالية ادراربمديرية الضرائ 50:05م على الساعة 4530ابريل 40مقابلة شخصية يوم ,المدير الفرعي للتحصيل ,قمني احمد 1
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 دج 042.555=%05×دج 3.525.555= دج 005.555-دج 3.225.555
 دج 004.555=دج  042.555+دج  22.555

 :فنجد  %05بتطبيق التخفيض الخاص بواليات الجنوب  -
 دج 3.054.300=  %05× دج 0.452.040

 دج  3.054.300: م 4533مبلغ الضريبة الواجب الدفع لسنة  -
أما بالنسبة للسنوات الالحقة يتم حساب مبلغ الضريبة الواجبة الدفع بنفس الطريقة السابقة لسنة  -

 1.م4533
 .م4532م إلى غاية سنة4533الجدول اآلتي يوضح أهم النتائج المتوصل إليها من سنة 

 
 .xيوضح مبلغ الضريبة الواجبة الدفع الخاصة بالتاجر: 13-13دول رقمالج

الدخل  السنوات
 (دج)الخاضع

قيمة الضريبة 
على الدخل 
 (دج)اإلجمالي

الضريبة 
 (دج)المتراكمة

مبلغ الضريبة الواجبة 
 (دج)الدفع

 3.054.300 0.452.040 4.204.040 2.504.005 م4533

 دج4.504.052,0 2.340.230,4 0.000.230,4 35.040.304 م4534

 دج 422.340 دج 224405 دج 335.405 دج 030.555 م4530

 4.355.304,30 2.455.402,0 0.242.402,0 35.000.202 م4532

 . من إعداد الطالبتين :المصدر                                                                        
 :شرح الجدول

دج 422.340م والتي قدرت ب4530الجدول أن مبلغ الضريبة الواجبة الدفع لسنة  نالحظ من خالل
أصغر تماما من قيمة الضريبة الواجبة الدفع في السنوات السابقة وذلك بسبب ارتفاع ( x)الخاصة بالتاجر 

دج في تطور وذلك راجع النتشار  4.355.304,30م أصبحت قيمة الضريبة4532أما في سنة , الديون
 .ة الوعي الضريبي لدى التاجر ومن ثم تأدية واجباته على أكمل وجه بهدف تحقيق النفع العامثقاف
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 .دج في الشريحة الرابعة30.020.405نالحظ أن مبلغ اإليرادات 
 .دج30.420.405=  دج3.225.555 –دج 30.020.405: الدخل الخاضع -
 .دج0020405,0= %00×دج30.420.405:.قيمة الضريبة على الدخل اإلجمالي -
 .دج0.500.405,0=دج004.555+دج0.020.405,0: تضاف إليها قيمة الضريبة المتراكمة -
 :فنجد %05بتطبيق التخفيض الخاص بوالية الجنوب  -
 .دج0.540.030,40 %=05×دج0.500.405,0 -
 .دج0.540.030,40م 4533مبلغ الضريبة الواجبة الدفع لسنة  -
الضريبة الواجبة الدفع بنفس الطريقة السابقة  أما بالنسبة للسنوات الالحقة يتم حساب مبلغ -

 .م4533لسنة
 

 yيوضح مبلغ الضريبة الواجبة الدفع الخاص بالتاجر: 12-13الجدول رقم
الدخل  السنوات 

 ( دج)الخاضع
قيمة الضريبة 
على الدخل 
 (دج)اإلجمالي

الضريبة 
 (دج)المتراكمة

مبلغ الضريبة 
 (دج)الواجب الدفع

 0.540.030,40 0.500.405,0 0.020.405,0 30.420.405 م4533

 2.022.500,000 0.002.334,00 0.000.334,00 40.230.200 م4534

 4.355.205 2.453.055 0.240.055 35.024.555 م4530

 0.540.002 0.500.000 0.020.000 30.405.305 م4532

 .من إعداد الطالبتين:المصدر                                                                      
 :شرح الجدول

نالحظ ان قيمة الضريبة الواجبة الدفع  ترتفع خالل  y))من خالل الجدول المتعلق بميزانية التاجر
م 4530بسبب اإلعفاءات الممنوحة من طرف إدارة الضرائب اما في سنة , م4534م و4533السنتين

وارتفعت نوعا  ما في سنة , اع مصاريف النقل البضاعة نالحظ انخفاض قيمة الضريبة وذلك راجع الرتف
 .م نظرا  لتسييره األحسن لموارده4532
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 .كيفية حساب معدل الضغط الضريبي الفردي: المطلب الثاني
حيث يقوم باحتسابه وذلك من , يعتبر الضغط الضريبي الفردي ظاهرة يشعر بها المكلف دون غيره

 .وهذا ما سوف نتناوله في هذا المطلب, ذي يمكن أن يتحملهأجل معرفة مستوى الضغط الضريبي ال
 355×(الدخل الفردي÷  االقتطاع الضريبي الفردي)=معدل الضغط الضريبي الفردي  -
 40,43=355×( 0.000.424÷ 3.054.300 )=م 4533معدل الضغط الضريبي الفردي لسنة  -

%  
 م4533أما السنوات الالحقة بنفس الطريقة لسنة -

 (x)حساب معدل الضغط الضريبي الفردي للتاجر :12-13الجدول رقم
معدل الضغط  االقتطاع الضريبي  الربح السنوي السنوات 

 %الضريبي

 40,43 دج 3.054.300 دج 0.000.424 م4533

 30,22 دج 4.504.052,0 دج35.052.404 م4534

 20,0 دج 422.340 دج 002.304 م4530

 20,0 جد 4.355.304,30 دج 2.400.005 م 4532

 .من إعداد الطالبتين: المصدر                                                                  
 
 

 :شرح الجدول
م كان مساويا تقريبا  لمعدل 4533نالحظ من خالل الجدول أعاله أن معدل الضغط الضريبي لسنة   

قد بلغ قيمة عظمى أي ال يمكن أن يتحمل ( x)وعليه يمكن القول أن هذا التاجر, الضغط الضريبي األمثل
م فنرى أن التاجر قد انخفض معدل الضغط الضريبي 4534أما بالنسبة لسنة , أكثر من هذه الضرائب

م أن 4532م إلى غاية 4530أما في سنة , لديه وذلك راجع لتحقيق ربح مرتفع مقارنة بالسنة الماضية
 .لك راجع النخفاض ربحه وعدم التسيير األمثل لمواردهالتاجر قد حقق ضغطا  جبائيا  جد مرتفع وذ

 .xيمثل منحنى الضغط الضريبي الفردي للتاجر :12-13الشكل  رقم 
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 إعداد الطالبتين الجدول انطالقا من الجدول أعاله:المصدر

 :تحليل المنحنى
قيمة العظمى من فعند هذا الحد توافق ال% 40,43ي هذا المنحنى لما تكون اإليرادات عند المعدل ف 

مما , لكن إذا ارتفع هذا المعدل تميل اإليرادات إلى التقلص ألن الوعاء في حد ذاته ينقص, وعاء الضريبة
وازدادت قيمة اإليرادات في السنة األخيرة بقيمة . أدى بالتاجر على وشك أن يتوقف عن نشاطه

 .ريبي لديهدج مقارنة بالسنة الماضية رغم ارتفاع معدل الضغط الض0.000.002
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 (.y)حساب معدل الضغط الضريبي الفردي للتاجر :12-13الجدول رقم 
معدل الضغط  االقتطاع الضريبي الربح السنوي السنوات

 %الضريبي 

 00,32 دج 0.540.030,40 دج 2.540.030 م4533

 20,42 دج2.022.500,000 دج 0.022.500 م4534

 00,00 جد 4.355.205 دج 0.355.050 م4530

 42,03 دج 0.540.002 دج 35.002.025 م4532

 .من إعداد الطالبتين:المصدر
 :شرح الجدول  

مع  ربحم قد ازدادت قيمة ال4534اية م إلى غ4533نالحظ من خالل الجدول أعاله أنه من سنة  
نالحظ م ف4530أما في سنة , ارتفاع معدل الضغط الضريبي وذلك راجع لالستعمال العقالني للموارد

م فكما نرى أن التاجر قد حقق 4532وفي سنة , وذلك بسبب ارتفاع التكاليف ربحانخفاض في قيمة ال
واستفادته من األخطاء السابقة إضافة إلى تحقيق ضغطا ( التاجر)ربحا  مرتفعا  وذلك راجع لتوعية المكلف

 .جبائيا  منخفض
 yيمثل منحنى الضغط الضريبي الفردي للتاجر :12-13ل الشك
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 من إعداد الطالبتين بناء على الجدول أعاله:لمصدر
 

 :تحليل المنحنى
, وذلك راجع إلى ارتفاع التكاليف القابلة للخصم 4نستنتج أن قيمة اإليرادات جد منخفضة عند النقطة 

وخالل السنوات الالحقة تم تحصيل إيرادات جبائية غزيرة وذلك راجع إلى انتشار الوعي الضريبي 
 .قتناع بإلزامية الضريبةواال

 .كيفية حساب معدل الضغط الضريبي اإلجمالي: المطلب الثالث
الضغط الضريبي اإلجمالي يأخذ بعين االعتبار في احتسابه مجمل اإليرادات الجبائية المحصلة 

 . لحساب الدولة أو الجماعات المحلية بما في ذلك االقتطاعات الضريبية
 .355×(الربح اإلجمالي÷ القتطاع الضريبي اإلجمالي )ا=يمعدل الضغط الضريبي اإلجمال

 .حساب معدل الضغط الضريبي اإلجمالي: 17-13الجدول رقم
الربح السنوي   السنوات

 اإلجمالي
االقتطاع الضريبي 

 االجمالى
معدل الضغط 

 %الضريبي

 22,0 دج 2.003.002,40 دج 35.024.200 م4533

 24,20 دج 0.520.002,000 دج 30.004.042 م4534
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 02,03 دج 4.022.000 دج 0.002.000 م4530

 22,02 دج 0.400.202 دج 32.004.205 م4532

 .من إعداد الطالبتين: المصدر
    :شرح الجدول 

في تزايد الربح م نالحظ أن قيمة 4534م إلى سنة 4533من خالل الجدول أعاله نالحظ أنه من سنة 
وذلك بسبب  الربحم فنالحظ انخفاض في قيمة 4530ما في سنة أ, وذلك راجع للتسيير األمثل للموارد

مقارنة  الربحفكما نعلم أن هناك تحسن ملحوظ في قيمة , م4532أما في سنة , عدم االقتصاد في النفقات
بالسنة الماضية وذلك بسبب ازدياد حجم اإلنفاق الحكومي مما يؤدي إلى زيادة حجم االقتطاعات 

 .لنفقات العامةالضريبية من أجل تغطية ا
 .يمثل منحنى معدل الضغط الضريبي اإلجمالي :12 -13الشكل

 

 
 من إعداد الطالبتين انطالقا من الجدول أعاله :المصدر

 :تحليل المنحنى
نستنتج من خالل الجدول أعاله أن قيمة اإليرادات في تزايد إلى أن وصل إلى قيمة عظمى عند     

ومن ثم انخفضت اإليرادات وذلك , للمكلف تحمل أكثر من الضرائب فعند هذه النقطة ال يمكن 4النقطة
وأخيرا  رجعت اإليرادات إلى أصلها وذلك في تزايدها المستمر ويرجع ذلك إلى , بسبب ارتفاع التكاليف

 . التزام المكلف بواجباته الضريبية
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 خالصة الفصل
التي بدورها , لمحة مفصلة عن مديرية الضرائب لوالية أدرار تهدف هذه الدراسة التطبيقية بإعطاء

كما . تسعى إلى تحديد أهم الطرق واإلجراءات المعتمدة لتحصيل الضريبة قصد تمويلها للخزينة العمومية
تحليل الضغط الضريبي للضريبة على الدخل اإلجمالي و  قياس اعتمدنا في المبحث الثاني على كيفية

وذلك انطالقا  من حساب مبلغ , م4532م إلى غاية4533عية والتجارية خالل الفترةلصنف األرباح الصنا
حيث يحسب , إضافة إلى  تحديد معدل الضغط الضريبي الفردي واإلجمالي, الضريبة الواجبة الدفع

الضغط الضريبي الفردي على أساس دخل المكلف بالضريبة ومقدار الضرائب التي تضاف إليها 
أما معدل الضغط الضريبي اإلجمالي . ارية المحسوبة على أساس الحماية االجتماعيةاالقتطاعات اإلجب

اإليرادات الجبائية المحصلة لحساب الدولة والجماعات المحلية، بما في  فيمكن أن يعرف على أنه مجمل
ب إضافة إلى اعتمادنا في هذا الجان, ذلك االقتطاعات اإلجبارية من طرف صناديق الضمان االجتماعي

 . على األشكال البيانية قصد التحليل والتوضيح أكثر للقارئ
إبراز دور الجباية تعمل إدارة الضرائب على جلب المكلفين بالضريبة وتقديمهم ندوات ومحاضرات 

ففرض ضرائب عالية على المكلفين بالضريبة يؤدي . توعوية عن أهمية الضرائب وتحديد هدفها المرجو
وبالتالي , أو استعمال أدوات الغش بغرض التملص عن دفع الضريبة, لضريبيبهم حتما  إلى التهرب ا

يتطلب من المصالح المعنية تحقيق العدالة الضريبية لكي يكون هناك تكافؤ بين اإلدارة الضريبية والمكلف 
 . بالضريبة

 
 
 
 
 
 
 



 لضريبة على الدخل اإلجمالي بمديرية الضرائب لوالية ادرارلالضريبي تحليل الضغط لقياس و  دراسة تطبيقية:  الفصل الثالث

 

 
79 

 

 



 

 

 

 

 

 
 ةــمـــاتــخ



 خاتمة
 

 
  71 

 

                                                      الصةخ
الدخل اإلجمالي على  لضريبةلتحليل الضغط الضريبي بقياس و  متعلقةعلى هذه الدراسة ال ا  اعتماد

حيث تقوم اإلدارة الضريبية  ,بأدرار لضرائبالوالئية ل مديريةعلى مستوى الوالمدعومة بدراسة حالة تطبيقية 
بحساسية هذه الضريبة مما يشكل  بفرض ضرائب على المكلفين إال أن المكلف بالضريبة هو الذي يشعر

ا جد مرتفع، األمر الذي يؤدي به إلى التهرب من دفع الضريبة، مما يسبب انخفاض في جبائي   له ضغطا  
ولتفادي كل هذا يتوجب على اإلدارة الضريبية توفير كل الوسائل والكفاءات سواء في . الخزينة العمومية

من اكتشاف تملك في هذا الجانب مهارات عالية تمكنها  المجال المحاسبي أو القانوني، حيث يجب أن
 .التالعبات في الوقت المناسب
   :النتائج اآلتية  إلى جملةوصوال   هذا الموضوع وعليه أمكننا البحث في 

تعتمده الدولة من أجل تغطية نفقاتها العامة، من بين أهم هذه الضرائب  اأساسي   ا  ة مورديالضريبتعتبر  -
 ؛الدخل اإلجمالي التي بدورها تفرض على األشخاص الطبيعيين على ضريبةال
 ,الدخل اإلجماليعلى  ضريبةالحصيلة الضريبية للالضغط الضريبي و معدل بين  عكسيةتوجد عالقة  -

فكلما تم فرض ضريبة مرتفعة على دخل المكلف كلما أحس هذا األخير بضغط ضريبي مرتفع وهذا ما 
 ر؛يثبته منحنى الف

 40 بنسبة يقترب من مستوى الضغط الضريبي األمثل البد أنلضريبي مستوى الضغط ا تحسينل -
 .دون ان يحدث ضرر في االقتصاد%

 :على النحو التالي ختبار فرضيات الدراسة فننها تكونوبالنسبة ال
العالقة التي توضح النسبة المئوية للدخل المقتطع في هو  أن الضغط الضريبي :الفرضية األولى -

كما يمكن ان  .المكلف بالضريبة رائب ورسوم على الدخول المحققة من طرف الدولة أوشكل ض
يعتبر ، وهو بدوره العالقة الموجودة بين اإليرادات الضريبية والناتج الداخلي اإلجمالييعرف على أنه 

الكلي للضرائب على مستوى االقتصاد الوطني، ويعد من أهم المؤشرات الكمية  للتقدير امؤشر  
 ؛لمستخدمة لتقييم النظم الضريبيةا
وتتمثل في أرباح مهنية   الدخل اإلجماليعلى  لضريبةلالخاضعة  تتمثل المداخيل :الفرضية الثانية -

, اإليرادات المحققة عن إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية, إضافة إلى عائدات المستثمرات الفالحية
 المرتبات واألجور والمعاشات والريوع العمرية؛ المداخيل رؤوس األموال المنقولة وأخيرا  

الدخل على  ضريبةلل والحصيلة الضريبية بين الضغط الضريبيعكسية توجد عالقة  :الفرضية الثالثة -
أي غير قادر المكلف على تحملها فإنه يشكل له , فنجد أنه كلما تم فرض ضرائب مرتفعة اإلجمالي
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, أو استعمال أدوات الغش للتخلص من دفع هذه الضريبةمما يؤدي به إلى التهرب , قويا   ضغطا  
 األمر الذي يؤدي به إلى التقليل من اإليرادات الضريبية؛

 :فيمكن إيجازها فيما يلي المقترحة أما عن التوصيات
 ؛العمل على إنعاش الجهاز اإلنتاجي، وتوفير مناخ أكثر مالئمة -
 ؛خفيف من خسائر الخزينة العموميةللت ,تفعيل النظام الضريبي للحد من التهرب والغش -
 ؛تأسيس عالقة إعالمية على المكلفين لإلدارة الضريبية والبنوك -
، والرفع من وعيهم المهني عوان الضرائب وتحصينهم ماديا  ألتكوين ال عمليات التدريب و تحسين -

 ؛بالسهر على تطبيق مواثيق أخالقيات ممارسة المهنة
الرشادة في  كلفين بزيادة اإلعالم، وتفعيل مبدأ العدالة الضريبية والعمل على رفع الوعي الضريبي للم -

 ؛اإلنفاق العام
 .نشر الوعي الضريبي بالنسبة للمكلفين بالضريبة الذين ال يملكون ثقافة ضريبية -

 :آفاق الدراسة
في هذا األخير نأمل من خالل الدراسة أن تكون منطلق بحوث أخرى تجعل من الموضوع أكثر 

 :وعليه نقترح الموضوع اآلتي, قة، يعتمده الباحث إلثراء موضوعهود وضوحا  
 .للرسم على القيمة المضافةتأثير الضغط الضريبي على الحصيلة الضريبية  -
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المصادر   قائمة

 والمراجع
 

 

 

 

 

 



 

 

 الكتب: أوال  
 .م4550ندرية، الدار الجامعية، اإلسك ,0، طاقتصاديات المالية العامةالبنا محمد،  -0
 .م4555,لبنان, الدار الجامعية, الضرائب على الدخل والثروة واإلنفاق ,المرسي السيد حجازي -4
 .4550، مصر، طبعةالنظم الضريبية، الدار الجامعيةطريق يونس أحمد، ب
, دار هومه للطباعة و النشر والتوزيع, أعمال موجهة في تقنيات الجباية, بن اعماره منصور -0

 .م4550,الجزائر
, الجزائر, دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع, الضرائب على الدخل اإلجمالي,بن عماره منصور -2

 . م4535
 .م  4534,الجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية, 4ط,  التقنيات الجبائية ,بوزيدة حميد -0
حامد للنشر دار ال, اإلعفاءات من ضريبة الدخل دراسة مقارنة ,جاسم الجحيشى عبد الباسط علي -0

 .م 4552, األردن, والتوزيع
دار الجامعية للطباعة والنشر , الضرائب العقارية و التنمية االقتصادية, دراز حامد  عبد المجيد -0

 . م 3020, اإلسكندرية, والتوزيع
 .م 4550-م4554,مصر, الدار الجامعية, النظم الضريبة, دراز حامد عبد المجيد -2
دار , مالية العامة الموازنة العامة الضرائب والرسوم دراسة مقارنةال ,و آخرونزينب حسين عواضة  -0

 م3003,الخلود
 .م3002, الجزائر, الدار الجامعية, مبادئ المالية العامة, زينب حسين عوض هللا -35
 .3000,الجزائر,ديوان المطبوعات الجامعية,المالية العامة  ,حسين مصطفى حسين -33
, بدون دار النشر, 3ط, جباية المؤسسات محاضرات في, منور أو سرير, حمو محمد -34

 .م4550,الجزائر
, ديوان المطبوعات الجامعية, 0ط, اقتصاديات المالية العامة,محرزي محمد عباس  -30

 م4552,الجزائر
 .م4552,الجزائر,دار هومه, 2ط, قتصاديات الجباية والضرائبا,محرزي محمد عباس -32
 م4550.الجزائر,دار هومه,  0ط,اقتصاديات الجباية والضرائب,محرزي محمد عباس  -30
, ديوان المطبوعات الجامعية, فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق, ناصر مراد -30

 .م4533سنة,الجزائر
دراسة تحليلية , صندوق النقد الدولي وقضية اإلصالح االقتصادي والمالي سمير إبراهيم أيوب، -30

  .م 4555,اإلسكندرية, تقييميه



 

 

 .م4555,القاهرة , الدار الجامعية, إدارة الموارد البشرية ,عبد الباقي صالح -32
ديوان المطبوعات الجامعية , المحاسبة الوطنية, ترجمة قدي عبد المجيد, قاسم قادة -30
 .م 3002,الجزائر,
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مدخل إلى السياسات االقتصادية الكليةقدي عبد المجيد،  -45

 . م4550
 .م4530, دار زهران للنشر والتوزيع، عمان, المالية العامة, زهير وآخرونشامية احمد  -43
 .م4550عمان، , دار وائل للنشر, أسس المالية العامة, شحادة الخطيب خالد وآخرون -44
الجزائر، , دار هومه للطباعة والنشر, 3ج ,4ط, النظام الجبائي الجزائري الحديث, رضاالصي خ -40

 .م 4552,الجزائر 4550
  .م4532, الجزائر ,دار هومه, شذرات النظرية الجبائية, ضاخالصي ر  -42
 والمذكرات األطروحات: ثانيا  
م 4533,الجزائر, رسالة نيل شهادة الدكتوراه, ترشيد نظام الجباية العقارية, بلوفي عبد الحكيم -3

 .م4534
معهد , اليةتخصص م, مذكرة لنيل شهادة الليسانس ,الجباية والتنمية االقتصادية, بن عياد صورية  -4

 .م 4550,المركز الجامعي زيان عاشور الجلفة,العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
، (5112_0995)النظام الضريبي وتحديات اإلصالح االقتصادي مابين الفترة بوزيدة حميد، -0

 .م4555دفعة ,دولة في العلوم االقتصادية جامعة الجزائر, أطروحة لنيل درجة الدكتوراه
,  م5112-م 0999ما بين , رالضغط الضريبي في الجزائ ني عبد الحق، حجاج الشيخ،زنا -2

 .م4552دفعة , مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس، جامعة ادرار، الجزائر
رسالة مقدمة لنيل شهادة , رالضغط الضريبي وفعالية الضريبة دراسة حالة الجزائ, طالب وسيلة -0

 .م 4552, سعد دحلب بالبليدة, عةجام,تخصص نقود مالية وبنوك, ماجستير
دراسة حالة بمديرية , مساهمة التدقيق المحاسبي في دعم الرقابة الجبائية ,لياس قالب ذبيح  -0

, مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير, الضرائب لوالية أم بواقي
 .م4533-م4535,بسكر -جامعة محمد خيضر, تخصص محاسبة

فعالية السياسة الضريبية في تحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة الجزائر , يف عبد الحميدعف -0
, مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير, م 5105 –م 5110خالل الفترة 

 . م4532-م 4530, سطيف, جامعة فرحات عباس, تخصص االقتصاد الدولي والتنمية المستدامة
 :المجالتت و المقاال: ثالثا  



 

 

  2العدد ,مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا , رالضغط الضريبي في الجزائ, حميدبوزيدة  -3
, 40المجلد ,العدد الثاني ,مجلة جامعة دمشق ,ئرتقييم اإلصالحات الضريبية في الجزا ,مراد رناص -4

 ,م4550
 : والمراسيم القوانين: رابعا  
 . م4530,الجزائر,سوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة والر  34المادة  -3
 .م4530,الجزائر,من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة30المادة  -4
 .م4530,الجزائر,من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 32المادة  -0
 م4530,الجزائر,من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة30المادة  -2
 .م4530,الجزائر,قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من 45/4و  3/ 45و 45المادة  -0
 . م4530,الجزائر,من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 00المادة  -0
 . م4530,الجزائر,من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 24المادة  -0
 . م4530,الجزائر,من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 20المادة  -2
 م4530, الجزائر,من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 22المادة  -0

 . م4530,الجزائر,من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 20المادة  -35
 .م4530,الجزائر,من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 05المادة  -33
 .م4530,الجزائر,المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم  00المادة  -34
 . م4530,الجزائر,من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة02المادة  -30
 م4530,الجزائر,من قانون اإلجراءات الجبائية 50المادة  -32

 :المقابالت الشخصية
م 4530ابريل  45يوم , الطبيعيين رئيس لدى مصلحة جباية المداخيل األشخاصوهابي هواري  -0

  .30:30على الساعة 
 50:05م على الساعة 4530ابريل 40يوم, مقابلة شخصية  ,المدير الفرعي للتحصيل ,قمني احمد  -5
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 ملخص الدراسة
, ريبة على الدخل اإلجماليضتناول جانبين أساسيين في مجال الجباية هما ال إلىتهدف هذه الدراسة    

حيث تعتبر الضريبة على الدخل اإلجمالي من أهم الضرائب المباشرة التي تعتمد , والضغط الضريبي
تحققها من طرف إخضاع مداخيل األشخاص والتي , عليها الدولة بشكل أكبر في تمويل خزينتها العمومية

أما الضغط الضريبي فيتمثل في العالقة الموجودة بين االقتطاعات الضريبية والناتج , الطبيعيين لها
لذا فهما جانبان متكامالن مع بعضهما البعض حيث أنه في حالة فرض الضريبة على , الداخلي الخام

مما يؤدي به , قد تحمل ضغطا جبائيا   أنه فإنه يمكن القول ,بدفعها( المكلف)المكلف ولم يقم هذا األخير
أما فيما يخص الحالة التطبيقية فهي تهدف لمحاولة فهم العمل في هذا الميدان مع , التهرب أو الغش إلى

وذالك بغرض تحقيق العدالة , واألكثر أهمية هو فهم الضريبة بصفة عامة, ربطها بالجانب األكاديمي
 .صةالضريبية بصفة خا
 .والضغط الضريبي, الضريبة على الدخل اإلجمالي :الكلمات المفتاحية

Abstract 
This study aims to address two main aspects in the collection are the tax on gross income, tax 

pressure, which is the tax on the gross income of the most important direct taxes, which are 

more dependent upon the state in financing the public treasury, and achieved by subjecting 

the incomes of natural persons to them, the tax pressure is to the relationship between tax cuts 

and internal GDP, so they are two sides are complementary with each other so that in the case 

of taxation of the charge and has not the latter (the taxpayer) to pay them, it could be argued 

that it may withstand pressure Jbaiaa, leading him to evasion or fraud, but in terms of 

practical situation it aims to try to understand the work in this field and linked to the academic 

side, the most important is to understand the tax in general, the spectrum in order to achieve 

tax justice in particular. 

Key words: tax on gross income, tax pressure 

 

 


