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سلم على سید أأصلي و و  ء وجزیل العطابسم اهللا نحمده على سوابغ النعماء      

سارت  الخلق و صفوة أنبیائه محمد صلى اهللا علیه و سلم ما تحرك اللسان بذكره و

  .و الجان بأخباره الرهبان و ردد حدیثه اإلنس

ال تعبدوا إال أوقضى ربك (  : اهللا تعالى اهدي هذا العمل المتواضع إلى من قال فیهمأ   

  .23اإلسراء اآلیة ). إیاه وبالوالدین إحسانا

نان  من أفنت عمرها من حإلى التي وضعت الجنة تحت قدمیها إلى نبع الرحمة وال   

ها رمز تمتلكأجلي إلى التي نورت إلي طریقي لكي أصل إلى هذا المستوى أغلى جوهرة أ

  .أطال اهللا في عمرها  أمي.......أمي .......الطیبة و الحنان الغالیة أمي 

جل تحقیق أمالي إلى من ال أاق مر الحیاة وحلوها من ذمعانات و ال إلى من  قهر    

 .تفارق شفتاه  االبتسامة أبي الغالي أطال اهللا في عمره 

  . إخوتي و أخواتي كل باسمه من یجري في عروقي حبهم و ینبض قلبي بحبهم إلى

    إلى األهل و األقارب                                     

                                       إلى جمیع األصدقاء و األحباب                

   إلى من جمعتني بهم األقدار و قربتني إلیهم السنین و أصدقاء الحیاة الجامعیة 

  إلى كل من علمني حرفا                 

  ساهم في إنجاز هذا العمل إلى من            

  2015/ 2014خاصة دفعة  .قسم علوم التسیییرلى أساتدة و طلبة إ                 

  إلى من  یتصفح مذ كرتي بعدي          

  .  كلمة طیبةب وألى  كل من ساهم في انجاز هذا العمل ولو بالجهد القلیل إ           

            

 
   

 

 اإلهداء



   

   

 اإلهداء

  .دا كثیرا عدد نجوم السماء على نعمه التي ال تعد وال تحصى الحمد هللا حم

ن بوالدیه حملته ووصینا اإلنسا: "الرحمن الرحیم أهدي ثمرة جهدي إلى من قال فیهما

   "وفصاله في عامین أن أشكر لي ولوالدین إلي المصیر   أمه وهنا على وهن

  .14لقمان  

أمك ثم  أمك ثم أمك إلى التي أستحي  أزكى الصالة والسالم إلى من قال الرسول علیه 

  وصفها بالكلمات خوفا من حصر مكانتها

  .أمي الحبیبة حفظها اهللا وأطال في عمرها 

والجود والكرم والذي ، إلى من علمني السخاء إلى من كان  منبع العز والقوة  والرجولة 

  .بدعمه المادي و المعنوي  لم یبخل علي

  .وبارك  في عمرهأبي الحبیب حفظه  اهللا  

  .إلى من یجري في عروقي حبهم و ینبض قلبي بحبهم إخوتي و أخواتي كل باسمه

 إلى األهل و األقارب    

  إلى جمیع األصدقاء و األحباب

  الدراسي مسار إلى من جمعتني بهم األقدار و قربتني إلیهم السنین و أصدقاء ال

  إلى كل من علمني حرفا

  عملإلى من ساهم في إنجاز هذا ال

  .إلى أساتدة و طلبة قسم علوم التسیییر

  2015خاصة دفعة 

  من  یتصفح مذ كرتي بعدي كل إلى

  .و بكلمة طیبةأإلى  كل من ساهم في انجاز هذا العمل ولو بالجهد القلیل 

 . حبكم في اهللا وشكرا لكمأقول لكم أو 

 

 
 



   

 
 

 اإلهداء

 

  :إلى  أهدي هذاالعمل المتواضع

  ة ومنقذها من الضالل سیدنا محمد صلى اهللا علیه وسلم  ورزقني اهللا روح معلم األم        

  .والمسلمین جمیعا شفاعته    

       إلى من كان دعاؤه وماله سراجا وهاجا أنار درب حیاتي ودراستي فمهما قلت وعبرت لن     

 أستوفیه حقه فاللهم ارحمهما كما ربیاني صغیرا فوق األرض وتحت األرض ویوم العرض
  أبي الحبیب 

  إلى التي علمتني الصبر والثبات عند الشدائد أطال اهللا في عمرها وبارك لنا فیها       

  أمي الغالیة                                            

  .إلى من یجري في عروقي حبهم و ینبض قلبي بحبهم إخوتي و أخواتي كل باسمه

 إلى األهل و األقارب

  ء و األحبابإلى جمیع األصدقا

  إلى من جمعتني بهم األقدار و قربتني إلیهم السنین و أصدقاء المسار  الدراسي

  إلى كل من علمني حرفا

  إلى من ساهم في إنجاز هذا العمل

  .إلى أساتدة و طلبة قسم علوم التسیییر

  2015خاصة دفعة 

  إلى كل من  یتصفح مذ كرتي بعدي

  .و بالجهد القلیل أو بكلمة طیبةإلى  كل من ساهم في انجاز هذا العمل ول

 . واقول لكم أحبكم في اهللا وشكرا لكم

 

 
 



  

  

  ة شكرمكـــــل

الشكر الجزیل والحمد الكثیر هللا العلي القدیر الذي وفقنا 

نتقدم  وأعاننا على إتمام هذا العمل المتواضع، كما 

  الكریم   الدكتور  بخالص الشكر و العرفان إلى

  " ساوس الشیخ "

  ، الذي كان لنا مشرفا و عونا صائبا

  التسییرقسم علوم أساتذة وموظفي دون أن ننسى  

  .و صبرهم  على حسن تعاملهم 
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 مقدمة
 

 أ 
 

مباشرة على القطاع  تأثیراتفي العالم بتطورات وتحدیات عدیدة كانت لها  األخیرةاتسمت السنوات 

على  تالتي حدث اتلك التحدیات هي كیفیة التعامل مع المتغیرات االقتصادیة و التكنولوجی أهمالعام،و من 

  اإلدارة أسلوبفي  جذریةرات یتغی إحداثضرورة  إلى أدىالذي  األمر ، يالمستوى المحلي و العالم

  .الهیكلة إعادة أو الهندسة  إعادةجدیدة مبتكرة من بینها  آلیاتاستلزم تبني  للمنظمات الحكومیة وهذا ما

بفعل  1986حادة لعام  أزمةو باعتبار الجزائر كغیرها من الدول السائرة في طریق النمو شهدت 

 أبرزهاالقیام بتعدیالت  إال أمامهاهذه المعضلة لم یكن  أمامالبترول ، و مع فشل جهود الدولة  أسعارتراجع 

   .العادیة محل الجبایة البترولیةالجبایة  إحاللالذي كان الهدف منه  1992 إصالح

ولقد سعت اإلدارة الضریبیة في الجزائر بإنشاء لجنة وطنیة إلصالح النظام الضریبي الذي كان 

األمر الذي  فرض  ،عن فهمه مما یؤثر على التحصیل الضریبيیتمیز بالغموض والتعقیدات وعجز المكلفین 

على اإلدارة الضریبیة في الجزائر إعادة النظر في النظام الضریبي وٕاعادة هیكلته وٕاصالحه وهو ما یعرف 

بالهندسة الضریبیة والتي نحن بصدد دراستها والتي تعتبر موضوع بحثنا هذا والمتمثل في دور الهندسة 

  .إلصالح الضریبي بالجزائرالضریبیة في ا

  

   :یسیةئاإلشكالیة الر 

جوهري ة أعاله، تتبلور معالم إشكالیة هذا البحث من خالل التساؤل الدانطالقا من الطروحات واألفكار الوار 

   : الذي فحواه

   الضریبیة بالجزائر ؟ اإلصالحاتفي و ما دورها الهندسة الضریبیة ما هي 

                                                                            :األسئلة الفرعیة 

  :من خالل هذه اإلشكالیة یمكن صیاغة التساؤالت الفرعیة اآلتیة

 النظام الضریبي؟ب؟ وما عالقتها   الضریبیةما المقصود بالهندسة  - 

 ما المقصود بالنظام الضریبي  ؟  - 

 زائر ؟جعلى اإلدارة الجبائیة بال هاتأثیرات  ماو ما هي أهم اإلصالحات الضریبیة  -

  

  

  



 مقدمة
 

 ب 
 

   :فرضیات البحث

المتخصصة یمكن صیاغة الفرضیات األساسیة  بعد االطالع على مختلف المراجع ومصادر البحث     

  :لهذه الدراسة في ما یلي

التغییر الجذري للنظام الضریبي الذي یعاني من بعض  إعادة الهیكلة؛ أي الضریبیة تعني الهندسة - 

 .النقائص

 .النظام الضریبي مجموع الضرائب التي تفرض على رعایا دولة ما یمثل  - 

 الجدیدة  االقتصادیةكباقي الدول نهج اإلصالحات الضریبیة وذلك تماشیا والتغیرات  انتهجت الجزائر - 

 .هیكلة الهیكل التنظیمي لها تم إصالح  اإلدارة الضریبیة  من خالل إعادة  - 

  : مبررات اختیار الموضوع

  :كاآلتيإن األسباب التي جعلتنا نهتم  ونختار هذا الموضوع هي        

الرغبة الشخصیة  للبحث في هذا الموضوع بالذات بحكم التخصص العلمي والوظیفي  في  - 

 .المستقبل

 .حداثة الموضوع نسبیا  - 

  .التي تستدعي االعتماد أكثر على الجبایة العادیةالتحوالت االقتصادیة الكبرى  - 

  :أهمیة البحث

باعتباره یتناول موضوعا من المواضیع الجبائیة التي لها تأثیر فعال على الهیكل  البحثتكمن أهمیة  

وهذا في ظل اإلصالحات الجبائیة بالجزائر من خالل وضع آلیات مستحدثة تتمثل  ،دولةللاالقتصادي 

  .في إعادة الهیكلة  لتفعیل النظام الضریبي 

  :لبحثأهداف ا

  .اإلجابة على اإلشكالیة المطروحة ومختلف األسئلة المرافقة لها -

ومختلف التعدیالت إن الهدف الرئیسي لهذه الدراسة هو توضیح اإلطار العام للنظام الضریبي  -

 .واإلصالحات التي شهدها النظام الضریبي الجزائري

 .معرفة واقع تطبیق الهندسة الضریبیة في عملیة اإلصالح الضریبي بالجزائر - 

  .بأدرار للضرائب والئیةبالمدیریة ال النظام الضریبيیر یستمعرفة كیفیة  - 

  

  

   :صعوبات البحث



 مقدمة
 

 ج 
 

  :إعداد هذا البحث فيهتنا في تتمثل أهم الصعوبات التي واج

  .الخصوص وجهقلة المراجع المتعلقة بالموضوع عموما والمراجع الجبائیة على  - 

من طرف الجهات الرسمیة المتخصصة والمتعلقة بالفصل  اتصعوبة الحصول على المعلوم - 

  .بأهمیة البحث  اكتراثهم، وعدم التطبیقي

  :مجال الدراسة

التطبیقي ارتأینا اختیار دراسة حالة مدیریة الضرائب من اجل إسقاط الجانب النظري على الجانب 

 .لوالیة أدرار

  :الدراسة حدود

  : تمحورت دراستنا وفق اإلطار التالي

 .ةالتطبیقیتم اختیار مدیریة الضرائب لوالیة أدرار كإطار عملي للدراسة : اإلطار المكاني - 

الضریبیة من خالل إبراز دورها ركزنا في بحثنا على مفهوم الهندسة ،الهندسة : اإلطار الموضوعي - 

 .في عملیة اإلصالح الضریبي بالجزائر

  .2015من سنة  السداسي األولخالل  تم تطبیق الدراسة العملیة للبحث: الزمني إلطارا - 

  :الدراسات السابقة

ضوع الهندسة الضریبیة تحدیدا، إنما كانت دراسات تهدف تتناول مو  لم یسبق من قبل وضع دراسات

  :دور من أدوارها الهامة و من بین هاته الدراسات ما یليإلى تحقیق 

مدخل تطبیقي (، دور الهندسة الضریبیة في إعادة هیكلة النظام الضریبي في مصر نعیم فخیم حنا -

 .،مصر1990، مجلة البحوث التجاریة،)مقترح

ائم یرى الباحث أن هذا البحث یحتل أهمیة خاصة باعتباره یسعى لدراسة الوضع الضریبي الق

في مصر ، وهیكل النظام الضریبي الحالي مع سعیه نحو وضع إطار مقترح إلعادة هیكلة النظام 

  .الضریبي على أسس مستحدثة من الهندسة الضریبیة 

رسالة ماجیستر، تخصص علوم  ،، السیاسة الجبائیة ودورها في دعم االستثماربن ساسي شهرزاد -

 .2013ورقلة، قانونیة وٕاداریة ،جامعة قاصدي مرباح، 

ركزت الباحثة على نظام منح المزایا الضریبیة الذي تعتمده الدولة لمواكبة قوانین االستثمار      

السائدة في الدولة ودعم التنمیة والمساهمة في خلق  ثروة من خالل التخفیف من الضغط الجبائي 

  . وٕانعاش المؤسسات 

  :المنهج المستخدم

مزیج من المناهج التي تتالءم والدراسة  تم استخدام بمختلف جوانبه  واإللماملدراسة هذا الموضوع 

مفهوم الهندسة الضریبیة بحیث استخدمنا المنهج الوصفي الذي یناسب استعراض ووصف  و بهاالتي نقوم 



 مقدمة
 

 د 
 

تم كما .لموضوع محل الدراسةباوكذا وصف المفاهیم المرتبطة  .مع  معرفة مضمون النظام الضریبي

  . یناسب شرح وتحلیل المعلومات المتوفرة في دراسة الحالة الذينهج التحلیلي بالم االستعانة

  :خطة البحث

إلى ثالثة فصول، مسبوقة بمقدمة للبحث ومتبوعة بخاتمة للبحث  ههذا الموضوع قمنا بتقسیم لمعالجة

اإلطار  تحت كل فصل ثالثة مباحث،حیث یتناول الفصل األول ضمناها نتائج وتوصیات الدراسة، ویندرج

النظري للهندسة الضریبیة، في حین یتعرض الفصل الثاني لإلطار العام لإلصالح الضریبي في الجزائر أما 

           .الفصل الثالث فیتمحور حول دراسة حالة مدیریة الضرائب لوالیة أدرار
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  :تمهید

إن من أهم ما یمیز عالم اإلدارة عن باقي العلوم هو حیویته وتقبله الدائم للتطور والتغیر وفقا 

وهذا ما أدى إلى ظهور نظریات ومفاهیم إداریة  لمتطلبات بیئة العمل وسلوكیات العاملین والمشاكل الظاهرة،

حدیثة من بینها مفهوم إعادة الهندسة التي تعتبر من أحدث وأهم هذه التطورات التي شهدها عالم اإلدارة 

فهو یؤثر ویتأثر  االقتصاديخالل سنوات التسعینات، وباعتبار النظام الضریبي جزء ال یتجزأ من النظام 

التعقیدات وعجز المكلفین عن فهمه  ومع تمیزه بالغموض، .القتصادیة واالجتماعیةا بالمتغیرات السیاسیة،

األمر الذي فرض على اإلدارة الضریبیة إعادة النظر في النظام الضریبي  .مما یؤثر على التحصیل الضریبي

یبي على وٕاعادة هیكلته من خالل ما یعرف بمفهوم الهندسة الضریبیة التي تهدف إلعادة رسم الواقع الضر 

  . أسس مستحدثة

  :مباحث و على هذا األساس تم تقسیم هذا الفصل إلى ثالث 

 .مفاهیم مرتبطة بإعادة الهندسة: المبحث األول - 

 .ماهیة النظام الضریبي:  المبحث الثاني - 

  .هیة الهندسة الضریبیةما: المبحث الثالث - 
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  مفاهیم مرتبطة بإعادة الهندسة : المبحث األول

أساسي مفاده أن تحسین  افتراضد كانت هناك محاوالت عدة لتحسین أداء اإلدارة، استنادا إلى ــــلق  

األداء في جزء من العمل سوف یؤدي إلى المشاكل، وظهرت نظریات ونتائج كثیرة استحوذت على مساحة 

رة ااإلد دوائر الجودة، سالسل القیمة الالمركزیة، باألهداف، اإلدارة( كبیرة من الفكر األدبي وأدبیاته

لكن هذه المفاهیم واألسالیب لم تخرج المؤسسة من مشاكلها عندما طبقت كل منها بطریقة ...).المصفوفیة

  .   وهنا ظهرت إعادة الهندسة كبدیل لتلك المفاهیم في تنافسیة عالمیة ،جزئیة أو منفردة

  هندسة إعادةتعریف  :المطلب األول

تعني و  .رت في بدایة التسعیناتاإلداریة الحدیثة التي ظه مفاهیمالالهندسة أحد أبرز  تعتبر إعادة  

نه یشمل إف وبصورة أكثر تحدیدا ،تالي في أداء األشیاءالتغییر ثوري  في طریقة تفكیر التنظیم وب عامة بصفة

 باإلضافة والمكافآتونظم التعویضات  ،وسلوكها اإلدارةنمط  إلىضافة إلاوهیاكل تنظیمیة ب تغیر عملیات

 األساسوعلى هذا  ،اآلخرینالموردین والشركاء الخارجیین  ،العمالء ،األسهمالعالقات مع أصحاب  إلى

حالیا  يما یؤدیؤدي  ایوخطو والذي یعتبر تدریجیا  ،عن التحسین المستمر األعمالعادة هندسة إتختلف 

ائیة أو حوسبة العملیات من تلق أكثروهي  ،لالبتكار مرادفاالهندسة  إعادةوتكون  ،بصورة أفضل ببساطة

هندسة تلغي  إعادةالحاسب  باستخدامطباعتها  إلىالتقدم من كتابة الشیكات بالید  فال یكون. الموجودة

  1.المباشر واإلیداعالسحب كما یكون الحال علیه في عملیات  ا،الشیكات كلی إلىالحاجة 

  

  2:أخرى تحمل نفس المضمون وهي  یفر تعا األعمالهندسة  إلعادةكما 

والسیاسات وكذلك النظم  ،ةواالستراتیجی اإلداریةالتصمیم السریع والجذري للعملیات  إعادةتعتبر 

  .بالمنظمة بصورة خارقة اإلنتاجیةبهدف تحسین وزیادة الكفاءة  ،والهیاكل التنظیمیة السائدة

لتحقیق تحسینات جوهریة  ،اإلداریةالتصمیم الجذري للعملیات  وٕاعادة األساسيوتعد كذلك التفكیر 

  .السرعةو  الخدمة ،الجودة،التكلفة :الحاسمة مثل األداءفي معاییر قیاس 

  الهندسة إعادةمستویات : المطلب الثاني

 ،عمالاألهندسة عملیة  إعادة ،هندسة عملیة العمل إعادة :ات مصطلحاتوالتنظیم یستخدم المؤلفون

یكون كل ول ،بسبب الخلط في استخدام هذه المصطلحات والتعبیرات كمترادفات ،األعمالهندسة  إعادة

  3:يفیما یلتتمثل مستویات إعادة الهندسة  مصطلح مفهوما بوضوح أكبر

                                                           
 ،2004 ،السعودیة المملكة العربیة –الریاض  ، دار المریخ للنشر،تكامل اعادة الهندسة مع ادارة الجودة الشاملة سرور علي ابراهیم سرور، -1

  .131ص
  .227ص ،1998مصر، مركز التنمیة اإلداریة المعاصرة ، ،إداریة معاصرةإسماعیل السید قضایا  محمد صالح الحناوي، -2
  .134ص ،، مرجع سبق ذكرهسرور علي إبراهیم سرور -3
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التي تتحقق من خاللها  األنشطةأي عملیة في الشركة تصف تتابع تتناول  :هندسة عملیة العمل إعادة - 1

والتقاط البرید الداخلي وتسلیمه  أو تلبیة الشراء األمرتشغیل  ،تغلیف المنتج النهائي مثل ،وظیفة رئیسیة

  . وتعین عامل جدید، والتعامل مع شكاوي العمالء

غیر الشركة المباشرة أو  أنشطةفتصف تتابع  ،بعملیة الشركة كلهاتهتم  :األعمالهندسة عملیة  إعادة - 2

عائد الجودة على االستثمار ألصحاب  إنتاجناء ثأالمرتبطة بتحقیق احتیاجات عمالء الشركة  المباشرة

ومع العالقة الجدیدة مع الموردین  من كل عملیات العمل في الشركة األعمالوتتكون عملیة  ،أسهمها

شمول عملیة الشركاء في عملیة أعمال  ومن الحكمة ،ألسفلاو  ألعلىا نالتدفقییوالشركاء الخارجیین في 

  .ألسفلاأو موزعین في التدفق  ،ألعلىاالتدفق  أو خدمات، سواء كانوا موردین مواد أیضاالشركة 

فتتعامل مع كل أوجه تشغیل مع  ،األعمالهندسة عملیة  إعادةأبعد من تذهب  :األعمالهندسة  إعادة - 3

 في التسویق ااستراتیجیاته ،األعمالفلسفة  ،والهیاكل التنظیمیة اإلدارةوتشمل نمط  ،كل أوجه تشغیل األعمال

 .الشاملة األعمال إستراتیجیة ،مفاهیم المحاسبة ونظم المعلومات ،والمشتریات األفراد وٕادارة ،والعملیات اإلنتاج

  .فقط عمالاألهندسة  إعادةأحد أوجه  إال األعمالهندسة عملیة  إعادةتكون  وعلى هذا ال

وعلى هذا  ،الموجهة للجودة الشاملة األعمالهندسة  إلعادةمرادفا قد تكون إعادة  :الهندسة الشاملة - 4

تكون أنشطة  األخیرالهندسة الشاملة في أنه في المصطلح  وٕاعادة األعمالهندسة  إعادةیكمن الفرق بین 

الذي یتحقق من  ،للجودة الشاملة الثالثيوبوضوح تحقیق الهدف  ومباشرة ،الهندسة مرتبطة نظامیا إعادة

الهندسة  إعادةبیئة التنظیم وعلى هذا تبدأ  إلىوبالنسبة ، ستمر مع الشركاء الخارجینخالل التعاون الم

   .الجاریة عماللألبتعریف احتیاجات كل المراهنین في ثالثیة الجودة الشاملة وربطهم بكل وجه  الشاملة

  

  مراحل إعادة الهندسة:المطلب الثالث

في مجاالت عدیدة أین كانت النتائج تتحسن بصفة  هونجاعت قوته ثبثمنهج أإعادة الهندسة تعتبر 

في مجال تحسین نوعیة جملة من الخطوات   بإتباع هاتوعقالنیمن خالل عملیة  تقلیص التكالیف مدهشة، 

  1:نذكرها على النحو التالي ،السیرورات عبر توجنالم ةوجود

  :مرحلة االنطالق - 1

وترسیم انطالقه وتعد هذه المرحلة من طرف مدیر  ،الهندسة إعادةمن خاللها یتم تنظیم مشروع    

 ي في النوعیةئعلى مساعدین وظیفیین أخصا باالرتكاز أیضاالسیرورة بالتعاون الضیق مع رئیس المشروع 

هیكل  تشكیل ،سیرورات إلىالعامة والتقسیم  واألهداف األبعادویتم خالل هذه المرحلة تحدید  ،مستشارینو 

  .االنطالق في المشروعو  ،المشروع

  

  

                                                           
  .37، ص1999القاهرة، ، مجموعة النیل العربیة ،اإلدارة والتخطیط االستراتیجي عبد الحمید عبد الفتاح المغربي ، -1
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  :باألرقام األهدافتحدید  - 2

رؤیة عامة لسیرورة  إعطاءهذه المرحلة ویتم في ، باألرقام أهدافهندسة بدون  إعادةحیث ال توجد       

یتم  .سیرورات جزئیة إلىوالتأكد من وثاقة الصلة بین نقل التطبیقات وتقسیم المشروع  ،أعضاء فریق المشروع

تطویر والتي لل األهدافتحدید  األخیروفي  ،والنوعیة المتعلقة بالسیرورة الناشطةمؤشرات  إحصاءمن خاللها 

نظرة عامة  إعطاءونجد هذه المرحلة تشمل الوصف العام من خالل  .الهندسة إعادةبعد  إلیهایجب الوصول 

تحدید أهداف  ،ثم جمع تطلعات الزبون اختیار المؤشرات ،یتم تمثیلها بیانیا بتسلسل منطقي أینلسیرورة 

  .لتطویر

  :النظر وٕاعادةالتحلیل  - 3    

كما تحدد  ،توصف حلقات السیرورة بالتفصیل وتحلیل المنظمة الحالیة أنفي هذه المرحلة یجب 

یتم  األخیروفي  ،غیر المقیدة والثغرات األعمال،التكلفة الحالیة،اضطرابات النشاط الناتجة عن عدم النوعیة

  .تنظیم سیر كل المعلومات التي جمعت من قبل

  :الهیكلة  إعادةاقتراحات  - 4

المعوقات واالضطرابات وكذا البحث عن الحلول باالعتماد على الخیال التي من خاللها تصنف 

الهندسة والتخطیط التي قد تم المصادقة  إعادة إلجراء ،والمنهجیة واختیار الحلول من طرف لجنة القیادة

  .وفي هذه المرحلة یتم تطبیقها على أرض الواقع داخل المنشأة ،علیها من طرف اللجنة للقیادة
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  ماهیة النظام الضریبي : المبحث الثاني

المحلیة تحظى دراسة النظم الضریبیة بأهمیة بالغة من طرف مسؤولي الدولة وقطاع األعمال 

فاختالف النظم الضریبیة بین الدول یرجع أساسا الى اختالف طبیعة  واألجنبیة ودراسة الضرائب والعائالت،

وهذا األخیر یعتبر  ،النظم االقتصادیة في تلك الدول، حیث یعتبر النظام الضریبي جزء من النظام المالي

جزء من النظام االقتصادي للمجتمع وبالتالي فهناك عالقة متعدیة تربط بین النظام الضریبي والنظام 

  .االقتصادي

  مفهوم النظام الضریبي : المطلب األول

  .كل من تعریفه وأسسه ىلإمؤلفین لذا سنتطرق اللنظام الضریبي بین اتعددت تعاریف 

  ریبي تعریف النظام الض :أوال

یحمل تعبیر النظام في المجال الضریبي مفهومین مفهوم ضیق ومفهوم آخر واسع، ففي مفهومه         

هو مجموعة القواعد القانونیة والفنیة والتي تمكن من االستقطاع الضریبي في مراحله المتتالیة من  :الضیق

  1.تشریع إلى ربط وتحصیل

یمثل كافة العناصر اإلیدیولوجیة واالقتصادیة والفنیة التي یؤدي ترابطها معا وتفاعلها  :أما في المفهوم الواسع

  .مع بعضها بعض إلى كیان ضریبي معین

الترجمة العملیة للسیاسة الضریبیة، فاختالف في النظام الضریبي بین الدول قد  :هو الضریبيالنظام 

  2.ال یعني اختالف السیاسة الضریبیة لهذه الدول

 معینمجموعة من الضرائب التي یراد باختیارها وتطبیقها في مجتمع  :بأنه الضریبيعرف النظام وی

  3.وزمن محدد تحقیق أهداف السیاسة الضریبیة التي ارتضاها ذلك المجتمع والنظام الضریبي

مجموعة من الضرائب والفرائض  :بأنه من خالل التعاریف السابقة یمكن تعریف النظام الضریبي

یلتزم رعایا دولة معینة في زمن محدد بأدائها للسلطة العامة على اختالف مستویاتها من مركزیة أو  التي

  . 4محلیة

  أسس النظام الضریبي : ثانیا

  5:تعتمد بنیة النظام الضریبي على ثالثة أسس هي

  :السیاسة الضریبیة -

تلعب السیاسة الضریبیة دورا هاما في تحقیق األهداف السیاسیة المالیة باعتبارها إحدى أدواتها،  

ومع اتساع دور الدولة في توجیه النشاط االقتصادي فإن تحدید دور السیاسة الضریبیة یعتبر من أهم أدوات 

                                                           
 .19، ص1996الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  ،النظم الضریبیةیونس أحمد البطریق،  -1
  . 20،  ص 2002/2003،  الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  سنة النظم الضریبیةحامد عبد المجید دراز،  -2
 .13، ص2007للطباعة والنشر، بیروت،  الدار الجامعیة ولى،الطبعة األ ،النظام الضریبي وأهداف المجتمع سعید عبد العزیز عثمان، -3
  .18،  صمرجع سبق ذكرهیونس أحمد البطریق،   -4
  .139،  ص 2009الجامعیة، الجزائر، المطبوعات ، دیوانتقییمیه تحلیلیة دراسة الكلیة االقتصادیة السیاسات إلى المدخلعبد المجید قدي،   -5
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تعتبر االقتطاعات الضریبیة إحدى السیاسة المالیة، وذلك بمساهمتها في دفع عجلة التنمیة االقتصادیة، حیث 

العناصر المؤثرة في توجیه النشاط االقتصادي، كذلك تنوع دور الضریبة بمختلف أنواعها داخل إطار الهیكل 

الضریبي، یجعل أثر الضریبة یظهر على المجتمع ونمط االتفاق العام إضافة إلى كون أن الطریقة التي 

إال جزاء من السیاسة المالیة والتي بدورها هي جزء من السیاسة تنتهجها كل دولة في إطار تحصیل ما هي 

  .االقتصادیة للدولة

   :اإلدارة الضریبیة -

ونعني بها مجموعة األجهزة اإلداریة التي تسهر على تنفیذ قواعد التشریع الضریبي عن طریق متابعة 

وكذا عملیة تحصیل تلك الضرائب وعلیه فإن إحدى العوامل التي تساهم في  ،فرض الضریبة على المكلفین

نجاح أي سیاسة ضریبیة تتمثل بال شك في تواجد اإلدارة الضریبیة ذات كفاءة والخبرة المیدانیة ومرونة 

   .العمل

لكن بعد ذلك یتضح لنا أن  ،ضریبيتلجأ إلى تعدیالت في نظامها ال ةكثیرا ما نالحظ أن الدول النامی       

لذلك على الدول النامیة  ،مهمة تنفیذ هذه المبادئ ىعل ضریبیةن في ضعف وعدم مقدرة اإلدارة المالخلل یك

ثم تنتقل بعد ذلك إلى التحوالت في التشریعات الضریبیة بحیث  ،ضریبیةأن تهتم أوال بتحسین أداء إدارتها ال

  .فعالة ضریبیةمجدیة ما لم تكن هناك إدارة  ال یمكن أن تكون هذه التعدیالت ؛أنه

  : التشریع الضریبي -

وهذا من أجل تحقیق  ،هو عبارة عن صیاغة لمبادئ وقواعد السیاسة الضریبیة في شكل قوانین

جب أن یكما  ،أهدافها ویجب أن تتم صیاغة التشریع الضریبي بشكل جید لسد منافذ التهرب أمام المكلف

  .یة مرنة حتى تتكیف والظروف االقتصادیة للدولةتكون القوانین الضریب

  

  أهداف النظام الضریبي : المطلب الثاني

 ،على األهداف االقتصادیة واالجتماعیة له والتي تختلف من نظام إلى آخر الضریبيیبنى النظام     

وذلك اعتمادا على وسائل الضریبة التي یجب توفیرها لتحقیق هذه األهداف، وبالتالي یتكون لنا مفهوما حول 

  .متمثال في أهدافه ووسائله ضریبيأركان النظام ال

  أهداف النظام الضریبي:  أوال

هذه یرمي أي نظام ضریبي إلى تحقیق أهداف الدولة التي تحدد فلسفتها السیاسیة وبذلك فإن     

  1:يفیما یل،وتتمثل أهداف النظام الضریبي األهداف تختلف حسب النظام االقتصادي السائد

أداة مالیة تمكن الدولة من تمویل اإلنفاق العام بهدف إشباع  :أهداف النظام الضریبي في الدول الرأسمالیة

التدخل في الحیاة االقتصادیة وسیلة فعالة تمكن الدولة من و  .الحاجات العامة كهدف تقلیدي للنظام الضریبي

  .واالجتماعیة وتوجیه النشاط االقتصادي

                                                           
  .19صمرجع سبق ذكره،  یونس أحمد البطریق،   -1
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یعتبر أداة مرنة من أدوات التوجیه االقتصادي ووسیلة من  :أهداف النظام الضریبي في الدول االشتراكیة

 . وسائل الرقابة على اإلنتاج

یهدف إلى إمكانیة تنمیة االدخار عن طریق تخفیف العبء : أهداف النظام الضریبي في الدول المتخلفة

یهدف إلى الحد من اإلنفاق االستهالكي الزائد عن و . الضریبي كتخفیض بنسب الضریبة أو إعفائها تماما

إلى تنظیم ومعالجة بعض المسائل یهدف و  .طریق فرض ضرائب عالیة على بعض السلع غیر الضروریة

 . في توزیع الدخول االقتصادیة كالتضخم والتفاوت

   الضریبيوسائل النظام : ثانیا

نعني بالوسائل مجموعة األدوات الضروریة لتحقیق أهداف الجبایة، وتقوم هذه الوسائل على     

ویمكن . العنصر الفني والعنصر التنظیمي، واللذان یشكالن النظام الضریبي بمفهومه الضیق :عنصرین هما

  1:ي وهيئه األهداف كإجراءات التحریض الجبااستعمال وسائل أخرى تمكن من تحقیق هذ

  

  :العنصر الفني للضریبة - 1

 إن اختیار هذا العنصر بمختلف نقصد به مجموعة الوسائل الفنیة المنظمة لالستقطاع الضریبي    

الوسائل التي سیطبقها االستقطاع الضریبي، تختلف باختالف البنیة االقتصادیة، وتتأثر بطبیعة العالقات 

القائمة بین الهیكل االجتماعي والهیكل االقتصادي، فاختیار أشكال مختلفة، وتحدید العناصر الخاضعة لها 

وقد أعتبر أن النظام الضریبي ما هو إال . یة والمناخ االقتصاديأخذ بعین االعتبار الظروف االجتماعی

الوسائل الفنیة كأدوات عملیة ذات صیاغة منطقیة لمختلف صور  اعتباریمكن  ،تعبیر عن مجتمع معین

الضرائب تجعل من النظام الجبائي أو الضریبي نظاما منسجما، ال مجال فیه لعرض الضرائب بل تتكامل 

  . اف المسطرة من خالل قواعد وقوانین واضحة لها طابع اإللزامألجل تحقیق األهد

  

  : العنصر التنظیمي للضریبة - 2

وتقسیماتها المختلفة من مصالح وتخصصات وظیفیة، وكذا  ضریبیةیقصد به تنظیمات اإلدارة ال  

إن للعنصر التنظیمي . تبویب الضرائب وترتیبها من حیث عددها وأنواعها وعالقتها مع بعضها البعض

في النظام الضریبي أهمیة كبیرة، ذلك ألن أشكال النظام الضریبي الحدیث یقوم على أساس فرض 

لوحیدة وما من شك أن التنظیمات اإلداریة تزداد حجما كلما ازداد تعقد الضرائب المتعددة ونبذ الضریبة ا

الكیان الضریبي، وكذا احتیاجات تطبیق أحكامه فاقتراح أي ضریبة جدیدة البد أن تسبقه دراسة دقیقة 

ألجل تفادي تفویت فرص التحصیل اإلضافي وال یتحمل الممول أعباء إضافیة، ونفس الشيء في حالة 

كذلك یجب التنسیق بین مختلف الضرائب لتجنب تصدع . ض نسبة الضریبیة أو إعفائها كلیااقتراح تخفی

                                                           
.24، ص كرهذمرجع سبق ، یونس أحمد البطریق -

1
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الكیان الضریبي كما یجب مراعاة مبدأ العدالة والمساواة في المجتمع فیتساوى األفراد في مساهماتهم 

  . علیها وبالتالي یتحملون تضحیات متساویة من دخولهم نحو الدولة مقابل الخدمة العامة التي یحصلون

  

   :ضریبيإجراءات التحریض ال -3

وهي واحدة من الطرق التي تستعملها الدولة لتشجیع الممولین إلى المبادرة في االستثمارات التي     

تساهم في إنعاش االقتصاد الوطني، كما تعتبر إجراءات التحریض من الوسائل الفنیة لتشجیع االستثمار 

: األجانب، تتخذ هذه اإلجراءات أشكاال مختلفة نورد منها مثالسواء من المستثمرین المحلیین أو 

   .الكلي أو المؤقت ضریبيالجزئي، اإلعفاء ال ضریبي، اإلعفاء الضریبيالتخفیض ال

االقتصادیة  ةالدینامیكیما أن نجاح هذه اإلجراءات مرهون بتوفیر البیئة المالئمة والمشجعة لتنشیط ك    

  .وحتى االجتماعیة

 

  ضریبي النظام ال  محددات: الثالثالمطلب 

  .الجید  الضریبي النظام مالمح بتحدید المتعلقة الدراسات من الكثیر هناك      

  :للنظام الضریبي الجیدvito.tanzi  مؤشر - 1

  1 :فعال ضریبي نظام لتصمیم اعتمادها یمكن أساسیة مؤشرات تانزي فیتو یحدد      

  :التركیز مؤشرات 1.1

 من ضئیل نسبیا عدد من الضریبي اإلیراد إجمالي من كبیر جزء یأتي بأن المؤشر هذا ویقضي 

 فتجنب  .والتنفیذ اإلدارة تكالیف تخفیض في یساهم أن شأنه من ذلك الضریبیة، ألن والمعتالت الضرائب

 آثار تقییم تسهیل إلى یؤدي أن یمكن محدودة إیرادات المعتالت وجداول الضرائب من كبیر عدد وجود

  .مفرطة الضرائب بأن االنطباع خلق وتفادي السیاسیة التغیرات

  

  : مؤشر التشتت 2.1

كانت موجودة  هل عددها قلیل فمثل هذا  وٕاذاویتعلق األمر أذا كانت هناك ضرائب قلیلة اإلیرادات 

النوع من الضرائب یجب التخلص منه سعیا لتبسیط النظام الضریبي دون أن یكون له أثر على مردودیة 

  . النظام

  :مؤشر التآكل 3.1

ذا كانت األوعیة الضریبیة الفعلیة قریبة من األوعیة الممكنة ألن إشباع الوعاء إویتعلق األمر بما  

مكن من زیادة اإلیرادات رغم اعتماد معدالت منخفضة نسبیا وٕاذا ابتعدت الضریبة الفعلیة عن الضریبي ی

                                                           
 العلوم بكلیة مقدمة دولة دكتوراه أطروحة ،) 2004-1992(الفترة في االقتصادي اإلصالح وتحدیات الجزائري الضریبي النظام ، بوزیدة حمید -1

  . 15، ص 2006.-2005 ،الجزائر االقتصادیة،  جامعة
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الممكنة بفعل اإلفراط في منح اإلعفاءات لألنشطة والقطاعات فان ذلك یؤدي إلى تآكل الوعاء الضریبي 

أنه أن یخفض من ش ما تاإلیراداوهناك ما یدعو إلى رفع المعدالت طمعا في تعویض النقص الحاصل في 

  من التهرب الضریبي 

  : التحصیل تأخرتمؤشرات  4.1

ألن التأخر  ؛یتعلق األمر بوضع أجال التي تجعل المكلفین یدفعون المستحقات الضریبیة في أجالها

یؤدي إلى انخفاض القیمة الحقیقیة للمتحصالت الضریبیة  بفعل التضخم ولهذا البد من أن یتضمن النظام 

  .من محاول التأخر في دفع المستحقات  الضریبي عقوبات صارمة تحد

  :التحدید مؤشر 5.1

ویتعلق األمر بمدى اعتماد النظام الضریبي على عدد قلیل من الضرائب ذات المعدالت المحددة  

  .الل بعض الضرائب بضرائب أخرى حوهذا ال ینفي في الواقع إمكانیة إ

  :الموضوعیة مؤشر 6.1

بما یضمن للمكلفین   یتعلق األمر بضرورة جبایة الضرائب من أوعیة یتم قیاسها بموضوعیة؛ 

التقدیر بشكل واضح اللتزامهم الضریبي على ضوء أنشطتهم التي یخططون لها ویصب هذا ضمن مبدأ 

دام سمیت  بأن تكون الضریبة الملزم بدفعها المواطن محددة على سبیل آعلى حسب  ضالیقین الذي یق

ومعلوما للممول وطریقته والمبلغ المطلوب دفعه واضحا الدفع یكون میعاد  ثالتقییم دون غموض أو تحكم حی

  ي تعسف أو سوء استعمال السلطة من قبل اإلدارة الضریبیة أما یمكن الممول من الدفاع عن حقوقه من  وهو

  :المؤشر التنفیذي7.1 

یتعلق بمدى تنفیذ النظام الضریبي بالكامل بفعالیة وهذا ما یتعلق أیضا بمدى سالمة التقدیرات  

فضال عن مدى قابلیة  ،یبیة ألنها القائم األساسي على التنفیذوالتنبؤات ومستوى تحصیل لإلدارة الضر 

  .واالقتصاديللتنفیذ على ضوء الواقع االجتماعي  التشریعات

  :مؤشر تكلفة التحصیل 8.1

وهو مؤشر مشتق من المبدأ أالقتصادي في الحیاة الجبائیة وهذا یجعل تكلفة تحصیل الضرائب أقل  

  .ما یمكن حتى ال ینعكس ذلك سلبا على مستوى الحصیلة الضریبیة

یرى بعض االقتصادیین أن تصمیم األنظمة  :مؤشرات أخرى لتصمیم األنظمة الضریبیة الجدیدة - 2

 1:أسلوبینالضریبیة وفق مقتضیات الفعالیة یمكن أن یتم وفق 

 : وذلك بوضع معاییر محددة یجب توفرها في النظام الضریبي وهذه المعاییر هي :األسلوب األول1.2 

 . العدالة -

 .الوضوح -

 .المالئمة في الدفع -

                                                           

. 16ص ،مرجع سبق ذكرهحمید بوزیدة،  - 1  
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 . االقتصاد في نفقة التحصیل -

 .السوقالمحافظة على كفاءة جهاز  -

 .الماليعدم التعارض بین الغرائب وأهداف النظام  -

من خالل الربط بین النظام الضریبي و الرفاهة العامة للمجتمع حتى وٕان كان تطبیق  : األسلوب الثاني2.2 

إال أنه بالرغم من ذلك هذا األسلوب صعبا بالنظر إلى كون نظریة الرفاهیة لم تطور و تبین بالشكل الكافي 

 : البد من اإلشارة إلى مجموعة من األهداف الضروریة لتحقیق الحجم األمثل للرفاهیة هذه األهداف هي

 . لتوفیر الحد األدنى من الحریة االختیار - 

 .معیشةتحقیق أعلى مستوى  -

 .توظیف عوامل اإلنتاج الراغبة في العمل -

 النمو االقتصادي -

  .زیع الدخلالعدالة في تو  -
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  ماهیة الهندسة الضریبیة : المبحث الثالث

إن النظام الضریبي یعاني من أوجه قصور عدیدة، األمر الذي یعني أن هناك حاجة ماسة إلعادة 

من النقائص والثغرات  الحتوائه على الكثیررسم الواقع الضریبي على أسس مستحدثة، وٕاعادة هیكلته 

ومن خالل هذا المبحث سنتعرف على مفهوم الهندسة الضریبیة ومختلف المفاهیم المرتبطة . الموجودة فیه

  .بها

  مفهوم الهندسة الضریبیة : المطلب األول

  .ومختلف المفاهیم التي ترتبط بها في مجال الضرائب یبیةهناك عدة تعاریف للهندسة الضر        

  الهندسة الضریبیةنشأة : أوال

مفهوم مستحدث، مشتق من مفهوم هندسة النظم " Tax Engineering" بیةالضریالهندسة        

"Systems Engineering" ویحتاج تأصیل هذا المفهوم من الناحیة العلمیة والعملیة إلى بذل مزید من ،

برة العلمیة والتطبیقیة في مجموعة الجهد العلمي المنظم یقوم به فریق من العلماء على أعلى مستوى من الخ

وذلك . من التخصصات المترابطة في المحاسبة، الضرائب، القانون، العلوم الریاضیة وعلوم الحاسب اآللي

ثم إجراء المزید من الدراسات العلمیة  للعمل على صیاغة هذا المفهوم وتحدید مضمونه ومقوماته وأدواته،

یة وصوال إلى حلول مالئمة لهذه المشاكل في ضوء المتغیرات البیئیة لتطبیقه على مشاكل المحاسبة الضریب

 1.المحیطة سواء كانت هذه المتغیرات اقتصادیة أو سیاسیة أو اجتماعیة

وبشكل عام فإن هندسة النظم هي عملیة فنیة وٕاداریة تستهدف تطویع المعرفة العلمیة لخدمة        

والتنظیمیة في ظل الظروف المحیطة  والتكلفیةاالستخدامات التطبیقیة أو العملیة ومقابلة أهداف األداء الفنیة 

 2.والتي تؤثر في بیئة النظام أو تتأثر به

بتطبیق األسلوب العلمي لمبادئ الریاضیات والمنطق واستخدامها لعالج وتتعلق الوظیفة الهندسیة       

 3.وتوقعات المستهلكین احتیاجاتالمشاكل وتصمیم سلع وخدمات تواجه 

وال یقصد بالهندسة هنا ذلك العلم الذي یتعلق بتكوین وحل المعادالت الریاضیة واألشكال الهندسیة، بل      

 Practical use of science".  Make "علم التطبیقي لل االستخدامیقصد بها 

ویقصد بالنظام عموما مجموعة من العناصر المترابطة والمتفاعلة، والذي قد یتضمن بدوره العدید من      

، ویتم التفاعل بین وحدات النظام داخلیا أو بین النظام ككل ومحیطه "Sub-System"األنظمة الفرعیة

وعلى الرغم من أن غایة أي نظام هو تحقیق " Interdepence"المتبادل االعتمادالخارجي یصل إلى درجة 

والثبات النسبي في مواجهة المشاكل التي ترتبط،إال أن ذلك ال یمنع من قابلیة النظام للتغیر  االستقرار

ذیة للتغیرات الداخلیة والخارجیة في ضوء التغ االستجابةوالتطویر، بمعنى قدرة النظام على التكیف عن طریق 

                                                           
  .178ص ،1997ینایر ،05العدد  ،20المجلد ،مجلة البحوث التجاریة ،في إعادة هیكلة النظام الضریبيالهندسة الضریبیة  دور ،نعیم فهیم حنا -1
  .82ص ،1996مصر، ، األهرام اإلقتصادیة،المنازعات الضریبیة عبد الحمید عطا إبراهیم،-2

3-James A Lacbn, Systems Engineering Management, Achieving Total Quality, McGraw-Hill,1992, pp2. 
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العكسیة التي تمثل تدفق المعلومات بین عناصر النظام من ناحیة وبین عناصر البیئة المحیطة من ناحیة 

وبذلك یتم الربط بین المدخالت والمخرجات في عملیة دینامیكیة مستمرة مما یسهم في تحسین كفاءة  .أخرى

في إطار النظام نفسه دون حاجة إلى النظام وقدرته على إجراء التعدیالت الالزمة للتكیف مع ظروف الحال 

  .نظام جدید على أسس مختلفة وهو مایحقق مرونة النظام وتوافقه مع الظروف المحیطة

  تعریف الهندسة الضریبیة: ثانیا

إن مفهــوم الهندســة الضــریبیة یعنــي فــي الواقــع إعــادة هیكلــة الــنظم الضــریبیة مــن خــالل دراســة وتحلیــل 

مدى مالئمة كل عنصر للبیئة والواقع الذي یتعامل معه هذا العنصر وتحدید  مكونات النظام الضریبي لتحدید

وبحث مدى إمكانیة تغیر مكونات هذا النظام بما یتناسـب مـع التغیـرات المسـتمرة فـي عناصـر البیئـة المحیطـة 

  1.به

یكیة مبتكرة مـع فالهندسة الضریبیة تقدم باستمرار آلیات جدیدة لحل المشاكل الضریبیة وفقا ألسس دینام      

توفیر أدوات مستحدثة تساعد على تصمیم وتطبیق أدوات جدیدة  وتقدم حلوال ابتكاریة للمشكالت العملیة التي 

  ). التشریع، اإلدارة الضریبیة، الممول(تواجه أي عنصر من عناصر منظمة النظام الضریبي

    2:وفي األخیر یمكن تعریف الهندسة الضریبیة كما یلي

أحد فروع هندسة النظم التي تمثل أسلوبا علمیا یهدف إلى إعادة صیاغة هیكل  :ة هيـــسة الضریبیالهند      

السیاسة الضریبیة بحیث یتم إعادة تركیب عناصر منظومـة النظـام الضـریبي علـى أسـس جدیـدة مبتكـرة تحقـق 

بــین عناصــره، وتحقــق فــي نفــس الوقــت األهــداف االقتصــادیة القومیــة بأقــل قــدر مــن التكــالیف  والتنــاغمالتوافــق 

  .االجتماعیة في ظل الظروف المتغیرة للبیئة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة

وعلى الـرغم مـن أن هندسـة الـنظم بـدأ تطبیقهـا أساسـا مـن خـالل المشـروعات الصـناعیة والتجاریـة بهـدف      

ئمـــــة بـــــین دورة حیـــــاة المنـــــتج الع وخـــــدمات تقابـــــل احتیاجـــــات وتوقعـــــات المســـــتهلكین وبهـــــدف المتصـــــمیم ســـــل

"Product Life Cycle " والتغیرات المستمرة في أذواق المستهلكین وفي تقنیات اإلنتـاج الحدیثـة مـع االرتفـاع

تطبیــق نفــس  مــن إال أنــه لـیس هنــاك مــا یمنـع".  Total Quality"فـي نفــس الوقــت بمسـتویات الجــودة الكلیــة 

األسـلوب الفنـي فـي تصـمیم نظـم الضـرائب وسیاسـاتها بالشـكل الـذي یالئـم احتیاجـات وتوقعـات كـل مـن اإلدارة 

هم فــي مســاعدة الحكومــات علــى أداء وظائفهــا االقتصــادیة واالجتماعیــة مــن االضــریبیة والممــولین، وبشــكل یســ

 .لتغطیـة النفقـات العامـة وتحقیـق العدالـة االجتماعیـةخالل توفیر القدر الكافي مـن اإلیـرادات السـیادیة الالزمـة 

وهكذا یمكن القول بإمكانیة تطویر مفهوم هندسة النظم لینطبق على إعادة هیكلة النظام الضریبي فیما یسـمى 

 .بالهندسة الضریبیة

  

 

                                                           

  .179، صمرجع سبق ذكره ،نعیم فهیم حنا 1-

  .05ص  ،1995مصر ، وكالة األهرام للنشر والتوزیع ، ،البورصات والهندسة المالیة فرید النجار، 2-
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  أهداف وخصائص الهندسة الضریبیة: المطلب الثاني

مـــن األهـــداف، األمـــر الـــذي یتطلـــب تـــوافر مجموعـــة مـــن  تســـعى الهندســـة الضـــریبیة إلـــى تحقیـــق جملـــة       

  .لخصائص والمقومات التي تتسم بهاا

  أهداف الهندسة الضریبیة: أوال

  1:یمكن القول بأن األهداف التي تسعى الهندسة الضریبیة إلى تحقیقها تتمثل فیما یلي       

أســس علمیــة  حــدة، ثــم إعــادة تركیــب أجزائــه علــى تفكیــك عناصــر النظــام الضــریبي ودراســة كــل جــزء علــى -1

  .سلیمة بحیث یتم مراعاة ظروف البیئة الداخلیة والخارجیة

مقابلة احتیاجات وتوقعات كل من المجتمع الضریبي والحكومة في توفیر نظام ضریبي جید بكفـل العدالـة  -2

  .اق العام بأقل قدر من األعباءویسهم في تمویل اإلنف

عنــد إعــداد النظــام بهــدف تدنیــة التكــالیف اإلجتماعیــة "  Cost-Benefit"مراعــاة عوامــل التكلفــة والعائــد  -3

ة خســائر المجتمــع یــللنظــام وتقلیــل فــرص التعــدیل المســتمر فــي التشــریع الضــریبي، وهــو مــایؤدي إلــى تدن

  ".Mininmize the loss to society"عموما 

ودراسة أثار التغیرات في الظروف البیئیة على النظام " self evaluation"التقییم الذاتي المستمر للنظام  -4

  .وعلى تكلفة تغییره

  خصائص ومقومات الهندسة الضریبیة: ثانیا

إن تطبیــق مفهــوم الهندســة الضــریبیة یتطلــب تــوافر مجموعــة مــن الخصــائص والمقومــات التــي یتســم          

  2:بها، ویستند إلیها ومنها

  : مراعاة ظروف البیئة المحیطة - 1

إن مفهــوم الهندســة الضــریبیة یتضــمن ضــرورة مراعــاة الظــروف االقتصــادیة واالجتماعیــة والسیاســیة      

" معیاریـا"المحیطة عند تصمیم نظام الضرائب، وهو ما یعني أنه ال یمكن القول بأن هناك نظامـا ضـریبیا 

الظــروف واألحــوال أو یصــلح  3ن تطبیقــه فــي جمیــعأو بمعنــى آخــر نظــام ضــریبي دولــي یمكــ" نمطیــا"أو 

أن النظـام الضـریبي لــیس مجـرد مجموعـة مـن العناصــر الصـماء المجـردة، لكنــه .للتطبیـق فـي جمیـع الــدول

نظام دینامیكي یتفاعل مع الظروف المحیطة في المجتمع یـؤثر فیهـا ویتـأثر بهـا ممـا یقتضـي مراعـاة هـذه 

اء النظـــام  الضـــریبي الجزائـــري ال یمكـــن أن یـــتم بمعـــزل عـــن الظـــروف جمیعهـــا، ولـــذلك فـــإن تصـــمیم وبنـــ

واالجتماعیــة والسیاســیة الســائدة مــا یعنــي ضــرورة أن ینبــع هــذا النظــام مــن  االقتصــادیةالظــروف والعوامــل 

داخــل المجتمــع الجزائــري حتــى یتناســب ویتوافــق مــع ظــروف هــذا المجتمــع ویحقــق دالــة األهــداف القومیــة 

  .المنوطة به

                                                           

  .180، صمرجع سبق ذكرهنعیم فهیم حنا،  -1
  .181، صمرجع سبق ذكرهنعیم فهیم حنا،  -2
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  :متكامل للمعلوماتتوافر نظام  - 2

إن تطبیق مفهوم الهندسة الضریبیة یتطلب توافر نظام جید ومتكامل للمعلومات بحیث یتم جمع        

ویرتبط  .تحلیلها، ترتیبها وتقدیمها في شكل یسمح باتخاذ قرارات محددة في وقت مناسب البیانات، تشغیلها،

والتي تعني استخدام الحاسبات اآللیة "  InformationTechnology"ذلك بما یسمى تكنولوجیا المعلومات 

والوسائل اإللكترونیة الحدیثة لتشغیل وتوزیع المعلومات وهو ما یتطلب تحدیث اإلدارة الضریبیة وتحسین 

، والشك أن تطبیق الرقم القومي سوف واالتصاالتكفاءتها باستخدام أدوات ووسائل تكنولوجیا المعلومات 

  .هذه الوسائل واألدوات ویوفر نظام اتصاالت فعالیسهم في إمكانیة تطبیق 

  :استخدام طرق وأسالیب علمیة مستحدثة-3

یتطلب تطبیق واستخدام الهندسة الضریبیة ضرورة التخلي عن األسالیب والطرق التقلیدیـة والیدویـة            

یـر عنهـا فـي مرحلتـي الـربط التقر  أو وتحلیلهاواستخدام أسالیب وطرق علمیة مستحدثة سواء في جمع البیانات 

ویـرى الباحـث أن هـذه الطـرق واألسـالیب یمكـن  المتوقعة، واالتجاهاتوالتحصیل مع مراعاة األبعاد المستقبلیة 

  :أن تشمل على سبیل المثال ما یلي

  : 1بعض األسالیب التالیة أو كلها استخدام یتم: في مرحلة جمع البیانات 1.3

 البحــث المســحي"Survey Research :"    وهــو أســلوب لجمــع البیانــات یــتم مــن خاللــه الحصــول علــى

البیانات مباشرة من األفراد الذین یمثلون مجتمع الدراسة ویتیح البحث المسحي للحصول على خمسة أنواع 

 .حقائق، إدراك، آراء، اتجاهات، تقاریر سلوكیة:  من البیانات هي

  مقابلـــة النخبـــة"Elite Interviewing :" لجمـــع البیانـــات یـــتم مـــن خاللـــه مقابلـــة األفـــراد وهـــو أســـلوب

المختصین الذین یمثلون المصدر الوحید للمعلومات المتعلقة بموضوع البحـث، وتسـتخدم آرائهـم فـي تفسـیر 

 .بعض النقاط الغامضة وللمساعدة في استشراف المستقبل

  تحلیـل المضـمون"Content Analysis:"التقـدیر والتقیـیم لجمـع البیانـات یتضـمن  وهـو أسـلوب یسـتخدم

 .والتفسیر المنظم لمحتوى وهیكل وسائل اإلتصال

 عملیــة المســح"Scanning Proces :" وهــو تعنــى بالبعــد الخــارجي فــي بیئــة النظــام لتحدیــد اإلتجاهــات

 :المستقبلیة للبیئة الخارجیة من خالل عدة خطوات

  :ویتم ذلك من خالل مصدرین: جمع البیانات -1

موضــوع البحــث وهــم هنــا مــأمورو ومراجعــو الضــرائب والعــاملین  فــي الخبــراءتتمثــل : مصــادر داخلیــة 1.1

 .عموما في مجال ربط وتحصیل الضریبة من داخل اإلدارة الضریبیة

وتتمثــل فــي خبــراء مــن خــارج اإلدارة الضــریبیة ویتمثلــون فــي المحاســبین والمــراجعین : مصــادر خارجیــة 2.1

والضــرائب بالجامعــات وأعضــاء مجلســي الشــعب والشــورى وأعضــاء الهیئــات والمؤسســات  وأســاتذة المحاســبة

                                                           
1-James L.Morrison et al, applying Methods and techniques of Futures Researchs, Jossey-Bass, London, 1983, 
pp136-137. 
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 أعضـــاء الهیئـــة القضـــائیة أعضــــاء معهـــد المحاســـبین والمــــراجعین،(ذوي الصـــلة بموضـــوع الضـــرائب، مثــــل 

 ).إلخ.......أعضاء جمعیات الضرائب والمالیة العامة،

كون مهمتها معالجـة هـذه  البیانـات مـع ت" Interdisciplinary"یتم تشكیل لجنة متنوعة التخصص -2

  :تحقق الشروط التالیة

 .التعامل مع البیانات كلها في مرحلة البدایة على أنها لها نفس القدر من األهمیة 1.2

 .ة من األسئلة المحددة والدقیقة ذات البعد المستقبليلوضع سلس 2.2

  . عن أجوبة لكل سؤال من المعلومات المتوافرة البحث3.2

وهي وسیلة علمیة منظمة تستخدم للتنبؤ باآلثار " Future Wheel"المستقبالت) دوالب(دائرة استخدام  - 3

  .  1المباشرة غیر المباشرة الناجمة عن حدوث واقعة مستقبلیة محددة

یشبه  ما وتقوم على فكرة أن أي واقعة تحدث تخلق سلسلة من اآلثار المترتبة على بعضها البعض وهو

 .التي یحدثها إلقاء حجر في بركة من المیاهالموجات المتالحقة 

وهي المرحلة التي تتوسط مرحلتي جمع البیانات وتحلیلها والتقریر : في مرحلة معالجة وتشغیل البیانات -

عنها وتتضمن هذه المرحلة تحویل البیانات التي تم جمعها إلى مجموعة من الفئات والرموز التي یمكن 

  .2وهنا یتم استخدام أحد أسلوبین أوكلیهما معا . ستخدامها في التحلیل الكميتخزینها على الحاسب اآللي وا

 "inductive Goding" االستقرائيأسلوب الترمیز  - 

  " Deductive Coding"االستنباطيأسلوب الترمیز  - 

 وهنا یتم استخدام مجموعة من األسالیب العلمیة التي تساعد في عملیة تحلیل: في مرحلة تحلیل البیانات -

  :البیانات واستخراج المعلومات والتقریر عنها التخاذ القرارات المتعلقة بالنظام الضریبي، ومن هذه األسالیب

  ".Simulation"المحاكاة                      -

  ".Linear Programming"البرمجة الخطیة              -

  ".Non Linear Programming"البرمجة غیر الخطیة         -

  ."Games Theory"ظریة المباریات             ن -

 

  مراحل وخطوات تطبیق الهندسة الضریبیة :المطلب الثالث

إن تطبیق األسالیب المتبعة في الهندسة الضریبیة یتطلب إتباع مجموعة من المراحل والخطوات   

  .الضروریة في عملیة تصمیم وٕاعادة هیكلة النظام الضریبي الجزائري

  

                                                           
1 -Peter Tufano,How Financial Engineering Canadvance Corporate Strategy, Harvard Business Review,Jan, 
Feb1996,pp136-137.   
2 -George A.Steiner,andJohnF.Steiner,Besiness,Government and Society,AMangerialPerspective,Text and 
Cases,7th edition McGraw-Hill, Inc ,N.Y.1994, pp19-23.  
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  1:تتمثل خطوات تطبیق الهندسة الضریبیة فیما یليحیث        

والسیاسیة مع تقسیمها إلى أهداف تكتیكیة  واالجتماعیة االقتصادیةتحدید األهداف اإلستراتیجیة القومیة  - 1

 .مرحلیة

الذي یمكن أن یلعبه النظام الضریبي في تحقیق هذه األهداف داخل النظام المالي  تحدید الدور - 2

 .عموما واالقتصادي

عیـــوب وأوجـــه قصـــور النظـــام الضـــریبي الحـــالي وذلـــك لمحاولـــة تالفـــي هـــذه ، لتشـــخیص الـــدقیق لمشـــاكلا - 3

 .المشاكل وعالج هذا القصور عند بناء وهیكلة النظام الضریبي الجدید

بنــاء وتكــوین قاعــدة بیانــات كاملــة عــن المجتمــع الضــریبي الحــالي والتشــریع الضــریبي واإلدارة الضــریبیة  - 4

 .عند بناء وٕاعادة هیكلة النظام الجدید ابه لالستعانة

بناء مجموعة من النماذج المتعددة لنظم ضریبیة مختلفة تصلح للتطبیـق فـي ظـل الظـروف السـائدة حالیـا  - 5

 2:على النحو التالي" Delphi Technique"والمتوقعة مستقبال، وفي هذه المرحلة یتم استخدام أسلوب دلفي 

مبســط یكــون المطلــوب فیــه هــو إبــداء  استقصــاءیــتم طــرح الهیكــل المقتــرح للنظــام طرحــا مبــدئیا مــن خــالل  -1

ومـــدى الحاجـــة إلـــى تعـــدیل هـــذا الهیكـــل بالحـــذف أو  الـــرأي حـــول مـــدى رفـــض أو الموافقـــة علـــى مـــاورد بـــه،

  :        باإلضافة مع مراعاة ما یلي

صین مـن رجـال القـانون والفقـه للتحقـق مـن مـدى دسـتوریة یتم طرح التشریع الضریبي المقترح على المخت 1.1

 .ومشروعیة بنود القانون الضریبي المقترح

یــتم طــرح الهیكـــل المقتــرح لــإلدارة الضـــریبیة واختصاصــاتها وســـلطاتها علــى المختصــین مـــن رجــال علـــم  2.1

  .في هذا الصدد اقتراحاتهماإلدارة وكذلك القیادات ذات الخبرة من رجال اإلدارة الضریبیة ذاتها وتجمیع 

  .مختلفة من الهیاكل التنظیمیة التي یمكن أن تحقق المتطلبات والمقترحات السابقة عدة نماذج تكوین یتم -2

  :یعاد طرح هذه النماذج الستطالع رأي كل من -3

 .الفقه والقانون رجال 1.3 

 .ورجال الضرائب المجاسبون 2.3

  .عینات منتقاة من الممولین 3.3 

مــع حصــر النتــائج وتحلیلهــا إحصــائیا للتعــرف علــى  ،...بالحــذف أو اإلضــافة أو التعــدیل اقتراحــاتهموتجمیــع 

  .واالختالف االتفاقأوجه 

یـــتم تنفیـــذ اقتراحـــاتهم التـــي یـــرى المختصـــون مـــن أعضـــاء اللجنـــة جـــدیتها وجـــدواها ثـــم یعـــاد طـــرح هـــذه  -4

  .النماذج المعدلة مرة أخرى في جولة جدیدة

                                                           
.

1
  .11ص ، مرجع سبق ذكرهفرید النجار،  - 

2-Richard Levin, Charles Kirkpatrick and David Rubin , Quantitative Approaches to Management,5th Edition, 
McGraw-Hill Kogakusha Ltd ,Tokyo, 1982, p132.  
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على هیكل معین یتصور أنه األمثل ویتمتع بقدر  االستقراربیق  المنهج السابق حتى یتم یتم تكرار تط -5

  . العام االتفاقمن 

یكـون قـد  یتم  في كل جولة مـن الجـوالت السـابقة طـرح ملخـص لنتـائج الجولـة السـابقة مـع تصـحیح مـا - 6

یكــون قــد غمــض علــى  تســهم فــي توضــیح مــا شــابها مــن ســوء فهــم، وٕارفــاق أیــة تفاصــیل وٕایضــاحات

مــن قبــل وذلــك لمســاعدتهم فــي تعــدیل مــواقفهم طبقــا لهــذه التفاصــیل  االستقصــاءالمشــاركین فــي عملیــة 

  .واإلیضاحات

  :بعد هذه المراحل تتبع بالخطوات التالیة

اختیار النموذج  اذج المتعددة، وبناء على ذلك یتمیتم تحدید وحساب تكلفة وعائد كل نموذج من هذه النم -1

  :في ضوء مجموعة من المحددات منهااألمثل 

 ).الخ....السیاسیة/االجتماعیة/االقتصادیةالبیئة (مدى مالئمة للظروف البیئیة المحیطة، 1.1

 .مدى تحقیقه لإلیرادات الضریبیة 2.1

 .مدى تمیزه باالستقرار النسبي لفترة محددة من الزمن دون حاجة إلى تعدیل وتغییر 3.1

لبث المشروع النهائي المقترح للحصول على تأیید ومساندة الجهات صاحبة یتم تنفیذ حملة إعالمیة  - 2

  .لس الشعب إلصدار التشریع الالزمجالمصلحة، مع عرض المشروع على م

یتم تغییره إطالقا ألي سبب من األسباب  یجب أن یظل الهیكل الحالي المتفق علیه قائما لفترة محددة ال - 3

  ).سنة كحد أدنى 15أو10على هذه الفترة مثال  االتفاقیتم (خاصة وأنه من الظروف المتوقعة 

یجب مراعاة أن تتولى هذه العملیة لجنة منتقاة من المتخصصین تكون فریقا متجانسا من مجموعة من  -4

  .واالجتماعیةوالسیاسیة  االقتصادیةالتخصصات المترابطة أو ذات الصلة بالبیئات 

ممثلة لیس فقط لقیادات جمیع الفئات في المجتمع، بل أیضا تكون كما یجب أن تكون الجماعات المستقصاة 

ممثلة لنوعیات مختلفة ومتعددة فتشمل القیادات السیاسیة واإلداریة والفنیة وقطاعات منتقاة من أفراد الشعب 

هلیة والغرف التجاریة والصناعیة واتحادات العمال والقیادات العمالیة والمهنیة واألكادیمیین والجمعیات األ

  نواإلعالمیی
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  :خالصة الفصل

رات جذریة في عملیة ییتضح أن إعادة الهندسة تتمثل في تحسین أداء المؤسسة عن طریق إجراء تغی

و إعادة تجدید المهام والوظائف والمهارات الالزمة  ذ األعمال، وهي تستدعي رسم حدود المؤسسةتنفی

  .لتنفیذها

تصبو  معین یسعى إلى تحقیقه ونظرا لعدم توافق هذا النظام وما إن أي نظام ضریبي یكون له هدف  

لتطبیقها  ،وٕاعادة الهیكلة في المنظومة الضریبیة الدولة إلى تحقیقه أدى بالدولة إلى إجراء تعدیالت ضریبیة ،

بحیث یتم إعادة عناصر النظام . الهندسة الضریبیة التي تهدف إلى إعادة صیاغة هیكل السیاسة الضریبیة

الضریبي على أسس جدیدة مبتكرة تحقق توافق بین عناصرها ،وذلك تمهیدا لوضع نظام ضریبي حدیث 

یتماشى و رغبات وطموحات المجتمع من خالل اإلصالح الضریبي وهذا ما سیتم التطرق  إلیه في الفصل 

  .الثاني
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  :تمهید

لقد أدت العولمة واالندماج المتزاید لالقتصادیات المحلیة مع االقتصاد العالمي إلى إدراك الحكومات   

أنه ال یمكن النظر إلى أنظمتها الضریبیة بصورة منعزلة ، فالنمو الضخم لألسواق المالیة وحركة االستثمارات 

مدفوعات أعطت جمیعها قوة دافعة لحركة المباشرة الهائلة في العالم، واالنفتاح المتزاید في التجارة وال

  اإلصالح 

االقتصادیة في نهایة الثمانینات من القرن الماضي ، عملت  اإلصالحاتمع دخول الجزائر مرحلة  و  

الدولة بتقلیص تبعیتها لقطاع  میزانیةتوازن و استقرار في  إحداثسیاستها الضریبیة قصد  إصالحبالدنا على 

النمو االقتصادي في جمیع یة العادیة و تخفیف الضغط الضریبي قصد إنعاش المحروقات و توسیع الجبا

 .التي تنشط خارج قطاع المحروقات  خاصة تلك  ،تالقطاعا

  :مباحث و على هذا األساس تم تقسیم هذا الفصل إلى ثالث 

 . اإلطار النظري لإلصالح الضریبي :المبحث األول - 

 .الجزائر قبل اإلصالحالنظام الضریبي في :  المبحث الثاني - 

  .النظام الضریبي في الجزائر بعد اإلصالح :المبحث الثالث - 
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  اإلطار النظري لإلصالح الضریبي : المبحث األول 

لقد بات اإلصالح الضریبي عنصرا مهما في برامج اإلصالح االقتصادي والتكییف الهیكلي سواء 

فاختالل ،وصندوق النقد الدولي أو التي تنفذ اعتمادا على الجهود الذاتیةتلك التي یدعمها البنك الدولي 

موازین المدفوعات غالبا ما ترجع أصوله إلى السیاسات المالیة غیر مواتیة ،وهناك إدراك متزاید بأنه لیس في 

ومن تم ینظر إلى إعادة النظم الضریبیة  ختالالت المالیة بمجرد خفض المصروفات ،الوسع إصالح اال

  . باعتبارها أمرا حیویا لنجاح كل من السیاسات الكلیة وسیاسات اإلصالح الهیكلي

 مفهوم اإلصالح الضریبي: المطلب األول 

  1:نذكر منها  تعاریفلإلصالح الضریبي عدة 

اإلصالح االقتصادي یأتي  أنیؤكد االقتصادیون على  اقتصادیااإلصالح لغة هو إزالة الفساد أما 

عادة كنتیجة الستفحال أزمة اقتصادیة تنعكس آثارها على البنیة االجتماعیة للسكان هذا بالنسبة للدول 

المتخلفة و هو عكس ما یجري عند الدول المتقدمة حیث یعتبر اإلصالح االقتصادي فیها وسیلة لتسریع 

  . و التقدم العلمي و التكنولوجي بداعلإلالنمو و تطویر التنمیة بمعنى فتح آفاق جدیدة 

هو عملیة إحداث مجموعة من التغیرات العمیقة و الجذریة على مستوى الضریبي أما اإلصالح    

النظام الجبائي المتبع و یكون نتیجة لمجموعة من الدوافع تختلف في الدول المتقدمة عنها في الدول المختلفة 

بالظروف  وثیقالنظام الجبائي و الزیادة من فعالیته و یرتبط ارتباطا من اجل الرفع من المردودیة المالیة ل

  .االقتصادیة السائدة 

لمحاولة إحداث تغیرات نحو األفضل بینما  إستراتیجیةفي الدول المتقدمة هو  لضریبيإن اإلصالح ا

 .النظام الجبائي في الدول المتخلفة هو وسیلة للتخلص من النقائص و السلبیات و سد الثغرات الموجودة في 

  أسباب اإلصالح الضریبي:  المطلب الثاني

تعاني الدول النامیة بشكل عام من مشاكل بنیویة في اإلیرادات الضریبیة بدءا من ضعف هیكل النظام 

 2:وانتهاء بسوء وظائفه ، وتشترك غالبیة الدول النامیة بمشاكل أبرزها الضریبي ،

 :الضریبيختالل الجهد المالي وضعف الجهد ا- 1

مظهرا سلبیا لدى معظم الدول النامیة  ) الحصیلة الضریبیة(یشكل الضعف في الجهد الضریبي   

ویمكن قیاس هذا الضعف من خالل مفهوم الطاقة الضریبیة، والتي ُتعّرف بأنها القدرة اإلنتاجیة لالقتصاد 

بمعنى آخر الحد األقصى من أو . القومي على أساس األسعار الجاریة مطروحا منها االستهالك األساسي

وتتوقف الحصیلة   .بتبارات االجتماعیة لدافعي الضرائاإلیرادات التي یمكن تحصیلها دون المّس باالع

الضریبیة على عدة عوامل مثل مستوى الدخل القومي وتوزیعه، وطبیعة الهیكل االقتصادي القائم، ودرجة 

على األهداف اآلنیة والمستقبلیة للسیاسات االقتصادیة اتساع الهوة بین الشرائح االجتماعیة كما یتوقف 

                                                           

  .106،ص2000، مركز اإلسكندریة للكتاب ، مصر، االقتصادي والماليصندوق النقد الدولي وقضیة اإلصالح سمیرة إبراهیم أیوب،  1-

  .57ص ،2006بیروت، دار المنهل اللبناني، ،السیاسات العامةخلیل حسین،2-
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 .والمالیة للدولة

ویعید معظم الباحثین المالیین أسباب ضعف الجهد الضریبي في الدول النامیة ومنها الدول العربیة إلى العدید 

 :من االعتبارات وأهمها

یؤدي بالتأكید إلى انخفاض انخفاض مستوى الدخل القومي ونصیب الفرد منه بشكل عام، األمر الذي  -

فإیرادات الدولة الضریبیة تعتمد بشكل مطرد مع مستوى دخل الفرد من  الواردات الضریبیة الممكن تحصیلها،

رد السنوي فیها مرتفعا،عادة ما تكون فیها نسبة ففالبلدان التي یكون متوسط دخل ال. الدخل القومي السنوي

البلدان التي یكون فیها متوسط دخل الفرد السنوي منخفضا ،  الضرائب إلى الدخل القومي أعلى من تلك

 ویستثنى من هذه القاعدة معظم الدول الخلیجیة العربیة النفطیة

سیادة النظم االقتصادیة التي تعطي الدور األكبر للدولة على حساب قوى اقتصاد السوق ، وبخاصة  -

 .لطرق تخصیص الموارد االقتصادیة

 .بیة في القطاع الخاص األمر الذي یصعب معه تقدیر نتائج المشروعاتعدم مسك دفاتر محاس -

كثرة اإلعفاءات الضریبیة في السیاسات الضریبیة التي تعتمدها الحكومات، وبخاصة تلك الموجهة إلى  -

 ,تحفیز االستثمارات األجنبیة أو تنمیة قطاع معین كالقطاع الصناعي على سبیل المثال

غیر المنظمة حیث یكون جانبا كبیرا من المداخیل غیر مشروعا، وبالتالي بعیدا  اتساع نطاق القطاعات -

 .عن الرقابة األمر الذي یؤدي إلى ضیاع اإلیرادات الضریبیة من هذا القطاع الذي عادة ما یكون كبیرا

ضعف الجهاز اإلداري المولج بتحصیل الضریبة ، األمر الذي یؤدي إلى التهرب والتجنب في دفع  -

 .ضرائبال

ما في المناطق الریفیة ، األمر یاتساع التبادالت العینیة أي عملیات المبادالت التجاریة أو غیرها، ال س -

  .الذي یؤدي إلى عدم معرفة األموال واألرباح المتداولة وبالتالي نسبة الضرائب المتوجب دفعها

 االختالل في الهیكل الضریبي-  2

تفاع نسبة الضرائب على اإلنتاج واالستهالك واإلنفاق والتجارة الخارجیة ، یالحظ في الدول النامیة ار      

ذلك بعكس الدول الصناعیة المتقدمة التي تعتمد بشكل أساسي على ضرائب الدخل من العمل أو الربح من 

 دولة نامیة بینها بعض 86الملكیة أو فوائد الثروة ورأس المال، وقد توصلت دراسة بهذا الخصوص إلى أن 

من مجمل اإلیرادات فیما تمثل الضرائب على اإلنفاق % 30الدول العربیة ، أن ضرائب الدخل تصل إلى 

كما بیَّنت هذه الدراسة أیضا إلى اعتماد هذه الدول بشكل مكلف على . من المجموع% 60واالستهالك 

ود ذلك إلى عدم التنوع في الضرائب المتأتیة من التجارة الخارجیة،وبخاصة الضرائب المتعلقة بالواردات،وبع

القاعدة اإلنتاجیة ، على اعتبار انه كلما توسعت القاعدة اإلنتاجیة واحتلت درجات أعلى في عملیات التنمیة 

االقتصادیة كلما انخفض اعتماد الدولة على ضرائب التجارة الخارجیة كما یعود إلى سهولة هذا النوع من 

التجارة الخارجیة في اقتصادیات الدول العربیة وانفتاحها على العالم وكذلك إلى ازدیاد دور  الضرائب ،

  .الخارجي
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 ضعف الجهاز اإلداري-  3 

تعاني معظم الدول العربیة من ضعف بنیوي في الجهاز اإلداري ما یؤدي إلى نقص المعلومات      

 نتشار، عالوة على الفساد واوالبیانات اإلحصائیة،األمر الذي ینتج عنه المزید من عملیات التهرب الضریبي 

 .ظاهرة الرشوة، وهي مسائل تؤدي في مجملها إلى إعاقة مشاریع اإلصالح الضریبي

 العدالة الضریبیة والمعالجة المجتزأة  4-

تنتشر ظاهرة عدم العدالة في النظم الضریبیة للدول النامیة،حیث تتركز معظم الجبایات الضریبیة على      

غیاب (د، بل وتتركز في كثیر من األحیان على ضرائب المداخیل الشخصیة الصغیرة أصحاب الدخل المحدو 

، كما یالحظ غیاب العدالة لجهة مطارح الضریبة ، حیث تظهر الضرائب على الرواتب )العدالة الرأسیة

حرة واألجور بنسب عالیة جدا، فیما ال تظهر الضرائب على األرباح ورؤوس األموال والمداخیل من المهن ال

  .)غیاب العدالة األفقیة(

  مجاالت اإلصالح الضریبي: لثالمطلب الثا

یعتمد اإلصالح الضریبي على العدید من القضایا التي تتطلب مراجعة دقیقة لكي تكون النتائج على قدر 

 :اعال من اآلمال المعلقة علیها وأهمه

 1:توسیع مروحة المطارح الضریبیة 1-

الضریبیة بشكل عام عبر اتجاهین، األول یعتمد على إیجاد أدوات جدیدة لتشمل یتم توسیع المطارح       

أنواعا جدیدة على المداخیل والسلع واالستهالكیة ، أو الضرائب البیئیة التي تهدف في األساس الحفاظ على 

 نظافة البیئة، أو فرض ضرائب على القطاعات غیر المنظمة عبر بیانات خاصة تؤشر إلى نوع النشاط

أما االتجاه الثاني فیتعلق بزیادة كفاءة النظام الضریبي األمر الذي یسمج بالوصول إلى شرائح لم . ودرجته 

وقي الواقع یشكل الخیار الثاني الحل التمثل لخیارات معظم الدول العربیة حیث .تشملها الضرائب من قبل

 .التهرب الضریبي یشكل مظهرا واسعا في اإلیرادات الضریبیة

ظهرت تجارب العدید من الدول النامیة أن هنالك عالقة قویة ومباشرة بین توسیع المطارح الضریبیة لقد أ

وتدعیم الجهاز اإلداري الضریبي، كما یفترض أن یترافق مع توافر اإلرادة السیاسیة لشمل جمیع الشرائح 

سیاسي والثروة التي تتمتع بها االجتماعیة لدفع الضرائب دون األخذ بعین االعتبار ألي مظهر آخر كالنفوذ ال

إذ یمكن القول انه كلما تضاءل حجم المطارح الضریبیة كلما ازداد معدل الضریبة ما یؤدي .بعض الشرائح

أما إذا كان الجهاز اإلداري .إلى ازدیاد ظاهرة التهرب الضریبي وبالتالي انخفاض الجبایات الضریبیة

هرب والتجنب في دفع الضرائب أمرا أكثر صعوبة، ما یعني أن الضریبي فعاال وناجحا في أدائه، فیصبح الت

الضرائب سوف تقوم بإحدى وظائفها األساسیة لجهة إعادة تخصیص الموارد وتوجیهها نحو النشاطات التي 

تنخفض فیها معدالت الضرائب المدفوعة، وهي بشكل عام نشاطات تود الدولة تنمیتها وتوسیعها ألهداف 
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وبالتالي یمكن القول أن توسیع الوعاء الضریبي المترافق مع تخفیض معدل الضریبة .یةاجتماعیة أو اقتصاد

  .تعتبر وسیلة ناجعة إلحداث الزیادات في الحصیلة الضریبیة المستهدفة

 ترشید معدل الضریبة - 2

 یقصد بمعدل الضریبة على الوعاء الضریبي تحدید الضریبة المستحقة على هذا الوعاء أو المطرح،    

 :1وهناك ثالث مناهج لتحدید المعدالت

 )الضرائب الجمركیة، والقیمة المضافة( المعدل النسبي  -

 )الضریبة على الدخل واألرباح( المعدل التصاعدي  -

 )الضرائب على الدخل واألرباح أیضا( المعدل التنازلي  -

بي،والمعروف انه كلما تأتي مرحلة ترشید معدل الضریبة كخطوة أولى في عملیة اإلصالح الضری   

زادت معدالت الضریبة زادت التعقیدات والتهرب الضریبي،ولذلك فإن عملیة الترشید في معدالت الضریبة 

تعني تخفیض هوامش الفوارق بین تلك المعدالت في الهیكل الضریبي، ولقد دّلت التجارب العملیة في 

الضریبة في حال زادت عن العشرة لألداة بعض الدول النامیة أن هناك ضغوطا كبیرة للقیام بترشید 

  .ةبالمائالضریبیة الواحدة، في حین ال توجد مشاكل تذكر في حال كانت في حدود الخمسة 

إن أهم متطلبات القیام بعملیة الترشید توفر المعلومات الدقیقة التي تسمح بالتمییز بین المطارح    

ل النامیة لجهة نقص المعلومات والبیانات، ما ینعكس الضریبیة الفرعیة،وهذا ما تعاني منه معظم الدو 

ففي حاالت الضرائب على االستهالك وضریبة القیمة المضافة، . فیهاسلبا على هیكل المعدل الضریبي 

كحد أقصى، وفیما یتعلق بتجارة % 20و % 10فان معدل الضریبة یجب أن یكون معتدال ویتراوح بین 

 .ن یتأتى عنه إیرادات ذات شأن مقارنة مع كلفة جبایتهال% 10التجزئة فإن معدال اقل من 

یتم استخدامها لهدفین أساسیین ) السلع والخدمات(إن الفوارق في معدالت الضریبة على االستهالك      

تحقیق العدالة بین شرائح المجتمع من جهة وزیادة كفاءة الجهاز اإلداري الضریبي من ناحیة : هما

یعني استثناء السلع الهامة واألساسیة من الضریبة وبخاصة السلع األكثر استهالكا فتحقیق العدالة .ثانیة

ضعة الدخل، وزیادة الكفاءة تتحقق عند فرض الضرب على السلع امن الشرائح االجتماعیة المتو 

 التي تستهلك عادة من قبل الفئات المیسورة، ومن المفید أن تصنف تلك) الكمالیة( االستهالكیة الثانویة 

السلع في مجموعات وفقا لجهة المستهلكین وفرض ضرائب مختلفة في معدالتها بحسب ما تقتضي 

ودلَّت التجارب أیضا على ضرورة التفریق بین السلع الخاضعة لضریبة .ظروف مرونتها االستهالكیة

جائر القیمة المضافة، وبخاصة السلع المستهلكة من قبل شریحة معینة ،كالضرائب التي تفرض على الس

والتبغ والمشروبات الروحیة والتي عادة ما تالقي قبوال من المجتمع ، باعتبار ان خلفیتها الحمایة 

 .الصحیة

                                                           
1
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 التناسق بین األدوات الضریبیة3-

یحتاج اإلصالح الضریبي إلى النظرة الشمولیة لمختلف نطاق اإلصالحات، إذ أن العمل على     

نظرة  األولىذا فالعملیة اإلصالحیة تستوجب بالدرجة إصالح جانب معین قد یضر بجانب آخر، ل

ومثال ذلك أن إصالحات .شمولیة لمختلف جوانب القطاع إضافة إلى المتابعة والتنسیق بین مختف أدواته

 .نظام الضریبة على الواردات قد تكون له أثارا سلبیة على ضریبة االستهالك من السلع والخدمات

البدء في اإلصالحات أن یتم التركیز على المراقبة والمتابعة والتدقیق في كما انه من الضروري قبل     

البیانات والمؤشرات لكي تتالءم عملیات اإلصالح مع الوقائع ، ولكي تأتي اإلصالحات متوافقة مع 

كما أثبتت التجارب التي خاضتها كل من المكسیك وجامیكا واندونیسیا وبولیفیا .متطلبات هذا الواقع

من الدول على أهمیة إعطاء الوقت الكافي لعملیة تصمیم النظم الضریبیة ومن ثم تطبیقها، وغیرها 

 .والتمهل للحكم على نتائج تطبیقه قبل أن تتم عملیة التقییم الشاملة لعملیة اإلصالحات وجدواها العملیة

ق بین إن نجاح أي خطة إصالحیة توجب على مخططي السیاسات الضریبیة المراعاة والتنسی    

الضرائب على التجارة الخارجیة والضرائب المحلیة على االستهالك، فإذا كان الهدف األساسي من فرض 

الضرائب على التجارة الخارجیة زیادة اإلیرادات وحمایة المنتجات المحلیة فإن فرض ضرائب على السلع 

التمییز بین السلع المنتجة والخدمات المنتجة محلیا، یوصل للهدف نفسه أي زیادة اإلیرادات من دون 

محلیا وتلك المنتجة خارجیا، وفي ظل المتغیرات االقتصادیة الدولیة السیما سیاسات العولمة وٕالغاء 

الحواجز الجمركیة ، فان غالبیة الدول اتجهت إلى فرض الضرائب على السلع المستهلكة بدال من 

كل موضوعي إلى هذه المسألة تظهر جانبا الضرائب والرسوم على السلع المستوردة، إال أن النظر بش

سلبیا لجهة كشف الصناعات الوطنیة أمام المنافسة األجنبیة، وبالتالي عدم قدرة الكثیر من الصناعات 

المحلیة الصمود أمام الصناعات األجنبیة المستوردة التي غالیا ما تكون اقل كلفة للعدید من األسباب 

أت بعض الدول إلى اللجوء لضریبة القیمة المضافة باعتبارها ال تمیز ولحل هذه المشكلة لج. واالعتبارات

 .بین السلع المحلیة واألجنبیة ، فالمستهلك في كلتا الحالتین سیدفع الضریبة

إن استقرار النظام الضریبي یعتبر عنصرا هاما وجاذبا لرؤوس األموال واالستثمارات الخارجیة كما     

حلیة وعدم تهریبها إلى الخارج،لذا یجب عند تصمیم السیاسة الضریبیة التأكد االحتفاظ برؤوس األموال الم

من مالئمة النظام الضریبي المحلي واألخذ في االعتبار السیاسات الضریبیة المعمول بها في الدول 

 .المصدرة لرؤوس األموال وكذلك الدول المستوردة لها

 إصالح الجهاز اإلداري للضریبة  4-

التجارب الدولیة على أهمیة التنسیق بین مستوى اإلصالحات الضریبیة وبین فاعلیة الجهاز دلَّت     

اإلداري وقدرته على التكیف السریع في األداء، إذ أن مقدرة الجهاز اإلداري على التصحیح والتكیف 

 .یعتبر العنصر الحاسم في اإلصالحات الضریبیة المنشودة ألي مخطط إصالحي
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 1:حیة یمكن أن تقسم إلى ثالث مراحلفالعملیات اإلصال

 )أي تحدید من تقع علیه الضریبة( البیئة القانونیة لجهة تحدید الوعاء الضریبي  -

 .والقوانین المقرة والمعمول بها لألنظمةتقییم وتحدید حجم الضریبة وفقا  -

 .جبایة الضریبة المستحقة على المكلف بها -

یبة في كل مرحلة من هذه المراحل یعتبر عامال أساسیا ومهما، إذ إن دور الجهاز اإلداري للضر       

أن أي خلل في إحداها سیؤدي إلى خلل العملیة برمتها وبخاصة المرحلة األخیرة المتعلقة بعملیة وآلیة 

 .الجبایة

ا فان ومن األسباب الرئیسة لعدم االلتزام بدفع الضریبة تعقید اإلجراءات المتعلقة بالجبایة ودفعها، وبهذ

تعقید اإلجراءات یؤثر سلبا على تقییم الضریبة وزیادة العبء في تحدیدها وتحصیلها، ولذلك إن تبسیط 

 .اإلجراءات من شأنه تخفیف العبء اإلداري ومرونة سیر العمل وفعالیته وجدواه اإلنتاجیة

یة إن للجهاز اإلداري كما یلعب التقدم التكنولوجي دورا أساسیا في تحسین أنجاز المعامالت الضریب     

أو المكلفین به، فقد لجأت الكثیر من الدول المتقدمة والنامیة على حد سواء إلى مكننة العملیات 

الضریبیة ، إذ أصبح متوفرا االتصال بشكل دائم بین المكلفین والجهاز اإلداري، ما یتیح سهولة ومرونة 

شكل والكیفیة التي تتوافق مع الجدوى االقتصادیة العمل ، كما یتیح تقلیص اإلجراءات وسرعة إنجازها بال

 .للضریبة

كما ُیستدل من بعض التجارب الدولیة ، أن أنجع وسیلة لتحصیل الضرائب هي إجرائها في موضعها    

األساسي، أي تحصیلها من المصدر األساسي لها عبر حسومات األجور وفوائد رؤوس األموال على 

% 50وقد حققت كل من تایالند وغانا نجاحات ملفتة في هذا الشأن إذ تمكنتا من تحصیل  .سبیل المثال

إذ تمكنت من زیادة وارداتها  1994كما حذت تركیا المسار نفسه في العام .الشخصيمن الدخل 

 . %30الضریبیة 

قا لقوانین شفافة ومن اآللیات التي أثبتت نجاحا ، ترك تقییم الضریبة للمكلفین، شرط أن تتم العملیة وف

وواضحة األمر الذي یؤدي إلى عدم التماس مع الموظفین والتقلیل من التهرب الضریبي والمساعدة على 

التخفیف من بیئة الفساد اإلداري الضریبي ، إال انه ُیعاب على هذا األسلوب خفض اإلیرادات الضریبیة 

، إال أن الرقابة الالحقة ةالمستوجبیبة الناجمة بشكل أساسي عن میل المكلفین إلى تخفیض قیمة الضر 

 .على الكشوفات یمكن أن تساعد في حل بعض جوانب هذه المشكلة

إن إصالح نظام الحوافز والعطاءات واألجور للجهاز اإلداري الضریبي یساعد في القضاء على     

ات الرقابیة وتطبیق ظاهرة الفساد المنتشرة في هذا القطاع في معظم دول العالم، كما أن تشدید العملی

العقوبات أمر من شانه تفعیل العمل اإلداري لجبایة الضریبة، أي بمعنى إن تطبیق مبدأ الثواب والعقاب 

في هذا المجال أمر من شأنه تسویة العدید من المشاكل اإلداریة التي تعاني منها معظم األجهزة 

                                                           
1

   .62، صمرجع سبق ذكرهخلیل حسین،  -
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 .الضریبیة في العالم

. لق نظام سیاسي هو المفتاح لنجاح أي عمل تود الحكومة القیام بهإن توافر اإلرادة السیاسیة في مط   

كما أن . لذا إن منع التدخالت السیاسیة في الجهاز اإلداري للضرائب هو أمر أساس لنجاح هذه اإلدارة

على الحكومة أن تبذل الجهود المضاعفة في الشأن اإلعالمي واإلعالني عن أي مشروع إصالح 

مع والمكلفین به، باعتبار أن اإلقناع واالقتناع هو المدخل أیضا للحد من التهرب ضریبي لكي تقنع المجت

 .والتجنب الضریبي
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  قبل اإلصالح النظام الضریبي في الجزائر  :المبحث الثاني

یعتبر النظام الجبائي الجزائري من األنظمة الحساسة التي یجب على الدولة أن تولي عنایة كبیرة  

السیاسیة أو المالیة، وتكمن هذه ،االجتماعیة  ،بها، لما لها من ادوار فعالة في جوانب عدة سواء االقتصادیة 

وارد المالیة واإلیرادات العادیة لتمویل األهمیة في أنه من أكثر الوسائل التي تلجأ إلیها الدولة لتحصیل الم

  .المیزانیة العامة

  الجزائري ضریبيبنیة النظام ال: المطلب األول 

یتمیز النظام الجبائي الجزائري بوجود نوعین من الجبایة وهما الجبایة البترولیة والجبایة العادیة        

  1:وتتمثل فیما یلي

التي تخضع لها العوائد المترتبة عن نشاطات اقتصادیة غیر بترولیة، تشمل الضرائب : الجبایة العادیة أوال 

وتشمل الدخول الجبائیة المترتبة عن دخول مباشرة كالمرتبات واألجور ودخول المهن الحرة والمهن الصناعیة 

والتجاریة أو المهن غیر تجاریة یطلق علیها الضرائب على الدخل اإلجمالي والضرائب التي تفرض على 

ح الشركات باإلضافة إلى الرسوم التي منها الرسم على القیمة المضافة والرسم على النشاط المهني أربا

  .والرسم العقاري

ظلت الجبایة البترولیة تمارس دورا هاما في االقتصاد الوطني إلى حد الیوم بسبب   :الجبایة الـبترولیة ثانیا

. إیراداتها الكبیرة، التي تصرف في تغطیة نفقات الدولة أو من ناحیة توجیه عائداتها لالستثمارات اإلنتاجیة

ترول ووجود طرق تمتاز الجبایة البترولیة بخصائص مختلفة مقارنة بالضرائب األخرى ذلك لتنوع أصناف الب

.                                                                                             استغالل مختلفة لهذه المادة وأسعار تكلفة خاصة وكذا الوضعیات المختلفة لحقول البترول

  .ن االقتطاعاتتضم الجبایة البترولیة الجزائریة نوعین م :مكونات الجبایة البترولیة

تعد كضرائب على إنتاج المحروقات الغازیة والسائلة تحدد : اإلتاوات على أرباح النشاط البترولي .1

من السعر المرجعي تدفع هذه الضریبة قبل الیوم العاشر من الشهر الموالي المكلفون بها % 20نسبتها بـ

ة أما التسدید فیتم كل ثالثة أشهر ملزومون بالتصریح إلنتاجهم بالشهر السابق المتعلق بهذه الضریب

  . وتحسب على أساس الكمیة المنتجة والثمن األساسي الذي تطرحه وزارة الطاقة

وتشمل جمیع األرباح المحققة من طرف الشركات :الضرائب المباشرة على أرباح النشاطات البترولیة .2

لغازیة،  والربح هو الفرق بین البترولیة التي تقوم بالنشاطات كالبحث وتسویق المحروقات السائلة وا

                                                           
1
  .81، ص2009، مكتبة الشركة الجزائریة بوداود، الجزائر ،جبایة المؤسسةحمو،أوسریر، محمد  منور - 
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من السنة  أفریل 01ویقدم المكلفون بالضریبة إقرارا متعلقا بها قبل اإلنتاجالسعر المرجعي وتكلفة 

 31الموالیة لسنة تحقیق الربح،  وتكون على شكل أقسام شهریة مع وجوب الوفاء بها كاملة قبل 

  . من السنة الجدیدة مارس

لقد أثر بالسلب التدهور الحاصل في السوق العالمیة البترولیة على الحصیلة الجبائیة الجزائریة من     

البترول وذلك في فترة الثمانینیات،  حیث كانت الدول المصدرة لهذه المادة تسعى لتحقیق أكبر قدر من 

  . سعاراإلیرادات المالیة،  وذلك برفع اإلنتاج مما جعل ذلك ینعكس مباشرة على األ

ولهذا عمدت الجزائر كدولة مصدرة للبترول إلى استخدام الجبایة استخداما عقالنیا بحیث أعادت     

وهو تغطیت النفقات العامة وأصبح رفع إیراداتها شغال شاغال للحكومة،  . للجبایة العادیة دورها األول

الد،  ورغم كل هذا الزال النظام وخصصت اإلیرادات الجبائیة البترولیة في توزیع القاعدة اإلنتاجیة للب

  .الجبائي الجزائري في حاجة إلى مراجعة قصد تحسین الحصیلة الجبائیة

  

  اإلصالحمكونات النظام الجبائي الجزائري قبل : المطلب الثاني

تمیز النظام الجزائري بعد االستقالل بأنه نفسه الذي أستخدم خالل فترة االستعمار الفرنسي رغم       

لم تمتد هذه اإلصالحات إلى النظام الجبائي  ،1949النظام الجبائي الفرنسي سنة اإلصالحات التي قام بها 

  . الجزائري في تلك الفترة لعدم قبولها من المجلس الوطني

    1: كان یضم ثالث عائالت من الضرائب1992بل اإلصالحات سنةالنظام الجبائي ق

  :  التالیة األصنافوتشمل : الضرائب على الدخل - 1

 .المدخوالت الواردة من النشاط الصناعي والتجاري یخضعون للضریبة على األرباح الصناعیة والتجاریة - 

   .التجاریةمدخوالت المهن غیر التجاریة تخضع للضریبة على األرباح غیر  - 

   . المداخیل المنقولة تخضع للضریبة على الدخل ورسم الودائع والكفاالت - 

   .المداخیل العقاریة تخضع للرسم العقاري على ملكیة البناء- 

ألجور والمداخیل تخضع لضریبتین  األول مقتطع من طرف المستخدم األجیر وهو ضریبة على الرواتب ا- 

كل مداخیل الشخص الطبیعي لواألجور والنفقات الدائمة والثاني مقتطع من المستخدم وهو الدفع الجزافي 

الذین عندهم اإلقامة یین الصافي من الضرائب  المحددة لهم ما عدا األجور الملزمة من األشخاص الطبیع

  .الجزائر العادیة

  .الرسم على النشاط الصناعي والتجاري- 

  .الرسم على النشاط غیر تجاري- 

  :الضرائب على النفقات- 2

                                                           
  .44 ،43 ص ص،2010 ،،  دار هومة للنشر، الجزائر2010الرسم على القیمة المضافة حسب تعدیالت قانون المالیة بن أعمارة منصور، 1



 اإلطار العام لإلصالح الضریبي في الجزائر:                                             الفصل الثاني
 

33 
 

بعد االستقالل قامت الجزائر بإتباع نظام الرسوم على رقم األعمال بهدف تطویر :الرسم على رقم األعمال 

نه یتضمن عدة سلبیات نذكر أباعتبار  ،تحقیق الهدف المسطر له اقتصادها ولكن هذا النظام لم ینجح في

  :ن مجال تطبیقه محدود باإلضافة إلى وجود رسمین  وهماأمنها 

تسلیمات للذات، الواردات المسلمة للخاضعین و ویتعلق بعملیات البیع :الرسم الوحید اإلجمالي على اإلنتاج-

ن تطبیق هذه أوینتج في هذا عیب جوهري یتمثل في ) مقاولین منتجین، (للرسم الوحید اإلجمالي عند اإلنتاج 

تتراوح ما ) نسبة17(إن وعاء الضریبة یتطلب استعمال عدد هام من النسب .الضریبة یبقى صعبا ومحدودا

هذه النسب ال تعكس الثقل الضریبي الحقیقي الذي % 80إلى النسبة الخصوصیة % 7بین النسبة المنخفضة 

  .تهلكیقع على كاهل المس

مجال تطبیقه واسع جدا یشمل الخدمات بصفة عامة وعملیات :الرسم الوحید اإلجمالي على تأدیة الخدمات-

األلعاب والترفیهات من كل نوع الخدمات األخرى  ،العروض، ستهالك الفوري وكذلك أدوات الفنالبیع واال

لكنه رسم % 50إلى % 2ح ما بین تتراو ) 08(كالبنوك والتأمینات ویتضمن هذا الرسم عدد هام من النسب 

نه یحتسب ویحصل على مبلغ كل إیراد خاضع للرسم وبالفعل فإن أجامع دون إمكانیة الخصم حیث 

الخدمات المتتالیة المنجزة تكون خاضعة للرسم بمناسبة انجاز كل واحد منها مع إمكانیة المكلف الذي یدفع 

  .ي الخدمات السابقالرسم على اإلیراد من خصم الرسم الذي یدفعه مؤد

تسمى حقوق التسجیل بصفة عامة كل العقود  ):حقوق الطابع والتسجیل (الضرائب على رأس المال- 3

العمومیة أو الخاصة المقدمة بمكاتب التسجیل والمتعلقة بنقل الملكیة إما بمقابل أو مجانا، فعملیة نقل الملكیة 

الحقوق فیما یخص النقل بمقابل، أما النقل المجاني للملكیة تخص بیع العقارات والمنقوالت أو التنازل عن 

أما فیما .یخص ملكیة األموال المنقولة أو العقارات التي تملیه نیة التبرع بدون مقابل لصالح المستفیدین

طوابع أخرى متعلقة بالوثائق و  طوابع المخالصة، طوابع أساسیة  :یخص حقوق الطابع فهي تتكون من

  .اإلداریة

  

  الجزائري قبل اإلصالح ضریبيممیزات النظام ال: المطلب الثالث

مع المستجدات االقتصادیة واالجتماعیة  مءیتالإلصالح  ال اكان النظام الجبائي الجزائري ما قبل     

عن أداء وظائفه بشكل فعال إضافة إلى عدم  هعرقلت، عوائق تقنیة وهیكلیة لكانت تسویة  اللجزائر، لكونه

األوضاع خاصة عند توجه االقتصاد السوق الحر،  كما أن هیكل النظام  تطلباتممعطیات و  تماشیه  مع

  .الجبائي في حد ذاته ال یخدم إستراتیجیة االستثمار على مستوى المؤسسات االقتصادیة

من أهم ممیزات التشریع الجبائي الجزائري قبل اإلصالح ما :  ممیزات التشریع الجبائي قبل اإلصالح أوال 

  1:یلي

                                                           
  .13  ،12ص ص ،2011،، دار المفید للنشر، أم البواقي، الجزائر الرقابة الجبائیة بین النظریة والتطبیقسهام كردودي، 1
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النظام الضریبي الجزائري معقد نتیجة الضرائب وتعدد معدالتها : تعقد وعدم استقرار النظام الضریبي - 1

مقارنة مع معدالت ضریبیة في بعض الدول باإلضافة إلى اختالف مواعید التحصیل،  وهو ما زاد من 

عام % 55: أرباح الشركات بالعبء الضریبي على المكلفین، فمثال في الجزائر كانت تقدر الضریبة على 

، فالضرائب على الدخل وحدها %35: في حین أنه في الوالیات المتحدة األمریكیة كانت تقدر ب 1988

معدال  18كانت تسعة والضرائب على اإلنفاق أربعة وغیرها من الضرائب على رقم األعمال كانت تضم 

معدال  60معدل لكل فئة مما یولد في النهایة  20یضم  1985والسلم الضریبي على المرتبات واألجور لسنة 

لوجود ثالث فئات مأخوذة بعین االعتبار، وهذا العبء هو عامل من العوامل التي ساهمت في غیاب التوازن 

  .المالي للمؤسسات

یعبر الضغط الضریبي عن نسبة االقتطاع الضریبي مقارنة بالناتج المحلي : الضغط الجبائي المرتفع - 2

بسماحه بالمقارنة بینهما،  فضال عن  مستخدمة لتقییم األنظمة الضریبیةإحدى المؤشرات ال الخام، وهو

  .ارتفاعه فوق مستویات معینة یمكن أن یكبح النشاط االقتصادي

إن ارتفاع االقتطاعات الضریبیة والمولدة للضغط الجبائي المرتفع تفسیره أن الدولة الجزائریة  كانت     

خل في النشاط االقتصادي واالجتماعي مما یتطلب موارد مالیة كبیرة خاصة الجبائیة دولة متدخلة،  أي تتد

لتغطیة أدوار الدولة المتعددة وأن الدولة كانت تعتمد على اقتصاد مخطط والعدالة االجتماعیة،  لتفادي تراكم 

  .الثروة لدى الخواص

الذي یمكن أن یتجلى إما النقص في القانون الضریبي أو وجود  :عدم وضوح النص التشریعي الضریبي - 3

  .عبارات مبهمة والتي تسمح في وجود اختالف في التفسیر سواء من طرف المكلف أو اإلدارة الضریبیة

یقصد بالتعارض في القوانین وجود تضارب بین  :التعارض وعدم التنسیق بین القوانین الضریبیة - 4

النصوص القانونیة وهنا تجدر اإلشارة إلى أن التعارض في  القوانین یتخذ صورتین إما تعارض داخلي وهو 

الذي ینشأ بین نص ضریبي ونص ضریبي أخر،  وٕاما خارجي وهو الذي ینشأ  بین أحد نصوص التشریع 

مالیة واقتصادیة،  مما یحمل المكلف  األخرى التي تنظم شؤونالقوانین  الضریبي ونص أخر من نصوص

  .عبء ضریبي واحد ألكثر من مرة 

إن ارتفاع نسبة التهرب الضریبي وانخفاض الوعي الضریبي عند  :قلة االهتمام بالضرائب المباشرة - 5

كلها أسباب أدت  المكلفین وضعف الهیاكل اإلداریة وحالة القطاع الخاص وصعوبة تقدیر حجم الدخل الفردي

إلى ضعف الحصیلة الخاصة بالضرائب المباشرة خاصة في الدول المتخلفة رغم أنها مصدر رئیسي یمكن 

من خالله تمویل الخزینة العمومیة أي الضرائب على الدخل تكاد تكون منعدمة منه وهذا بسبب عدم إخضاع 

النوع من الضرائب إلى كثرة اإلعفاءات هذا األخیر للضرائب المباشرة، كذلك یرجع قلة االهتمام بهذا 

والتخفیضات قصد تشجیع االستثمار، إال أنها باءت بفشل كبیر وكلفت الخزینة العمومیة خسائر كبیرة نتیجة 

المبالغة فیها، إذ تعتبر هذه اإلعفاءات ثغرة تفلت منها موارد مالیة هامة،  وكذلك استعمال النفوذ السیاسي 
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ؤثر على الحكومات وتمنع فرض ضرائب على الدخول وهذا لحمایة مصالحها وهو أن الطبقة الغنیة ت

  .وبالتالي یتحول العبء الضریبي على الطبقات الفقیرة

في حالة عجز المیزانیة تلجأ الدولة إلى رفع نسب  :نظام ضریبي یعتمد على الضرائب الغیر مباشرة - 6

اد الدولة على هذا النوع من الضرائب وكذلك الضرائب غیر مباشرة لتغطیة هذا العجز الذي یوضح اعتم

یرجع اهتمام الدولة بهذا النوع من الضرائب نتیجة ضعف الحصیلة الضریبیة على العموم وضعف مدا خیل 

األفراد واستحالة اللجوء إلى الضرائب غیر مباشرة وأیضا لوجود صعوبة من الناحیة السیاسیة في فرضها لقوة 

فیرة في أجهزة الدولة، أضف إلى ذلك الصعوبات الفنیة التي تتعلق بعدم وجود ونفوذ أصحاب المداخیل الو 

  .محاسبة منظمة األفراد خاصة مما یسهل من عملیة التهرب الضریبي

لقد ساهم في تنامي ظاهرتي الغش والتهرب الجبائیین غیاب : تفشي ظاهرتي الغش والتهرب الجبائیین - 7

بیة نتیجة تدني المستوى التعلیمي لموظفیها،  إلى جانب عدم استقرار الوعي الضریبي،  ضعف اإلدارة الضری

التشریع الجبائي  وزیادة الضغط الضریبي على المكلفین  مما دفعهم إلى إتباع مختلف السبل لتفادي تسدید 

ملیار دوالر سنویا وهو مبلغ  50بحوالي 1989ما علیهم من ضرائب، وقد قدرت مبالغ التهرب الضریبي سنة 

  .ملیار دوالر 52خم جدا إذا ما تمت مقارنته بالناتج الداخلي اإلجمالي في ذلك الوقت أین كان حوالي ض

لإلدارة الجبائیة دور في تطبیق تشریعات النظام الجبائي فنجاح : اإلصالحممیزات اإلدارة الجبائیة قبل  ثانیا

وتمیزت .صرامتها في تطبیق القانونأي نظام جبائي یرجع أساسا إلى مدى فعالیة ونجاعة اإلدارة ومدى 

اإلدارة الضریبیة بالضعف الناتج عن النقص في اإلمكانیات البشریة،  من حیث عددها وعدم كفاءتها وعدم 

  1:كفایة اإلمكانیات والوسائل المادیة التي كانت دون المستوى المطلوب وتتمثل هذه النقائص في

خر یغطي الجانب ن أحدهما یغطي الجانب الكمي واآلیتجسد ضعفها في مظهری:ریةشاإلمكانیات الب- 1

  :الكیفي

أمام االنفتاح االقتصادي الذي عرفته الجزائر في هذه المرحلة، وما أنجر عنه من : من الناحیة الكمیة- 1- 1

زیادة في عدد المشاریع االقتصادیة،  كانت النتیجة الحتمیة لذلك ارتفاع في عدد المكلفین والملفات 

دراسة بشكل كبیر،  لكن هذه الزیادة في عدد المكلفین لم تسایرها زیادة مماثلة من الناحیة الكمیة المعروضة لل

ألعوان اإلدارة الجبائیة،  حیث أن هذه األخیرة وجدت نفسها أمام مهام ضخمة یصعب التحكم فیها من جهة،  

إلى إعادة تنظیم اإلدارة  ومن جهة أخرى فإن اإلصالحات الجبائیة  التي دخلت حیز التطبیق باإلضافة

الجبائیة التي نشأ عنها المدیریات الجهویة للضرائب، ولكن المالحظ هو عدم التكافؤ بین وظائف هذه 

: اإلدارات وٕامكانیاتها البشریة،  إذ سجل في هذا الصدد أن الدراسة التي قامت بها الوزارة على سبیل المثال

العامة للمالیة قدرت  المتفشیةملف، وحسب دراسة  3000إلى وصل عدد الملفات بالنسبة للموظف الواحد 

  .ألف موظف في الظروف العادیة 25000فیها الحاجة إلى 

                                                           
  .88، صمرجع سبق ذكرهمحمد حمو، ،منور أوسریر1
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إن توفر نظم رقابة فعالة تكشف المخالفات وتفرض العقوبات بجدیة، والمشكلة الجوهریة التي تعرقل     

إلى حد ما إجراء رقابة تكمن في النقص الكبیر لعدد المراقبین الذین تتوفر علیهم اإلدارة الضریبیة، فقد بینت 

    المستوى الوطني تتوفر على بأن المصالح المختصة في مجال الرقابة الجبائیة على  1992إحصائیات 

ملف للمراقب الواحد، مع ما یحمله كل ملف من بیانات وجداول   1038مكلف ب  499000مراقبا لـ  472

لتستغرق مطالعته والتحقیق في المعلومات التي یحتویها وقت ال یستهان به، فضخامة عدد الملفات مقارنة 

یر الفترات المتباعدة  إلجراء حمالت الرقابة، سواء العادیة منها بالكفاءة الضروریة لمراقبتها یفسر إلى حد كب

  .أو االستثنائیة مما یؤمن بدوره ضمانا للمكلف

أدت الهجرة الجماعیة لإلطارات االستعماریة فجر االستقالل إلى تعطل وشلل تام : من ناحیة الكفاءة- 2- 1

اصب الشاغرة بموظفین قلیلي الخبرة والتأهیل  لإلدارة الجزائریة في شتى المجاالت،  حیث استوجب شغل المن

  .مما انعكس سلبا بمرور الوقت على فعالیتها

استوجب عددا كبیرا من اإلطارات لتقلید مناصب في غایة  1985ن إنشاء المدیریات الفرعیة سنة إ    

وان  إداریین ال األهمیة،   وتمثلت الهیاكل القاعدیة في المتفشیات والقباضات التي تم تسییرها من طرف أع

یملكون الخبرة الالزمة إلدارة هذه المصالح إذ یفتقرون إلى درایة بالقواعد األساسیة للجبایة وكان لهذا أثر بالغ 

الخطورة نظرا لكون عملیات تحدید أوعیة مختلف الضرائب والرقابة تتطلب الخبرة والتجربة من بین العوامل 

أعوان اإلدارة الجبائیة،  واألغلبیة الساحقة منهم تجهل أنواع التي ساعد أیضا على عدم اكتمال كفاءة 

الضرائب األخرى والقواعد الخاصة بها وهذا راجع لغیاب دورات أو برامج مسطرة من اإلدارة لتمكنهم من 

اإللمام بمختلف أنواع الضرائب تماشیا مع الظروف االقتصادیة الراهنة،  كما یرجع هذا الضعف في التأهیل 

لتكوین اإلطارات الكفؤة نتیجة النقص في عدد المدارس  اإلدارة الجبائیة إلى انعدام سیاسة محكمة لموظفي

  .المتخصصة في هذا المجال

من بین العراقیل الرئیسیة التي تحد من فعالیة اإلدارة الجبائیة : عدم كفایة اإلمكانیات والوسائل المالیة- 2

ادیة، هذه األخیرة تعیق اإلصالحات الجبائیة، بالنسبة للمقرات التي تلك،  المتعلقة باإلمكانیات والوسائل الم

یزاول فیها الموظفون مهامهم ال یتوفر بعضها على أدنى شروط العمل الفعال والمریح، لكن التحوالت الراهنة 

یاتها فرضت على اإلدارة الجبائیة أن تأخذ المكانة الرائدة والمنوطة بها في االقتصاد، وذلك بتحسین إمكان

إلى القیام بجهود من أجل  لمؤهلةووسائلها، حیث أن السلطات المعنیة عمدت في مجال تشغیل اإلطارات ا

جامعي في االختصاصات  2400تغطیة العجز الحاصل، من خالل تطبیق برامج للتوظیف، فقد تم توظیف 

عون 1200:،  فیما یخص التحصیل فإن االحتجاجات ألعوان المالحظة قد قدرت بـ1990المختلفة لسنة 

مستخدما  14803:بـ1990الجبائیة سنة لكل قباضة ضرائب،  حیث قدر عدد العاملین باإلدارة  2بواقع 

 6697، نسبة زیادة تقدر بـ1995موظف سنة  21500لیصل العدد حسب ما یهدف إلیه البرنامج إلى بلوغ 

  %.44موظف أي 
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كما یالحظ في هذه الفترة أن مشكلة المقرات اإلداریة أصبحت في طریق الزوال،  حیث قامت الدولة     

مع الوقت الراهن، وعلى هذه الحالة وجب على اإلدارة السعي الجاد  ما وعابإنشاء مقرات إداریة تتماشى ن

لتحسین كفاءة الموظفین وتكوین إطارات مؤهلة، بتغیر وٕاعداد برنامج تدریبهم على مختلف المستویات، تجمع 

 بین الجانب العلمي والتطبیقي، وتعتبر هذه اإلطارات هي أساس لكل إصالح جبائي لما تتضمنه من جدید

وفعالیة أكبر یفرض ذلك بعض  مرد ودیةفي تطبیق التشریعات بدرایة والهام واسعین،  ومن أجل تحقیق 

  . اإلجراءات الكفیلة بالوصول إلى ذلك

 بالجزائر كتطبیق لمفهوم الهندسة الضریبیة  الضریبیةاإلصالحات : لثالمبحث الثا

الذي عرفته الجزائر كان نتیجة لعدد من الخصائص السلبیة التي سادت النظام  الضریبيإن اإلصالح      

في الفترة الزمنیة السابقة سواء كانت ناتجة عن طبیعة النظام الجبائي السائد آنذاك وارتباطها  الضریبي

 .بعوامل خارجیة عنها كنقص الموارد المالیة وسیاسة االنفتاح الحدیثة

  صالح الضریبي أهداف اإل: المطلب األول

النظام الضریبي یشهد عدة إصالحات حقیقیة وعمیقة، نظرا لتمتعه بنقائص وسلبیات  أبد 1987منذ سنة     

ال تمكنه من أداء الوظائف الموكلة له بشكل فعال، وتهدف هذه اإلصالحات إلى تحقیق غایة رئیسیة تكمن 

التكیف مع الدینامیكیة االقتصادیة، ومن في إنعاش االقتصاد الوطني، وخاصة تطور المؤسسة من خالل 

 1 :جل ذلك سطرت الدولة عدة أهداف على مستوى النظام الضریبي تتمثل في العناصر التالیةأ

إن الهدف من اإلصالح الضریبي هو تبسیط النظام الضریبي سواء فیما یتعلق : تبسیط النظام الضریبي. 1

الضروریة واضحة ومدعمة بتفسیرات وتحلیالت من طرف بالتشریع الضریبي، بحیث أصبحت القوانین 

المختصین، وترتب على ذلك أن النظام أصبح یكتسي أكثر شفافیة ووضوح وانعكاس، ذلك ایجابیا على إدارة 

  .الضرائب وكذا المؤسسة

الضریبي على المكلفین بالضریبة،  العبءمن أهم مساوئ النظام السابق ثقل  :تخفیف العبء الضریبي. 2

قد كان مجحفا في حقهم وكثیرا ما تسبب في اختالل التوازن المالي لهم، لذلك تواجه المؤسسة عدة صعوبات ف

على المكلف  العبءمالیة تحد من برامجها التوسعیة، إن تخفیض معدالت الضریبة من أهم أسباب تخفیف 

حیث تم ،)2( 1989الیة لسنة الضریبي ما جاء في قانون الم العبءومن أهم اإلجراءات التي اتخذت لتخفیف 

حیث جمعت بعض الضرائب في ضریبة واحدة وألغیت ضرائب  1992إعادة هیكلة النظام الضریبي في سنة 

  .الضریبي على المؤسسة العبءأخرى، وترتب على ذلك تقلیص 

قه إن من شروط نجاح أي نظام ضریبي وجود إدارة ضریبیة فعالة تسهر على تطبی: إدارة ضرائب فعالة. 3

ومتابعته، لذلك فمن األهداف الهامة لإلصالح الضریبي هو فعالیة اإلدارة الضریبیة، إنشاء مدرسة وطنیة 

  .للضرائب وثالث مدارس جهویة أخرى

                                                           
 29، ص1995دكتوراه، جامعة الجزائر،  أطروحة ، فعالیة التمویل بالضریبة في ظل التغیرات الدولیةعبد المجید قدي،  - 1

2
  1989قانون المالیة لسنة  -
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 .ـ تعمیم استعمال اإلعالم اآللي في جمیع مصالح الجهاز الضریبي

مما یؤدي إلى كسب ثقة المكلف باإلدارة ــ  إزالة البیروقراطیة وكل العراقیل الموجودة داخل إدارة الضرائب، 

باإلضافة إلى ذلك ومن اجل تقریب اإلدارة من المواطن نظمت إدارة الضرائب أبواب مفتوحة على الضرائب 

 .الخ...كل سنة، وكذلك طبع كتیبات ومنشورات مختصرة وبسیطة، وال ننسى أیضا رسائل االتصال

الغش والتهرب الضریبي احد المشاكل الهامة التي یواجهها یعتبر : محاربة الغش والتهرب الضریبي. 4

النظام الضریبي، حیث یؤدي إلى إضعاف مردود ذلك النظام ونقص في التحصیل، وللتخفیف من هذه 

 .الظاهرة قام المشرع الجزائري بإصالحات ضریبیة ذات بعد إداري وتشریعي

رز اهتمامات المشرعین فمن خاللها یكتسب النظام تشكل العدالة الضریبیة اب: تحقیق العدالة الضریبیة. 5

الضریبي نجاعة ومصداقیة لدى المكلفین بالضریبة، ویسعى النظام الضریبي الجدید لتحقیق العدالة الضریبیة 

  :الضریبي ویتضح ذلك من فیما یلي للعبءبین المكلفین من خالل التوزیع العادل والمنصف 

واألشخاص المعنویین وٕاخضاع كل طرف منها لمعاملة خاصة، إن هذا التمییز بین األشخاص الطبیعیین  - 

  .التمییز یشكل خطوة نحو االقتراب من العدالة الضریبیة

التوسع في استعمال الضریبة التصاعدیة على حساب الضریبة النسبیة، علما أن الضریبة التصاعدیة أكثر  - 

 .لدخلعدالة من الضریبة النسبیة، حیث أنها تراعي مستویات ا

للمكلف عن طریق األخذ بعین االعتبار الظروف الشخصیة، كذلك إعفاء الحد  التكلفیةمراعاة المقدرة  - 

 .األدنى للمعیشة

یهدف النظام الضریبي الجدید إلى التحكم في النشاط االقتصادي وتشجع : توجیه النشاط االقتصادي. 6

ستثمار، عن طریق منح االمتیازات الضریبیة، كاتخاذ األعوان االقتصادیین بما فیهم المؤسسات على زیادة اال

سیاسة اإلعفاء واستعمال بعض التقنیات المحفزة على عملیات االستثمار وتوسیع المشاریع، وفي هذا المجال 

  :یسعى المشرع الضریبي إلى استعمال الضریبة كأداة لتحقیق األغراض التالیة

م الجمركیة، وفي هذا اإلطار یجب مراجعة معدالت تلك الرسوم ــــ حمـایة اإلنتاج الوطني عن طریق الرسو 

حتى تحقق الحمایة الالزمة للمنتجات الوطنیة، ومن اجل ذلك یجب وضع جدول اقتصادي مفصل لجمیع 

  .الصادرات لتحدید الحقوق الجمركیة الالزمة

 .د المنتهجةــ توجیه االستثمار نحو النشاطات المراد ترقیتها، وذلك وفق السیاسة االقتصا

ــ تشجیع األعوان االقتصادیون بما فیهم المؤسسات على مبادرة االستثمار، وذلك بفضل التسهیالت 

 .  والتحفیزات الضریبیة

إن الصرامة في تطبیق القوانین یؤدي حتما إلى التقلیل من الغش والتهرب الضریبي، ویترتب على ذلك     

  .دفع وتیرة التنمیة االقتصادیةزیادة الحصیلة الضریبیة التي تعمل على 

  الضریبیةواإلدارة  الضریبيإلصالحات في التشریع ا أهم: المطلب الثاني
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م بعدة إصالحات ضریبیة جذریة باستخدامها مجموعة من 1991لقد جاء قانون المالیة لسنة 

النظام، فقد تم التعدیالت في المنظومة الضریبیة وذلك تجسیدا لمفهوم الهندسة الضریبیة قصد عصرنة 

تأسیس ضریبتین جدیدتین على الدخل هما الضریبة على الدخل اإلجمالي والتي تفرض على األشخاص 

المعنویین باإلضافة إلى ذلك تم  الطبیعیین والضریبة على أرباح الشركات التي تفرض على األشخاص

فإن تأسیس الضرائب  بالتالي و المضافةالعام تتمثل في الرسم على القیمة  اإلنفاقتأسیس ضریبة على 

  .م1991الثالث تمثل صلب اإلصالح الضریبي لسنة 

جاءت بعد  التيسنتطرق إلى مختلف الضرائب والرسوم : الضریبيأهـم اإلصالحـات في التشریع أوال 

   .1992اإلصالحات لسنة 

   : وتضم المباشرةـالضرائب  1

والرسوم  الضرائب المباشرةمن قانون ) 1(تنص المادة   « IRG » اإلجماليالضریبة على الدخل  1.1

تؤسس ضریبة سنویة وحیدة على دخل األشخاص الطبیعیین تسمى ضریبة الدخل " :المماثلة على ما یلي

 .بالضریبة  لى الدخل الصافي اإلجمالي للمكلفوتفرض هذه الضریبة ع

  :التالیةتتصف بالخصائص  IRG وفي هذا التعریف القانوني فان الضریبة

 . ومعنى هذا أن هذه الضریبة تفرض مرة واحدة في السنة:  سنویة -

المحصل علیها من خالل ممارسة نشاطه وبالتالي  مداخلیهبحیث أن الشخص الخاضع لها تجمع كل  :وحیدة - 

  . یكون وعاءا ضریبیا واحد یخضع لهذه الضریبة

الممیزات التي تمیز اإلصالحات الجبائیة لسنة بحیث نجد أن من أهم : تفرض على األشخاص الطبیعیین - 

وذلك حسب أصناف  IRG  هو التفرقة بین التكلیف الضریبي لألشخاص الطبیعیین وٕاخضاعهم لضریبة 1992

الدخل الممكن الحصول علیها والتكلیف الضریبي الخاص بدخول األشخاص المعنویین وتعني به الضریبة على 

 IBSأرباح الشركات 

من اجل الحصول على الدخل الصافي تقوم بطرح التكالیف الواجب صرفها : المداخیل الصافیةتفرض على  -

 من الدخل الخام

وتم اختزال أنظمة الخضوع للضریبة على الدخل اإلجمالي في نظام واحد یتمثل في الربح الحقیقي بعد ما 

 1)النظام المبسط، النظام الحقیقي، نظام المراقب(كانت ثالثة

الدخل اإلجمالي وفق السلم الضریبي التصاعدي كما هو محدد  الضریبة علىتحسب :ب الضریبةكیفیة حسا

 .في القانون العام

  2008بتداءا من سنة االسلم الضریبي لحساب الضریبة على الدخل اإلجمالي ):02-01(الجدول رقم 

                                                           
 .2015من قانون المالیة  )5(،)6 (المادة1

 المعدل )دج(شرائح الدخل

 %0 120.000: ال یتجاوز
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  2008قانـون المالیة لسنة  : المصدر

لقد تم إحداث الضریبة على أرباح الشركات بموجب المادة   « IBS » الضریبة على أرباح الشركات2.1

والنظام الجبائي الجزائري بعد اإلصالحات لم یفرق بین المؤسسات  1991من قانون المالیة لسنة  38

األرباح والمداخیل المحققة  الشركات للمجملأرباح  الضریبة علىاالقتصادیة الوطنیة والخاصة وذلك بفرض 

   . من طرف هذه المؤسسات

  1:والرسوم المماثلة ما یلي قانون الضرائب المباشرة من " 135"وتنص المادة      

ات وغیرها من األشخاص تؤسس ضریبة سنویة على مجمل األرباح أو المداخیل التي تحققها الشرك"

الشركات، إن اإلصالح الجبائي األخیر في مجال فرض وتسمى هذه الضریبة ضریبة على أرباح ن المعنویی

حداث ضریبة خاصة على األشخاص إالضرائب على أرباح الشركات یهدف إلى تنظیم شكلي الذي سمح ب

المعنویین كشركات األموال من جهة ومن جهة أخرى یهدف إلى تنظیم اقتصادي بفضل التخفیض في نسبة 

  ."نعاش والنمو االقتصادياالقتطاعات الضریبیة وتمكینها من اإل

للخضوع للضریبة على أرباح الشركات محل المعدلین  23%كما تم إحالل معدل موحد نسبته 

   25.2%و%19

الممتلكات العقاریة تعتبر من أهم أنواع االستثمارات حیث أن   :الضریبة على الممتلكات العقاریة3.1

كبر وذلك بصفة خاصة في المناطق العمرانیة وعلیه فمن أالتوسع الدیموغرافي وزیادة الدخول تعطي لها قیمة 

تغییر نظام الرسوم على العقارات في هذا المجال وبإلغاء الضریبة  1992أهداف اإلصالح الجبائي للسنة 

كانت تشكل إحدى النقاط  والتي 50وفي مادته  31/12/1989المؤرخ في 26-89رقم السنویة للسكن بقانون

رضها النواب على مستوى المجلس الشعبي الوطني وذلك بإعادة النظر في هیكلة هذه كان یعا التياألساسیة 

، فطرح إدارة الضرائب لمشروع إعادة النظر في نظام 1992الرسوم وذلك من خالل قانون المالیة لسنة 

أخرى  الرسوم العقاریة یهدف إلى إخضاع الملكیات المبنیة وغیر المبنیة لهذه الرسوم هذا من جهة ومن جهة

إعطاء فرصة للسلطات المحلیة على المستوى البلدي من اقتراح وتطویر نسب هذه الرسوم في مجال مصوت 

  .علیه على مستوى المجلس الشعبي الوطني

   :ـ الضرائب غیر المباشرة 2

                                                           
  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 135المادة 1
  . 2015من قانون المالیة  12المادة  2

120.000-360.000 20% 

360.000-1.440.000 %30 

 35% 1.440.000  :أكثر من
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 TVAلقد جاءت نصوص مشروع الرسم على القیمة المضافة  TVA »1 » الرسم على القیمة المضافة1.2

وهذا تعویضا للنظام المعمول به سابقا والمتضمن الرسم الوحید اإلجمالي على  1992في قانون المالیة لسنة 

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد أن ) TUGPS(والرسم الوحید اإلجمالي على تأدیة الخدمات  TUGP)(اإلنتاج

  :االستغناء عن النظام السابق كان نتیجة ثالثة أسباب وهي

  م السابق على إمكانیة مسایرة األهداف االقتصادیة المسطرة عجز النظا- 

 . كثرة الثغرات في النظام السابق التي  تعمل على عرقلة التنمیة االقتصادیة- 

نتیجة اجتیاح العولمة االقتصادیة، المالیة والجبائیة لمعظم دول العالم وانضمام الجزائر للمنظمة - 

 .  العالمیة للتجارة

ظام السابق بكثرة المعدالت المعمول بها في الرسم على القیمة المضافة وتعددت حیث امتاز الن  

إجراءات اإلعفاء الممنوحة لبعض قطاعات النشاط االقتصادي، وذلك بإدخال بعض المبادئ الجدیدة حیث تم 

ل تقلیص عدد المعدالت إلى أربعة معدالت في بدایة تطبیقه ثم تخفیضه إلى معدلین حالیا وهما المعد

 .17%والمعدل العادي  07%المخفض 

هو ضریبة غیر مباشرة، تفرض على عملیات المحققة من قبل :الرسم على عملیات البنوك والتأمینات 2.2

الهیئات المصرفیة وهیئات التأمین، حیث تتمثل هذه العملیات لدى البنوك في استالم األموال عن األشخاص 

وتوجیهها فیما بعد في شكل قروض مالیة، أما عملیات هیئات التامین فتمثل في إجراء العقود الخاصة 

 . لحوادث سواء كانت،  باإلضافة إلى العقود المبرمةَ ضد الحرائقبمختلف األخطار وا

إن الهدف من فرض مثل هذه التعریفة الجمركیة لیس جبائیا فحسب، بل تستعمل في :الحقوق الجمركیة 3.2

حمایة االقتصاد الوطني من المنافسة األجنبیة بحیث نجد أن الرسم یفرض على المنتجات األجنبیة المستوردة 

  . منها مثالللحد 

  : الرسم الداخلي على االستهالك 4.2

الخ، إال أن قیمته ال تكون على شكل . ...ویطبق على الموارد المضرة للصحة كالكحول والتبغ والكبریت

نسب وٕانما على شكل مبالغ بالنسبة للحجم أو الوزن أو المساحة أو الطول والغرض من فرض هذه الضرائب 

  . ات من استهالكهاما هو إال كبح هذه المنتج

  :إصالح اإلدارة الجبائي ثانیا

إن إصالحات التشریعات الجبائیة في إطار إصالح جبائي شامل البد أن یكون مرفقا بإصالحات 

قاعدیة تتمثل في إدخال بعض التنظیمات الجدیدة على الهیكل اإلداري والعمل على توفیر كل اإلمكانیات 

  .المادیة البشریة الالزمة لها

  2 :فیما یخص اإلمكانیات البشریة -

                                                           
  42ص, مرجع سبق ذكره, بن عمارة منصور 1

  .25/10/1994،الصادرة بتاریخ 229/94المرسوم التنفیذي رقم 2
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عانت اإلدارة الجبائیة من عدة مشاكل فیما یخص الموارد البشریة، منها ضعف في تأطیر الموظفین 

من أهمیة تحصیل الضرائب لهذا عمدت  المستخدموتدني مستواهم وعدم التكوین الدوري بالنسبة ألغلبیتهم مع 

اإلدارة الجبائیة إلى تحسین كفاءة موظفیها وتكوین إطارات مؤهلة في مختلف المستویات من الجانب العلمي 

لقد اعتبر أیضا االحتیاج في التكوین وفي تحدیث وتجدید األعوان .حسین فعالیة المصالح الجبائیةوالتطبیقي لت

كلفت بتأمین التكوین المهني  ومن  1998رسة الوطنیة للضرائب، وبدایة من سنة وذلك بتمكین الوسائل للمد

  :مهامها

  .التكوین البدائي ألعوان الضرائب في شروط الدخول المخصصة بالقانون -

 .تكوین مستمر بتطویر وتجدید األعوان على الصعیدین النظري والتطبیقي -

  

  : تكنولوجیا المعلومات فیما یخص - 

إدخال تكنولوجیا المعلومات الجدیدة واالتصال على مستوى اإلدارة الجبائیة ، مرحلة أساسیة  یشكل

الخدمة وهذا  نجاعةو  والمردودیةفقد أدت إلى تحول حقیقي فیما یخص طرق وكیفیات التسییر وشروط العمل 

أساسا على رقمنة  تطبیقا لمفهوم الهندسة الضریبیة، كما تجسد اللجوء إلى هذه التكنولوجیا المرتكزة

  1:اإلجراءات، من خالل تنفیذ إجراءات عدیدة تتمثل في

نشاء إطار قانوني من شأنه أن یسمح بالتعرف بشكل أفضل على المكلفین بالضریبة وهذا من خالل ا -1

  :تبني التدابیر التالیة

من قانون  41ة الماد( إنشاء رقم التعریف الجبائي وطني، وحید وثابت، لكل شخص طبیعي أو معنوي  - 

  ).2006المالیة لسنة 

  .إعداد مراجع وطني لمجموع المكلفین بالضریبة - 

المادة (تأسیس صحیفة جبائیة تتضمن مجموعة المعلومات المتعلقة بالوضعیة الجبائیة للمكلفین بالضریبة - 

  ).2006من قانون المالیة لسنة  43

  .عداد بطاقة مغناطیسیة لفائدة المستوردینا - 

قانون المالیة (ع طریقة دفع الضرائب والرسوم عن طریق االقتطاع أو الدفع في الحسابات البنكیة توسی - 

  ).2008لسنة

یمر تحسین نوعیة الخدمة المقدمة للمكلفین بالضریبة، حتما بتطویر : jibayati)(وضع اإلجراءات الذاتیة -2

تحت المدیریة العامة للضرائب ف 2013جویلیة  21في هذا السیاق ومنذ تاریخ .اإلجراءات عن بعد

المخصص للمكلفین بالضریبة التابعین لمدیریة كبریات المؤسسات من أجل  www.jibayati.dz)(موقع

  .القیام بتصریحاتهم الشهریة

                                                           
  .   http://www.mfdgi.gov.dz   : المدیریة العامة للضرائب، المتاح على الرابط - 1
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تم وضع في متناول اإلدارات والمؤسسات : إ نشاء بوابة الكترونیة مخصصة إلثبات رقم التعریف الجبائي-3

والمتعاملین االقتصادیین وكذا عامة الناس، بوابة الكترونیة تحت والهیئات العمومیة 

والتي تسمح بإثبات رقم التعریف الجبائي المقدم من طرف المكلفین  http//nif.mfdgi.gov.dz)(عنوان

 .بالضریبة

 

  

  1 :فیما یخص هیكل اإلدارة الجبائیة - 

یم اإلداري والهیكلة اإلداریة سواء عمد المشروع الجزائري من خالل هذا اإلصالحات إلى إعادة التنظ

تم إنشاء إدارة جبائیة موحدة وعلى رأسها المدیریة العامة للضرائب . بالنسبة لمصالحه الداخلیة أو الخارجیة

كما أصبحت لكل والیة مدیریة مستقلة لها , التي أصبحت لها االستقاللیة التامة في تسییر وسائلها وموظفیها

وأصبح لكل مدیریة والئیة ثالث , التوجیهیة والتنسیقیة والرقابیة للمدیریة الجهویة مع بقائها تحت الوصایة 

  :مدیریات فرعیة وهي

  المدیریة الفرعیة للوسائل- 

  المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة والتحصیل - 

  المدیریة الفرعیة للمنازعات والرقابة- 

شرع في االنتقال من نمط إداري أفقي حسب الوظائف  ،في إطار تحدیث اإلدارة الضریبیة وعصرنتها

إلى نمط إداري عمودي من حیث فئات المكلفین إذ سیتم ...) المنازعات والرقابة, التحصیل, التسجیل(

  :استحداث الهیاكل التالیة

  :تتكفل هذه المدیریة بتسییر المكلفین الكبار وهم: مدیریة كبریات المؤسسات- 1

  ملیون دینار جزائري سنویا 100وز رقم أعمالهم المكلفین الذین یتجا- 

  المؤسسات البترولیة- 

  المؤسسات األجنبیة- 

  مجمع المؤسسات- 

  2:وتنظم مدیریة كبریات المؤسسات في خمس مدیریات فرعیة وهي

  المدیریة الفرعیة لجبایة المحروقات- 

  المدیریة الفرعیة للتسییر - 

  المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة- 

  دیریة الفرعیة للتحصیل الم - 

                                                           
 .90ص.مرجع سبق ذكره, منور أوسریر ومحمد حمو-1

 2006سبتمبر 18المؤرخ في  327-06المرسوم التنفیذي رقم2
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  المدیریة الفرعیة للمنازعات- 

تم إنشاء مركز الضرائب استجابة لضرورة تحسین التسییر والرقابة الجبائیة للمؤسسات : مركز الضرائب- 2

وكذا أصحاب المهن الحرة الذین یتجاوز رقم , المتوسطة واألشخاص الطبیعیین الخاضعین للنظام الحقیقي

حیث , ویعتبر مركز الضرائب الملجأ الوحید للممول).دج3.000.000(ین دینار جزائريأعمالهم ثالثة مالی

یتم تقسیم مركز الضرائب ,التحصیل وٕاحصاء اإلیرادات , یقوم هذا المركز بأعمال التسجیل متابعة التصریح

  :حسب معیار عدد الملفات الجبائیة إلى ثالثة أصناف

  ملف جبائي 8000فات جبائیة یفوق لعدد مل: مركز الضرائب من الصنف األول- 

  ملف  8000و 4000لعدد من الملفات الجبائیة یتراوح ما بین : مركز الضرائب من الصنف الثاني- 

  ملف جبائي 4000لعدد من الملفات الجبائیة أقل من :  مركز الضرائب من الصنف الثالث- 

ضعین للنظام الجزافي الذین یقل رقم وهي مراكز خاصة بصغار الممولین الخا: مركز الضرائب الجواریة - 3

  : أعمالهم عن ثالثة مالیین دینار جزائري ویضم ثالثة مصالح رئیسیة وقباضة ومصلحتین والمصالح هي

  المصلحة الرئیسیة للتسییر- 

  المصلحة الرئیسیة للمراقبة والبحث- 

  المصلحة الرئیسیة للمنازعات- 

الجبایة , التبغ, النفیسة المعادن, المنقوالت, العقاراتمختصة في  متفشیاتوهي : مختصة متفشیات- 4

  .المحلیة

  2015أهم تدابیر قانون المالیة لسنة  :المطلب الثالث

بمجموعة من التدابیر تهدف إلى تبسیط النظام الضریبي وتعزیز  2015قانون المالیة لسنة  جاءلقد 

     1:والمتمثلة في . اإلیرادات الضریبیة

  :الرامیة إلي تبسیط وانسجام النظام الجبائيالتدابیر  - 1

رباح المهن غیر التجاریة  في صنف موحد یطلق علیة أإدماج صنفي األرباح التجاریة والصناعیة و تم -

  )المماثلةقانون الضرائب المباشرة والرسوم  2 مادة ال:  2015 من قانون المالیة 2 المادة(المهنیة   األرباح

 قیقي بعد ماحفي نظام واحد یتمثل في الربح ال اإلجمالينظمة الخضوع للضریبة على الدخل أاختزال عدد -

ومن  2مكرر 20 إلى  مكرر 20من ، 17المواد : 2015  قانون المالیة  من 6، 5 المادتین(كانت ثالثة 

 ).المماثلةقانون الضرائب المباشرة والرسوم  29إلى  22

دج وتوسیع 30.000.000دج إلى 10.000.000الجزافیة الوحیدة من  الصربیةرفع سقف التأهیل لنظام  -

المعنویین والشركات والتعاونیات، وحتى المستثمرین الشباب المؤهلین  األشخاصمجال خضوعه لیشمل 

ر القرض ی،الصندوق الوطني لتسی  )ANSEJ(لالستفادة من دعم الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب 

                                                           
قانون  ،2014دیسمبر سنة  30الموافق  1436األول عام ربیع  08المؤرخ في  10-14، قانون رقم 78الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد -1

  . 2015المالیة 
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المادة ( ، وكذا إلغاء االستثناءات )CNAC(والصندوق  الوطني للتأمین على البطالة ) ANGEM(المصغر 

قانون الضرائب المباشرة والرسوم  3مكرر  282،  1مكرر  282المواد  : 2015 قانون المالیة 13

   .)المماثلة

 و %19للخضوع للضریبة على أرباح الشركات محل المعدلین  %23إحالل معدل موحد نسبته -

 ).المماثلةقانون الضرائب المباشرة والرسوم  150المادة  : 2015  قانون المالیة 12لمادة ا%25

الدفع السنوي للضریبیة الجزافیة الوحیدة بصفة إجمالیة وذلك خالل شهر سبتمبر من كل  اختیارإمكانیة  -

  .)والرسومقانون الضرائب المباشرة  365المادة :  2015من قانون المالیة  15المادة (سنة  

 لاالستغالالجدد بدفع ضریبة جزافیة وحیدة برسم السنة األولى من  بالضریبةعدم  إلزامیة المكلفین  - 

  ).مكرر قانون اإلجراءات الجبائیة 17 المادة:  2015  قانون المالیة 43المادة(

  :تدابیر بغرض تشجیع وتحفیز األنشطة اإلنتاجیة والصناعیة-2

بدال  5%الضریبة الجزافیة الوحیدة للمعدل  لنظاموالتابعین  اإلنتاجیةنشطة المكلفین الممارسین لأل إخضاع - 

إعفاء المستثمرین الشباب المؤهلون ) 4مكرر282المادة  :2015  قانون المالیة 13المادة (  %12من 

یر القرض ی، والصندوق الوطني لتس   ANSEJمن دعم الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب  تفادةسلال

الخاضعین لنظام الضریبة الجزافیة   CNACوالصندوق الوطني للتأمین على البطالة   ANGEMالمصغر 

إلى  اإلعفاءمن بدایة االستغالل وتمدد مدة  ابتداءسنوات من الضریبة الجزافیة الوحیدة  03الوحیدة لمدة 

عندما یتعهد الشاب  تینیخر أالسابقتین إلى سنتین  اإلعفاءسنوات في المناطق المراد ترقیتها كما تمدد مدتي 6

 )  6مكرر  282المادة  :2015 قانون المالیة 14المادة (دة و ل لفترة غیر محدالمستثمر بإنشاء مناصب عم

 : تستفید االستثمارات المنجزة في مجال فروع صناعیة محدد قانونا من  - 

 الشركات  أرباحسنوات من الضریبة على 5مؤقت لمدة  إعفاء)IBS (الضریبة على الدخل  أو

 .) TAP(والرسم على النشاط المهني  الحال،حسب  ،)IRG( اإلجمالي

المادة (من معدل الفائدة البنكیة المطبقة على القروض الموجهة لتمویل االستثمارات  3%تخفیض قدره  - 

 ). 2015 قانون المالیة 75

 أو المستوردة من طرف مؤسسات القطاع  ،إعفاء التجهیزات المتعلقة بالبحث والتطویر المقتناة محلیا

من كل الحقوق الجمركیة أو من أي رسم یعادلها ، لمصلحة البحث والتطویر إنشائهاالصناعي عند 

قانون  76المادة ( ا الشراء بإعفاء من الرسم على القیمة المضافة ذمن كل إخضاع ضریبي ،وك أو

 ).2015المالیة 

 :تدابیر  تهدف إلى تعزیز دور اإلیرادات الجبائیة في تغطیة النفقات العمومیة -3

 دج10000دج إلى  5000الحد األدنى للضریبة الجزافیة الوحیدة من رفع  -

 دج1500دج إلى 500للتسجیل من  الثابترفع الحق  -
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من قانون  136المادة (  دج6000دج إلى2000العادي من  فع حق الطابع المطبق على جواز السفرر  -

 ).المالیة

المطبقة من  الثابتةى جانب الحصة بإضافة معدل نسبي إل )TIC( االستهالكرفع الرسم الداخلي على  -

 ).2015 المالیة قانونمن 33المادة (قبل 

 استحقاقهاإعفاء مدیني  الخزینة العمومیة من غرامات التحصیل المترتبة عن الجداول التي تجاوز تاریخ  -

من أول ینایر من السنة الموالیة لسنة إدراجها  قید التحصیل عند قیامهم بتسدید كامل  ابتداءأربع سنوات 

 من قانون المالیة51المادة :2015 من قانون المالیة 51 المادة( الدین األصلي للجداول دفعة واحدة 

2012(. 

دج إلى 5000رفع الحد األدنى للضریبة على أرباح الشركات والضریبة على الدخل اإلجمالي من  -

 .)2006 قانون المالیة 46المادة :2015 من قانون المالیة52المادة (دج 10000

  :تتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائیة للمستهلكینتدابیر -4

الجمركیة من الحقوق  الدواجنساللة  لتغذیةعلى إعفاء المواد األولیة والمنتجات لموجهة  اإلبقاء -

 القیمةالمعدل المخفض للرسم على  محلیا إلىالمنتجین  االستهالكمع دجاج التسمین وبیض  وٕاخضاعها

من  32  المادة  ،2013 قانون المالیة 44المادة  :2015 من قانون المالیة 72المادة( %7المضافة 

  .)2015 قانون المالیة 
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  :خالصة

اإلصالحات الجبائیة جاءت كحتمیة للتغیرات السلبیة التي شهدها االقتصاد الوطني  مما سبق أناتضح 

، ولقد اجتهد المشرع الجزائري في إیجاد صیغة مالئمة تمكنه من تمویل المیزانیة 1986ابتداء من سنة 

الح اإلدارة العامة للدولة عن طریق  الجبایة بدل اللجوء إلى اإلصدار النقدي أو االقتراض مثال، وهذا بإص

جبائیة تمكنه من  إستراتیجیةالجبائیة وٕانعاشها، باإلضافة إلى إصالح التشریع الجبائي من خالل وضع 

  .تحقیق أهدافه دون التفریط في الممول وٕاثقال كاهله

نجحت إلى حد ما في تحقیق أهدافها  1992من سنة  ابتداءإن اإلصالحات الجبائیة المطبقة بصفة أساسیة 

الجبائیة، إال أن  المرد ودیةللتوازن المالي واالقتصادي ومحاربة الغش والتهرب الجبائیین وتحقیق من تحقیق 

ذلك لم یقاوم زیادة احتیاجات الدولة المالیة سنة بعد األخرى، وهو ما یستوجب إعادة نظر في بعض القوانین 

الجبائیة وٕایجاد الطرق المالئمة لتكییفها، وبذل مجهودات أكبر من طرف مستخدمي اإلدارة الجبائیة التي 

للفصل  ةطرق إلیها بالتفصیل في دراسیتم التألخیرة ستعمل تحت وصایة مدیریة الضرائب، حیث أن هذه ا

  .الثالث
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  :تمهید

تعتبر عملیة حمایة المال العام إحدى المتطلبات التي تستلزم تدبیر الشأن العام، وتحقیق الحیاة العامة        

أحد المصادر الرئیسیة  سواء كانت اقتصادیة أو اجتماعیة، لهذا كان البد من توفر نظام للضریبة ألنها تمثل

  .للتمویل ووسیلة تسییر

لهذا تشكل مدیریة الضرائب الجهاز المكلف بتطبیق التشریع الضریبي والتحقق من سالمة ذلك التطبیق    

حمایة لحقوق الدولة من جهة وحقوق المكلفین بالضریبة من جهة أخرى، باإلضافة إلى اقتراح التعدیالت 

سین كفاءة النظام الضریبي، لذلك قد تؤدي المدیریة الضریبیة دورا هاما في والتشریعات الضریبة قصد تح

خلق البیئة الضریبیة المالئمة في المجتمع، كما یمكنها أن تساهم في فعالیة النظام الضریبي، بحیث أن 

ث أن هذه حی وتطبقهالنظام الضریبي ال تكون له أیة قیمة أو أهمیة بدون وجود اإلدارة الضریبیة التي تنفذه 

األخیرة تعمل تحت وصایة اإلدارة الضریبیة، بحیث سنتعرض في هذا الفصل إلى دراسة میدانیة للمدیریة 

  .أدرار -الوالئیة للضرائب

  :مباحث و على هذا األساس تم تقسیم هذا الفصل إلى ثالث 

 .تقدیم عام حول المدیریة الوالئیة للضرائب بأدرار :المبحث األول - 

 .مشروع الهیكل التنظیمي الجدید بالمدیریة الوالئیة للضرائب: المبحث الثاني -

  .استخدام الهندسة الضریبیة في إعادة هیكل نظام الحوافز الضریبیة لالستثمارات: المبحث الثالث - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 



 أدرارمدیریة الضرائب لوالیة  في دراسة حالة                                الفصل الثالث    

 

- 49 - 
 

 تقدیم عام حول المدیریة الوالئیة للضرائب بأدرار:  المبحث األول

على أن تضم المدیریة  1998جویلیة 12المؤرخ في  484القرار الوزاري رقم من  60تنص المادة 

أدرار، أم البواقي، الوادي، بشار ،الجلفة، قالمة، البیض، الطارف ، سوق : الوالئیة في كل من الوالیات التالیة

  :أهراس، میلة، عین تموشنت وغلیزان ثالثة  مدیریات فرعیة وهي 

  .المدیریة الفرعیة للوسائل- 

  .المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة والتحصیل- 

 .المدیریة الفرعیة للمنازعات والرقابة الجبائیة- 

 . سیتم التطرق إلیه في  هذا المبحث وهذا ما

 

  التعریف بالمدیریة الوالئیة للضرائب بأدرار: المطلب األول

للمدیریة الجهویة للضرائب بشار والتي تم إنشاؤها هي إدارة عمومیة تابعة لوزارة المالیة وجهویا تابعة     

الذي یحدد االختصاص اإلقلیمي للمدیریات الجهویة  1995أكتوبر سنة  16بموجب القرار المؤرخ في 

مدیریة : للضرائب والمدیریات الوالئیة للضرائب وتتضمن هذه المدیریة الجهویة خمس مدیریات والئیة وهي

ئب البیض، مدیریة الضرائب النعامة، مدیریة الضرائب أدرار وأخیرا مدیریة الضرائب بشار، مدیریة الضرا

  1.الضرائب تندوف

تتضمن المدیریة الوالئیة للضرائب بأدرار حالیا خمس مدیریات فرعیة وكل مدیریة فرعیة  تتضمن أربعة      

وهو ما سیتم مكاتب على األكثر أو ثالثة مكاتب على األقل وكل مكتب یعمل حسب مجاله المخصص 

درار خمسة أتوضیحه بالتفصیل ضمن المطالب اآلتیة من نفس المبحث توجد بالمدیریة الوالئیة للضرائب 

  .شیات ونفس الشيء بالنسبة لعدد القباضاتتمف

  

  الهیكل التنظیمي للمدیریة الوالئیة للضرائب أدرار: المطلب الثاني

ب توجد ثالثة مدیریات فرعیة فهي حالیا تضم حالیا خمسة كانت سابقا بالمدیریة الوالئیة للضرائ لقد      

  : مدیریات كما یلي

 المدیریة الفرعیة للوسائل: أوال

منقولة  للمدیریة الوالئیة والعمل التكلف المدیریة بتسییر المستخدمین والمیزانیة والوسائل المنقولة وغیر      

  2:أربع مكاتب وهي كما یلي ةالمدیریة الفرعیعلى تنفید برامج المعلوماتیة وتنسیقها ویوجد بهذه 

  : تتمثل مهام المكتب فیما یلي: مكتب المستخدمین والتكوین - 1

   .لعمل على احترام التشریع والتنظیم الساریین في مجال تسیر الموارد البشریة والتكوینا -     

                                                           
 .أدرار-بعد جمع المعلومات المقدمة من طرف المصلحة المعنیة بالمدیریة الوالئیة للضرائب -1

2
 .أدرار –المصلحة المعنیة بالمدیریة الوالئیة للضرائب  -
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  .تسیر ملفات الموظفین والمصالح المتعلقة بالموظفین -     

  .المساهمة في تكوین وتحسین مستوى الموظفین -     

   .استدعاء الموظفین في حالة وجود اجتماع -     

  : یقوم هذا المكتب بما یلي: مكتب عملیات المیزانیة - 2

    .القیام في حدود صالحیاته بتنفیذ العملیات المیزانیة - 

 .للمدیریة اإلداريالسنوي للحساب  اإلعداد - 

الصادرة بخصوص الضرائب  اإللغاءتحریر أمر بصرف فوائض المدفوعات الناتجة عن شهادات  - 

  .محل النزاع

  :یقوم هذا المكتب بما یلي: مكتب االعالم االلي - 3

االهتمام بكل ما یعمل على تحسین العمل عن طریق التوسع في استعمال الشبكات المعلوماتیة  بین  - 

  .المصالح والمستوى الجهوي

تبادل المعلومات مع مصالح المدیریة العامة للضرائب أو مع الوزارة وكذا مع مصالح المدیریة عن  - 

   .طریق البرید االلكتروني

على مستوى المصالح  اآللي اإلعالمالمشاركة في الدراسات أو اللقاءات المتعلقة بالعمل عن طریق  - 

  .الجبائیة التابعة للمدیریة الجهویة للضرائب 

  :یهتم هذا المكتب بالعملیات االتیة: واألرشیفمكتب الوسائل وتسیر المطبوعات  - 4

  .العمل على توفیر التجهیزات المكتسبة وأي أشیاء أخرى خاصة بمصالح العمل من لوازم  -     

  .إحضار المطبوعات من المدیریة الجهویة تم توزیعها على المصالح   -     

  .المطبوعات والقیام بعملیة التموینمراقبة مخزون   -     

  .القیام بعملیة المسك الیومي لجرد المطبوعات الموضوعیة  تحت تصرف المتفشیات والقباضات  -     

  المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة: ثانیا

  1:تتكون هذه المدیریة مما یلي    

  :یقوم المكتب بالمهام التالیة: مكتب الجداول -1

  التكفل بسندات التحصیل  -     

   اآللي اإلعالممركز  إلى إصدارهاالتكفل بالجداول العامة من أجل  -     

التي تم تأسیسها من طرف المفتشیة أومن مصالح المختصة  اإلضافیةتحصیل الجداول الفرعیة  -     

  بالتحقیقات المحاسبیة 

  التبلیغ المطابقة لها مراقبة الجداول التلخیصیة لكي یتم دعمها بإشعارات -     

                                                           
1

 .أدرار-المصلحة المعنیة بالمدیریة الوالئیة للضرائب  -
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 إرسالهیاكل المدیریة الوالئیة وكذا  إحصائیاتیكلف هذا المكتب باستالم : اإلحصائیاتمكتب  -2

  .المدیریة الجهویة إلىالدوریة  اإلحصائیةالوضعیات 

  : یقوم هذا المكتب بما یلي :مكتب التنظیم والعالقات العامة -3

المركزیة والجهویة أو الجهویة الخاصة  اإلدارةالتوزیع لكل المناشیر والمذكرات والتعلیمات المرسلة من  - 

  .الواجب تطبیقها في العمل داخل المدیریة الوالئیة

  استقبال المكلفین وتزویدهم بالمعلومات الخاصة بالقانون الضریبي وتوجیه - 

  .شراء بإعفاء من الرسم على القیمة المضافة ودراستهاستالم ودراسة طلبات االعتماد في نظام الا - 

  :یقوم هذا المكتب بالمهام التالیة: مكتب التنشیط والمساعدة -4

  االتصال مع الهیاكل الجهویة والمدیریات الوالئیة للضرائب  - 

  تنشیط المصالح المحلیة ومساعدتها قصد تحسین مناهج العمل  وانسجامها - 

   1:یتمثل عملها في: صیلالمدیریة الفرعیة للتح: ثالثا

  :في مراقبة ومتابعة وكذا تنشیط عملیة التحصیل كما یلي

أي  ومراقبتها ومتابعتها وكذا بوضعیة تحصیل الضرائب والرسوم أو اإلیراداتالتكفل بالجداول وسندات  - 

   .أخرناتج 

متابعة العملیات والقیود والمحاسبة والمراقبة  الدوریة لمصالح التحصیل وتنشیط قباضة الضرائب في مجال  - 

  .تنفید أعمالها 

  :التقییم الدوري لوضعیة التحصیل وتحلیل النقائص وتتكون هذه المدیریة من ثالثة مكاتب - 

  :یقوم المكتب بما یلي: مكتب مراقبة التحصیل

  یل الضرائب والعقوبات والغرامات المالیة وتنشیطها مراقبة عملیة تحص - 

  فائض المدفوعات إرجاعالصفقات العقاریة الموثقة وعند  إبرامالمحافظة على مصالح الخزینة أتناء  - 

  : ما یليیتتمثل مهامه ف :مكتب التصفیة

ئیة من غرامات القضا والقرارات األحكاممراقبة التكفل بالجداول العامة وسندات التحصیل ومستخرجات  - 

  وعقوبات 

  التي یعدها قابضو الضرائب والمصادقة علیها اإلحصائیةاستالم المنتجات  - 

  للمبالغ المتعذر تحصیلها وجدول تصفیة منتجات الخزینة اإلرجاءالتكفل بجدول قبول في  - 

  :یقوم المكتب بما یلي: وأشغالهمكتب عملیات القید 

                                                           
1
 .المرجع السابق الذكر - 
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من الجداول وسندات  اإللغاءمتابعة أعمال التأشیر والتوقیع على المدفوعات وعلى شهادات  - 

  المتكفل بها اإلیرادات

قسیمة السیارات (غیر نشیطة  المالیة والقیمالمراقبة الدوریة لوضعیة الصندوق وحركة الحسابات  - 

  )والطوابع

  المدیریة الفرعیة للمنازعات الجبائیة: رابعا

  :التالیة تضم المكاتب

 مكتب االحتیاجات - 

  مكتب لجان الطعن  - 

  مكتب المنازعات القضائیة - 

  بالصرف واألمرمكتب التبلیغ  - 

تقوم هذه المدیریة  بدور مهم في مجال الرقابة وعموما تقوم : المدیریة الفرعیة للمراقبة الجبائیة: خامسا

  :وتتضمن هذه المدیریة المكاتب التالیةبأعداد برامج البحث ومراجعة ومراقبة القسمات ومتابعة انجازها 

  مكتب البحث عن المعلومات الجبائیة - 

  مكتب البطاقات ومقارنة المعلومات - 

 مكتب المرجعات الجبائیة  - 

   التقسیماتمكتب مراقبة - 
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المخطط الھیكلــــي للمدیریة الوالئیة للضرائب بأدرار 
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  الضرائب  مفتشیة: المطلب الثالث

  .من بینها مفتشیة الضرائب إلدارة الضرائب هیاكل قاعدیة       

 الضرائب مفتشیةتعریف : أوال

فهي تقوم بمسك الملف الجبائي الخاص بكل  ،الهیاكل القاعدیة التابعة إلدارة الضرائب إحدىهي 

الجداول  وٕاصدارخاضع للضریبة فتقوم بالبحث وجمع المعلومات الجبائیة الستغاللها ومراقبة التصریحات 

  .ت وتنفید عملیات التسجیلالضریبیة وتسوق العائدا

 ،مفتشیة الضرائب تیمي :وهي كما یلي مفتشیاتتتضمن المدیریة الوالئیة للضرائب  أدرار خمس 

  .مفتشیة الضرائب أولف ،مفتشیة الضرائب رقان ،الضرائب عین بودة مفتشیة

  قسام مفتشیة الضرائب أ : ثانیا

  :نجدها تتضمن رئیس المفتشیة وأربع مصالح وهي

عداد إیتكفل بمتابعة سیر العمل داخل المفتشیة ومراقبة مختلف المصالح وكذا : مفتشیةال رئیس -1

   .المحاضر

یتكفل بالتجار یشكل عام والمؤسسات العمومیة :  مصلحة جبایة المؤسسات والمهن الحرة -2

ملفات  بإعدادالتابعین للمنطقة فتقوم  األشخاصویتكفل أیضا بمداخیل , والمؤسسات الخاصة 

وتقوم بثالث  واألجوروالرسم على القیمة المضافة والضریبة على المرتبات  األعمالص رقم بخصو 

  :أعمال

ر الملفات الجبائیة واستالم التصریحات على الرسم على القیمة المضافة والبحث یتسی :شهریة أعمال - 

  .عن المتخلفین

  وكذا دراسة الشكاوي, استالم التصاریح بالوجود أو التوقف عن النشاط :أعمال ذات شكل مؤقت - 

  .مثل القیام بمراقبة ملفات الخاضعین للربح الحقیقي أو الجزافي: أعمال عن طریق التخطیط - 

تقوم بتسییر الملفات الخاصة بالدخل لألشخاص : الطبیعیین األشخاصمصلحة الجبایة عند  -3

   اإلجماليالضریبة على الدخل  وٕاعدادالطبیعیین 

للعقارات المبنیة والغیر  التطهیري تقوم بإصدار الرسم العقاري والرسم: مصلحة الجبایة العقاریة -4

 .مبنیة

الخاضعین وأعداد محاضر المعاینة والقیام  وٕاحصاءتقوم بجمع المعلومات :  مصلحة التدخل -5

الممارسة والبرنامج السنوي  واألنشطةقارات عین المكان للقیام باإلحصاء الدوري للع إلىبالخروج 

 .للبحث عن المادة الخاضعة للضریبة وكذا جرد ومعاینة حسابات المصالح األخرى

  

 

 



 أدرارمدیریة الضرائب لوالیة  في دراسة حالة                                الفصل الثالث    

 

- 55 - 
 

  مشروع الهیكل التنظیمي الجدید بالمدیریة الوالئیة للضرائب: المبحث الثاني

تعدیل الهیكل التنظیمي صالح الضریبي بالجزائر وعصرنة اإلدارة الجبائیة تم في ظل برنامج اإل

للمدیریة الوالئیة للضرائب، تم إنشاء مركز الضرائب والمركز الجواري للضرائب تطبیقا لمفهوم الهندسة 

  .سیتم التطرق إلیه في هذا المبحث وهذا ما. الهندسة الضریبیة

  مركز الضرائب بالمدیریة الوالئیة للضرائب أدرار: المطلب األول

تطرق بشيء من التفصیل عن مركز الضرائب، والمركز الجواري للضرائب في هذا المطلب سیتم ال

  .مع اإلشارة إلى حالة المدیریة الوالئیة للضرائب أدرار بخصوص هذا اإلطار

  تعریف مركز الضرائب : أوال

تبعا للتعدیالت التنظیمیة الخاصة بجل تجاوز نقائص التنظیم السابق والتكیف مع اإلصالحات وما 

نظام مركز الضرائب،  إلىنظام بالمدیریة الوالئیة للضرائب أدرار الهندسة الضریبیة تم تحویل تداعیات ال

 2006سبتمبر  18ه والموافق لـ1427شعبان  25المؤرخ في  327- 06وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم

  1.المحدد لتنظیم المصالح الخارجیة لإلدارة الجبائیة وصالحیاتها

فهو  ،أحد الهیاكل األساسیة لإلدارة الضریبیة فهو جهاز وعاء ومراقبة وتدخل یعتبر مركز الضرائب  

والتي تضم ملفات  لمفتشیاتالضرائب مقارنة بالنظام السابق الذي یعتمد على نظام ا مفتشیةبمثابة 

بالمقابل نجد أن مركز الضرائب یضم ملفات . ونظام الضریبة الجزافیة الوحیدة ،الخاضعین للنظام الحقیقي

بالنسبة لمركز الضرائب بالمدیریة الوالئیة للضرائب أدرار یتم تحویل . المكلفین الخاضعین للنظام الحقیقي

  2.تیمي و عین بودة ،تیمیمون ،الضرائب أولف مفتشیاتملفات الخاضعین للنظام الحقیقي والمتواجدة عبر 

  3:یتولى مركز الضرائب مجموعة من المهام نذكر منها: مهام مركز الضرائب: ثانیا

تسییر الملفات الجبائیة للمؤسسات الخاضعة للنظام الحقیقي لفرض الضریبة غیر خاضعة الختصاص  - 

  .مدیریة كبریات المؤسسات

مداخیل الخاضعة على أرباح مسك وتسییر ملفات الشركات وغیرها من األشخاص المعنیین برسم ال - 

  .الشركات

  . وشهادات اإللغاء والتخفیض ومعاینتها والمصادقة علیها التحصیلإصدار الجداول وقوائم  - 

  .إعداد وٕانجاز برامج التدخالت والمراقبة لدى الخاضعین للضریبة وتقییمها - 

  .دراسة الشكاوي ومعالجتها - 

  .والقضائیة  اإلداریةیتابع المنازعات  - 

 . استقبال وٕاعالم المكلفین بالضریبة وتنظیم المواعید وتسییرها - 

                                                           
  .2006سبتمبر  18ه 1427ربیع الثاني عام -20العدد، الجریدة الرسمیة -  1
  .أدرار-بالمدیریة الوالئیة للضرائببعد جمع المعلومات المقدمة من طرف المصلحة المعنیة  -  2
المحدد لتنظیم المصالح الخارجیة لإلدارة  2006سبتمبر  18الموافق ل 1427شعبان  25المؤرخ في  327-06المرسوم التنفیذي رقم 88المادة  -  3

  الجبائیة وصالحیتها
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  : المسندة إلى مركز الضرائب تستلزم المصالح التالیة لمصالحاتنوع : أقسام مركز الضرائب: ثالثا

  :تتكفل هذه المصلحة بمجموعة من المهام تتمثل في: المصلحة الرئیسیة للتسییر- 1

للمكلفین بالضریبة التابعین لمركز الضرائب في مجال الوعاء والمراقبة الجبائیة التكفل بالملفات الجبائیة  - 

  .ومتابعة االمتیازات الجبائیة والدراسة األولیة لالحتجاجات

  .المصادقة على الجداول وسندات اإلیرادات وتقدیمها لرئیس المركز للموافقة علیها - 

أساس المستندات أو المراجعة المحاسبیة باإلضافة إلى اقتراح تسجیل المكلفین بالضریبة للمراقبة على  - 

  .اإلحصائیاتإعداد تقاریر دوریة وتجمیع 

  .تتكفل هذه المصلحة بمجموعة من المهام ولها عدة مصالح: المصلحة الرئیسیة للمراقبة والبحث - 2

  1:تتكفل هذه المصلحة بما یلي: مهام المصلحة الرئیسیة للمراقبة والبحث1- 2

  .انجازات البحث عن المعلومة الجبائیة ومعالجتها وتخزینها وتوزیعها من أجل استغاللهاإجراء  -

اقتراح عملیات مراقبة وانجازها بعنوان المراجعات في عین المكان والمراقبة على أساس المستندات مع  -

  .إحصائیةإعداد جداول 

  :حة على تسییروتعمل هذه المصل: أقسام المصلحة الرئیسیة للمراقبة والبحث 2- 2

تتكفل بتسییر فهرس المصادر المحلیة لإلعالم االستعالم الخاصة بوعاء : مصلحة البطاقات والمقارنات -

ومركزة للمعطیات التي تقوم بجمعها المصالح المعنیة والتكفل بطلبات , الضریبة وكذا مراقبة وتحصیلها

  .تعریف المكلفین بالضریبة

تعمل في شكل فرق وتكلف بإعداد برنامج دوري للبحث عن  :بیةمصلحة البحث عن المادة الضری - 

  .المعلومة الجبائیة بعنوان تحقیق حق االطالع واقتراح تسجیل مكلفین لمختلف أنواع الرقابة

تعمل في شكل فرق وتكلف ببرمجة وانجاز التدخالت بعنوان تنفیذ الحق في التحقیق :  مصلحة التدخالت -

على مستنداتهم بناء على المعلومة  أواقتراح مكلفین بالضریبة لمراجعة محاسبتهم وحق الزیارة والمراقبة و 

  .المحصل علیها

   .2تتكفل هذه المصلحة بمهام مختلفة ولها عدة مصالح: المصلحة الرئیسیة للمنازعات - 3

  :تتكفل هذه المصلحة بما یلي :مهام المصلحة الرئیسیة للمنازعات 1 - 3

أو إعفائي یوجه لمركز الضرائب وناتج عن فرض ضرائب أو زیادات أو غرامات دراسة كل طعن نزاعي  -

  .أو عقوبات قررها المركز وكذا طلبات اقتطاعات الرسم على القیمة المضافة

  .متابعة القضایا النزاعیة المقدمة إلى الهیئات القضائیة -

  :رتعمل هذه المصلحة على تسیی: أقسام المصلحة الرئیسیة للمنازعات 2- 3

                                                           
     . 90،91،92،93المادة  ،المرسوم السابق -1
  .97،96،95،94المادة  ، المرسوم السابق -2
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لطعون المسبقة والطلبات المتعلقة بإرجاع االقتطاعات الخاصة بالرسم ا تقوم بدراسة: مصلحة االحتجاجات -

  على القیمة المضافة 

تقوم بدراسة الطعون التابعة الختصاص لجان طعن الضرائب : مصلحة لجان الطعن والمنازعات القضائیة -

  .الطعون والشكاوي المقدمة للهیئات القضائیةالمباشرة والرسم على القیمة المضافة ومتابعة 

تقوم بتبلیغ القرارات المتخذة بعنوان الطعون إلى المكلفین بالضریبة وٕالى : مصلحة التبلیغ واألمر بالدفع -

  .وكذلك األمر بصرف اإللغاءات والتخفیضات المقررة مع إعداد الشهادات المتعلقة بها, المصالح المعنیة

  .1ذه القباضة بمهام مختلفة وتسییر ثالث مصالحتتكفل ه :القباضة 4

  :تتكفل  هذه القباضة بالمهام التالیة :مهام القباضة1- 4

أو التي تتم عن طریق , التكفل بالتسدیدات التي یقوم بها المكلفون بالضریبة بعنوان التسدیدات التلقائیة -

  .الجداول العامة أو الفردیة

  .ي التشریع والتنظیم والمتعلقة بالتحصیل الجبريتنفیذ التدابیر المنصوص علیها ف -

  .مسك محاسبة المطابقة لقواعد المحاسبة العامة وتقدیم حسابات التسییر المعدة لمجلس المحاسبة -

  :تعمل القباضة على تسییر المصالح التالیة: أقسام القباضة 2- 4

  .مصلحة الصندوق - 

  .مصلحة المحاسبة - 

  .مصلحة المتابعات - 

یتولى سلة هذه المصلحة رئیس المركز وهي تتكفل بتنظیم واستقبال : مصلحة االستقبال واإلعالم -5

  .المكلفین بالضریبة وٕاعالمهم

تتكفل باستغالل التطبیقات المعلوماتیة وتأمینها وكذا تسییر وٕاحصاء : مصلحة اإلعالم األلي والوسائل -6

  .التجهیزاتحاجیات المصالح من عتاد ولوازم والتكفل بصیانة 

  

  أدرار- المركز الجواري للضرائب بالمدیریة الوالئیة للضرائب: المطلب الثاني 

  . التي مست هیكل اإلدارة الضریبیة إنشاء مركز جواري للضرائب من بین اإلصالحات     

  تعریف المركز الجواري للضرائب : أوال

یعتبر المركز الجواري للضرائب من بین الهیاكل القاعدیة  لإلدارة الضریبیة فهو جهاز وعاء ومراقبة      

وتدخل  یهتم بملفات المكلفین الخاضعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة، حیث تم إنشاء المركز الجواري 

                                                           
  .99،100،101، المادة المرسوم السابق -1
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 18الموافق ل 1427شعبان عام  25المؤرخ في  327- 06للضرائب طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

 . المحدد لتنظیم المصالح الخارجیة لإلدارة الجبائیة وصالحیتها2006سبتمبر

 :1أدرار یوجد بها ثالثة مراكز جواریة للضرائب وهي كما یلي-بالنسبة للمدیریة الوالئیة للضرائب - 

التابعین سابقا  ملفات الخاضعین للنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة یضم: المركز الجواري للضرائب أدرار .1

 .أدرار  -تیميومفتشیة أدرار  -الضرائب عین بودة مفتشیةإلى 

یضم هذا المركز الخاضعین للنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة التابعین : المركز الجواري للضرائب تیمیمون .2

 .تیمیمون لمفتشیة الضرائب

ضریبة الجزافیة الوحیدة التابعین یضم هذا المركز الخاضعین للنظام ال :المركز الجواري للضرائب رقان .3

 .لمفتشیة الضرائب رقان وأولف

  أقسام المركز الجواري للضرائب : انیاث

  :2یتكون المركز الجواري للضرائب من ثالثة مصالح رئیسیة وقباضة ومصلحتین

  مجموعة من المصالح المهام وتسییر بمجموعة من تقوم هذه المصلحة: المصلحة الرئیسیة للتسییر - 

 :تتكفل هذه المصلحة ب: مهام المصلحة الرئیسیة  للتسییر بالمركز الجواري للضرائب .1

 .إحصاء الممتلكات والنشاطات وتسییر الوعاء الضریبي - 

 .المصادقة على الجداول وسندات اإلیرادات وتقدیمها لرئیس المركز للموافقة - 

 .برامج المكلفین بالضریبة ألنواع المراقبة اقتراحاتإعداد  - 

 :تعمل هذه المصلحة على تسییر: أقسام المصلحة الرئیسیة للتسییر بالمركز الجواري للضرائب .2

 .مصلحة جبایة النشاطات التجاریة والحرفیة -

 .تتكفل بملفات جبائیة للمزارعین والمربین :مصلحة الجبایة الزراعیة -

تتكفل بجبایة األشخاص بعنوان الضریبة على الدخل مقر السكن أو  :والممتلكاتمصلحة جبایة المداخیل -

الضریبة على الممتلكات واألشخاص المعنویین الممارسین للنشاط  غیر ربحي بعنوان الضریبة على الدخل 

 .اإلجمالي

                                                           
 .أدرار -بعد جمع المعلومات المقدمة من طرف المصلحة المعنیة بالمدیریة الوالئیة للضرائب -1
 ).112-102(رقم  المادة المرسوم التنفیذي السابق، -2
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بعنوان وتكلف بالتكفل بالملفات الجبائیة واستغالل تصریحات األشخاص  :مصلحة الجبایة العقاریة-

 . الضرائب والرسوم المفروضة  على الممتلكات العقاریة

  هيتقوم بمجموعة من المهام وتسییر مصالح مختلفة : والبحث الرئیسیة للمراقبةالمصلحة -

تقوم بتشكیل ومسك فهاریس المصادر المحلیة للمعلومات : مهام المصلحة الرئیسیة للمراقبة والبحث .1

 .المقیمین في محیط المركز الجواري للضرائب والممتلكات العقاریة المتواجدة فیهوبطاقات المكلفین بالضریبة 

 :أقسام المصلحة الرئیسیة للمراقبة والبحث بالمركز الجواري للضرائب .2

 .تقوم بتشكیل المعطیات ومختلف البطاقات الممسوكة والتي تخص الوعاء: مصلحة البطاقات والمقارنات-

تعمل على شكل فرق للبحث عن المعلومات التي تخص الوعاء مع مراقبة :  مصلحة البحث والتدخالت-

 .الضریبة وتحصیلها

 . البرامج المقررة على أساس الوثائق وكذلك الخاصة ببرنامج المداخیل بتنفیذتقوم  :مصلحة المراقبة-

  :وتسییر مصالح متعددة وهي تقوم بمهام مختلفة: المصلحة الرئیسیة  للمنازعات-

تقوم بدراسة كل طعون نزاعیة موجهة للمركز الجواري للضرائب : مهام المصلحة الرئیسیة للمنازعات .1

 .إلخ.....والتكفل بإجراء التبلیغ واألمر بالصرف إقرارات اإللغاء والتخفیض المقررة

 :أقسام المصلحة الرئیسیة للمنازعات بالمركز الجواري .2

دراسة الطعون المسبقة المتعلقة بوعاء الحقوق والضرائب تكلف هذه المصلحة ب :مصلحة االحتجاجات - 

والرسوم المتنازع علیها الموجهة إلى المركز الجواري ودراسة الطعون المسبقة التي تهدف إلى االحتیاج على 

 .أعمال المالحقات أو اإلجراءات المتصلة بها

 .الطعون بدراسةالمصلحة تكلف هذه  : مصلحة لجان الطعن والمنازعات القضائیة -

وذلك باالتصال مع المصلحة المعنیة في  متابعة الطعون والشكاوي التي تقدمها أمام الهیئات القضائیة -

 .المدیریة الوالئیة للضرائب

وذلك في حدود االختصاص اإلقلیمي للمركز الجواري للضرائب وكذا  : مصلحة التبلیغ واألمر بالصرف -

 . تلف مجال الطعون إلى المكلفینتبلیغ القرارات المتخذة في مخ

  تقوم بمجموعة من المهام وتسییر مصالح: القباضة بالمركز الجواري للضرائب -

  :تكلف القباضة بالمركز الجواري للضرائب ب: مهام القباضة بالمركز الجواري للضرائب .1

التكفل بالتسدیدات التي یقوم بها المكلفون بالضریبة بعنوان المدفوعات التلقائیة التي تمت وبعنوان الجداول  - 

 . العامة أو الفردیة التي أصدرت في حقهم وكذا متابعة وضعیتهم في مجال التحصیل

 .بالتحصیل الجبري تنفیذ اإلجراءات المنصوص علیها في التشریع والتنظیم الساریین  المفعول والمتعلقة - 
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 .مسك محاسبة مطابقة لقواعد المحاسبة العامة وتقدیم حسابات التسییر المعدة لمجلس المحاسبة - 

 : تعمل القباضة على تسییر: قسام القباضة بالمركز الجواري للضرائبأ .2

 .مصلحة الصندوق - 

 .مصلحة المحاسبة - 

 .مصلحة المتابعة - 

هذه المصلحة باستقبال المكلفین بالضریبة وٕاعالمهم وكذا نشر  تكلف :مصلحة االستقبال واإلعالم-

  .المعلومات حول الحقوق والواجبات للمكلفین بالضریبة التابعین لالختصاص المركز الجواري للضرائب

تقوم باستعمال التطبیقات المعلوماتیة وتأشیرها وٕاحصاء المصالح وما : مصلحة اإلعالم اآللي والوسائل-

  .والتكفل بصیانة التجهیزات الخاصة بالمركز الجواري للضرائبیلزمها 
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  لالستثمارفي إعادة هیكلة نظام الحوافز الضریبیة استخدام الهندسة الضریبیة : المبحث الثالث

الهندسة الضریبیة والتي تتمثل في مختلف اإلصالحات التي تقوم بها اإلدارة الضریبیة  إلىتم التطرق 

 حفیزاتاإلصالحات المتمثلة في مختلف التإلى  باإلضافةسواء في مجال الهیكل اإلداري لإلدارة الضریبیة 

ثة النشأة ألجل الحوافز الضریبیة الممنوحة للمستثمرین والتي تعتبر حدیمن خالل واإلعفاءات الضریبیة 

  . تحقیق أهداف اقتصادیة

  

  االستثمارالوكالة الوطنیة لتطویر : المطلب األول

الصادر في  282-01رقم الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار بموجب المرسوم الرئاسي  أنشئت  

  .للوكالة  طابع إداري  ومدعمة بشخص معنوي واستقاللیة  مالیة.  24/09/2001

في إطار العمل بمفهوم  ثمرینتهناك عدة مزایا تمنح للمس  للمستثمرینالضریبیة المقدمة  المزایا -

  1: الهندسة الضریبیة

  :في مرحلة اإلنجاز - 1

اإلعفاء من الرسوم الجمركیة بالنسبة لألمالك المستوردة والتي تدخل مباشرة في انجاز المشروع  - 

 .االستثماري 

والخدمات المستوردة أو التي تم اقتناؤها محلیا والتي تدخل اإلعفاء من الضریبة على األمالك  - 

 .مباشرة في انجاز المشروع االستثماري 

   .  اإلعفاء من حق تغییر األمالك العقاریة التي تم اقتناؤها في إطار انجاز االستثمار  - 

  

  :في مرحلة االستغالل - 2

 03سنة إلى  01من الضریبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني لمدة  اإلعفاء - 

 .سنوات بعد معاینة دخول النشاط حیز التنفیذ من طرف المصالح الضریبیة 

منصب شغل  100أكثر من  واأسنوات للمستثمرین الذین أنش 05أو 03یمكن أن تصل المدة إلى  - 

 . عند الشروع في النشاط

ال تطبق شرط خلق مناصب الشغل على المستثمرین في المناطق الخاضعة لتشریعات الصندوق  - 

  . الخاص بالجنوب والهضاب

  

  

  

                                                           
 .وعمل الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمارالخاص بمنح ،تنظیم  24/09/2001الصادر في  282-01المرسوم التنفیذي رقم  -1
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  خالل مرحلة اإلنجاز للمستثمرینالممنوحة  الضریبیةالحوافز : الثانيالمطلب 

على سبیل المثال ال  االستثمارالحوافز الممنوحة للمستثمرین من طرف الوكالة الوطنیة لتطویر  إن

  .منها شركة المقاوالت ذات المسؤولیة المحدودة محل الدراسة  تالحصر والتي استفاد

    مقرر منح االمتیاز:  أوال

إلى  ذات المسؤولیة المحدودةمسیر شركة المقاوالت " أحمد أحمد"تقدم السید 01/01/2014بتاریخ 

الوكالة الوطنیة " ANDI"بعد حصوله على مقرر منح االمتیازات الجبائیة من طرف  بأدرار الضرائب  مفتشیة

  :یلي  والمتضمن ما االستثمار لتطویر

  .01/2014رقم :رقم مقرر منح االمتیازات  - 

  .م للمقاوالت المختلفة .م.ذ.المقرر لفائدة ش: التعیین - 

  .أدرار : عنوان الموطن الجبائي - 

  )على سبیل المثال(.11111111111:الرقم الجبائي  - 

  .إنشاء: نوع االستثمار  - 

  .مقاوالت مختلفة : موضوع النشاط  - 

  ". ETB"معدات تدخل ضمن نشاط أشغال البناء  اقتناء: مضمون االستثمار  - 

  .دج10.000.000.00: التمویل الذاتي للمشروع  - 

  الدراسة محل ذات المسؤولیة المحدودة المزایا الضریبیة الممنوحة للشركة :ثانیا 

والتخفیضات الضریبیة الممنوحة للمكلفین بالضریبة أو  اإلعفاءاتیقصد بالمزایا الضریبیة مجموعة 

إلى مقاییس معینة وتمنح هذه الحوافز الضریبیة على  المؤسسة محل الدراسة عن طریق االختیار باالستناد

  :مرحلتین 

  :لألشغال خالل مرحلة اإلنجاز ذات المسؤولیة المحدودةالحوافز الضریبیة الممنوحة للشركة  - 1

یقصد بمرحلة االنجاز المرحلة التي تكون فیها بدایة المشروع أي إنشاء المشروع والمبینة في مقرر منح     

 باقتناءحیث في هذه المرحلة یكون فیه إعفاء من الرسم على القیمة المضافة الخاصة  المزایا الضریبیة ،

  .یعرف بنظام الشراء باإلعفاء السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار وهو ما

 عدم خصم الرسم المتضمنTVAمن یقصد بنظام الشراء باإلعفاء التقنیة التي تمنح لألشخاص المعفیة      

وألن إنجاز أي استثمار معین تحتاج إلى أموال  معتبرة من  TVAمشتریاتها لتحقیق مشتریات غیر متضمنة 

بنظام الشراء باإلعفاء لتلك التجهیزات بغرض  یعرف أجل  شراء المعدات واألجهزة تم منح للمستثمرین ما

  .تخفیض الضغوط المالیة 

إلغاء لرسم بینما یبقى نشاط المؤسسة خاضع ل  إعفاءا بل هویعتبر عدم دفع الرسم على القیمة المضافة  ال

TVA سنراه ضمن هذا المطلب  وهو ما.  
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 :طلب المؤسسة محل الدراسة شهادة الشراء باإلعفاء .1

أدرار من أجل  -تقدم السید أحمد أحمد مسیر الشركة محل الدراسة لمفتشیة الضرائب 01/01/2014في یوم 

ألجل إقتناء المعدات والتجهیزات الخاصة  01/2014عفاء الخاصة بالفاتورة رقم االستفادة سماح الشراء باإل

  ).01نموذج السماح الشراء باإلعفاء الملحق رقم ( بنشاطه والمبینة أدناه 

  فاتورة المؤسسة): 03- 02(لشكل ا

  

  لبیع معدات وأدوات البناء" محمد"مؤسسة 

  01/01/2014:حررت بتاریخ                                     01/2014:رقم الفاتورة 

  م لألشغال.م.ذ.أحمد أحمد مسیر ش                          11111111:رقم السجل التجاري

  فاتورة نموذجیة

  المالحظــــــــــــــــــــة  سعر الوحـــــــدة  الكمیــــــة  التعییــــــــــــن  الرقم

    8000.000.00  01  معدات وأدوات البناء     01

  HT                                "08000.000.0"المبلغ خارج الرسم 

  

  

  

  1.360.000.00الرسم على القیمة المضافة                           

المبلغ الواجب 

الملحق (الدفع

  )01رقم 

  

الرسم على 

 القیمة

المضافة 

معفى منه 

الملحق رقم (

01(  

المبلغ الواجب   TTC                               9.360.000.00المبلغ بكل الرسوم 

الدفع لكل 

زبون غیر 

مستفید من 

نظام الشراء 

  .باالعفاء
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  :للمؤسسة محل الدراسة  F20باإلعفاءالحصول على رخصة الشراء  إجراءات -  2

من طرف  باإلعفاءللمقاوالت المختلفة على رخصة الشراء . م.م.بعد أن تحصل السید أحمد مسیر شركة ذ

صاحب مؤسسة بیع معدات وأدوات " مدحم"المورد  أي‘التابعة لشركته ، توجه  اإلقلیمیةالضرائب  مفتشیه

خاصة بنشاطه وذلك بمبلغ خارج البناء الذي منحه الفاتورة النموذجیة من أجل اقتناء معدات وأدوات البناء ال

إلى المورد مما تجعل الشركة محل الدراسة  باإلعفاءالرسم على القیمة المضافة مقابل استالم رخصة الشراء 

تستفید من الحصول على مشتریاتها بدون الرسوم على القیمة المضافة الذي یثقل كاهل المستثمرین أثناء 

سسات وكافة المستثمرین بمنحهم هذه االمتیازات من أجل النهوض لذلك عملت الدولة المؤ . عملیة الشراء 

  .      على االقتصاد  باإلیجابوتشجیعهم على زیادة اإلنتاج فیما یعود 

  خالل مرحلة االستغالل الحوافز الضریبیة الممنوحة للمستثمرین :المطلب الثالث

النشاط والذي تعده مفتشیة الضرائب یقصد بمرحلة االستغالل الشروع في النشاط أو الدخول في بدایة 

بطلب من المستثمر بحیث یقدم للمكلف من طرف مفتشیة الضرائب نموذج طلب معاینة الدخول في 

  ).02انظر الملحق رقم (االستغالل 

في هذه المرحلة یستفید المكلف بالضریبة من إعفاء كلي أو جزئي من الرسم على النشاط المهني ،والضریبة 

الملحق رقم (شركات وذلك بعد الحصول على محضر إثبات معاینة الدخول في االستغالل على أرباح ال

03.(  

یتم إعداد محضر إثبات معاینة الدخول في االستغالل من طرف مفتشیة الضرائب المختصة  إقلیمیا،حیث 

  ).03ص 03الملحق رقم (یتضمن هذا المحضر بنسبة اإلعفاء الممنوحة للمؤسسة أو المكلف 

مساهمة نسبة اإلعفاء من الرسم على النشاط المهني والضریبة على أرباح الشركات باختالف  تختلف

  .الدراسةنوضحه ضمن المحضر الذي تم إعداده للمؤسسة محل  في تمویل مشروعه وهو ما المستثمر

  :إعداد محضر معاینة الدخول في االستغالل للمؤسسة محل الدراسة -1

تم إعداد محضر معاینة الدخول في االستغالل لفائدة الشركة محل الدراسة بطلب  31/01/2014في یوم 

فتحصلت  IBS, TAP اإلعفاءالمعمول بها ألجل االستفادة من نسبة  واإلجراءمن مسیرها وفق الطرق 

  :یلي على ما الشركة

  8000.000قیمته  المطبقة حالة الشراء ما اإلعفاءنسبة - 

  100 ×)التمویل الذاتي ÷مبلغ المشتریات = (                       

                       ) =8000.000÷ 10.000.000(×100  

  )03الصفحة  03انظر الملحق رقم (  80% =                       

 )%100التمویل الذاتي (حالة تمویل المشروع بقیمته الكلیة  اإلعفاءنسبة  - 

                   = )10.000.000÷ 10.000.000(×100  

 )إعفاء كلي( 100% =                  
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  :الضرائب والرسوم المستحقة الدفع من طرف الشركة محل الدراسة  -2

  :أدناهسوف نبین مختلف الحقوق الجبائیة الواجبة الدفع وذلك ضمن ثالث حاالت في المثال 

  .إعفاء من الضرائب والرسوم المستحقة %80الشركة بنسبة  استفادة :األولىالحالة 

  .إعفاء من الضرائب والرسوم المستحقة %100الشركة بنسبة  استفادة :الثانیة  الحالة

  .للمستثمرین بالحوافز الممنوحةستفادة الشركة من إعفاء جزئي أو كلي الخاص ا عدم :الحالة الثالثة

الملحق –نموذج التصریح السنوي (ذات المسؤولیة المحدودة  المقاوالتتضمن التصریح السنوي للشركة 

  .G04) 04رقم 

    1.250.000.00:لمفوتر رقم األعمال ا- 

  8000.000.00 :رقم األعمال المقبوض بكل الرسوم - 

   23.351.521 :األعباء القابلة للخصم - 

  05الملحق رقم ) %02:(حساب الرسم على النشاط المهني 

  TAPالرسم على النشاط المهني ): 03-03(الجدول 

رقم األعمال   رقم األعمال   الحاالت المفتوحة

  الخاضع

المبلغ الواجب 

  الدفع

  المالحظــــــة

  80إعفاء:الحالة األولى

  100إعفاء:الحالةالثانیة

عدم :الحالة الثالثة

  وجود إعفاء

  

68.376068  

68.376.068  

68.376.068    

13.675.213  

  معفى

68.376.068     

273.504  

  معفى     

1.367.521  

نالحظ أن 

 وجود إعفاءات

تدفع المكلفین 

نحو الزیادة في 

نشاطهم في 

 ارتفاعحین 

الضرائب یثقل 

  كامل المكلفین 

  

من قیمة المستحقات  80من خالل الحاالت الثالث نجد أن الحالة األولى دفع المكلف ما قیمته 

اإلعفاء المتحصل علیها ،في حین نجد أن الحالة الثانیة عدم دفع الواجبة الدفع وذلك بناءا على نسبة  

یجعله یحقق أرباح تشجعه على مواصلة المشروع لكن الحالة التي لم یوجد بها  أي ضریبة وهو ما

، بحیث تشجعها مبلغ الحقوق المدفوعة كانت أكبر وبالتالي تثقل كاهل المؤسسة وال نجد تحفیزات جبائیة

  .  الهندسة الضریبیةتجسد مفهوم 

الذي یفصل ) 1991(الضریبي  اإلصالحبناء على قانون  : IBSالشركات  أرباححساب الضریبة على 

الطبیعیین تخضع الشركة محل الدراسة  األشخاصالمعنویین و  األشخاصبین الضریبة المفروضة على 
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 إنتاجيباعتبارات نشاطها و  أموالالشركات باعتبارها شخص معنوي وشركة  أرباحالضریبة على  إلى

 25خدمات تخضع ل  تأدیة أوكانت شركة نشاطها تجاري  إذا أمامن الربح الصافي ،   %19تخضع 

الضریبة على ارباح  أصبحتجاء بتوحید المعدلین السابقین دون تمییز و  2015قانون المالیة  أما، %

 .% 23الشركات 

  الضریبة على أرباح الشركات): 03- 02(الجدول 

 IBS  19%الشركات  أرباحالضریبة على 

  بدون إعفاء %100عفاء ا % 80حالة إعفاء   الحاالت المقترحة            

  125000000  125000000  125000000  رقم األعمال المفوتر

األعباء القابلة للخصم بما 

  فیها الرسم على النشاط

23625025  23351521  24719042  

  100280958  101648479  101374975  الربح الصافي

  100280958  % 100إعفاء   IBS 20274995الربح الخاضع

الضریبة على أرباح 

  الشركات

  19053382  % 100إعفاء   3852249

  

             إن الحوافز الضریبیة المتمثلة في نسبة اإلعفاء الواجبة الدفع على المؤسسة قد قلصت من                  

الضریبة على أرباح الشركات مقارنة بالحالة التي لم یكون هناك إعفاء وانطالقا من ذلك تبین 

الضریبیة من طرف اإلدارة الجبائیة ودورها في  واإلصالحاتلنا مدى مساهمة الحوافز الجبائیة 

 تشجیع المستثمرین نحو التنمیة
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  :خالصة

كما أنها فرع من فروع اإلدارة  اإلداریة والقانونیة والمالیة صرتعتبر مدیریة الضرائب مزیج من العنا

ویتمثل تخطیطها في تحلیل الوضع الحالي  ى نفس الوظائف اإلداریة الرئیسیةلذا فهي تشمل عل ،المالیة

  .والتنبؤ باألوضاع المستقبلیة مع تحدید األهداف التي یجب تحقیقها في مجال اإلدارة الضریبیة

بعد ما  1995أكتوبر سنة  16تم إنشاؤها  بموجب القرار المؤرخ في  درارأ - والمدیریة الوالئیة للضرائب

المشرع بعض  اتخذ ،وبحثا عن فعالیة المدیریة الضریبیة بالجزائر ،كانت تابعة للمدیریة الجهویة ببشار

حتى تتجاوز  ،التعدیالت من جانبها التنظیمي بإعادة هیكلة مصالحها على المستویین المحلي والمركزي

  .ع اإلصالحات الضریبیة المنتهجةلتنظیم السابق والتكیف منقائص ا
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 مدیریة  الضرائب لوالیة أدرار          في حالةدراسة                                                                                        :الفصل الثالث 

  لضرائب بأدرارالوالئیة ل لمدیریةلالمخطط الھیكلــــي 
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  :خاتمة

تم التعرف من خالل هذه  الدراسة على ماهیة الهندسة الضریبیة ودورها في اإلصالح الضریبي     

وفق نظام جید ومتكامل دثة حمست ، هذا ما یتطلب ضرورة استخدام أسالیب و طرق علمیة بالجزائر

یسمح باتخاذ قرارات  للمعلومات بحیث یتم جمع البیانات ، تشغیلها، تحلیلها، ترتیبها و تقدیمها في شكل

محددة في وقت مناسب عند مرحلتي فرض الضریبة وتحصیلها، مع مراعاة الظروف االقتصادیة، 

  .االجتماعیة والسیاسیة المحیطة بالنظام الضریبي

    

وعلیه تبین لنا من خالل هاته الدراسة أهمیة الهندسة الضریبیة في إعادة هیكلة نظام الحوافز     

 .ات بصفة عامة وخاصة االستثمارات الوطنیة التي تساهم في دفع عجلة النمو للبالدالضریبیة لالستثمار 

وهذا ما یزید من مسؤولیة اإلدارة الضریبیة في تطبیقها للتشریع الضریبي بشأن التحفیزات واإلعفاءات مع 

  .مراعاة عدة اعتبارات

  

  : المتوصل إلیها النتائج

  :مجموعة من النتائج نوردها في ما یليمن خالل هذه الدراسة تم استخالص     

بالجزائر كان تدریجیا، بحیث كل سنة تظهر مجموعة من التعدیالت  اإلصالح الضریبي تطبیق إن -

    .خاصة في معدالت الضرائب

اإلصالح الضریبي لم یستطع تحقیق بعض األهداف المرتقبة من وراء عملیة اإلصالح هاته أال وهي  - 

  . إحالل الجبایة العادیة محل الجبایة البترولیة

استخدام أسالیب علمیة لتفادي التعقیدات إصالح النظام الضریبي وفق مفهوم الهندسة الضریبیة یعني  - 

   .التي تمیز هذا النظام

تفعیل النظام الضریبي للحد من التهرب والغش الضریبیین وللتخفیف من خسائر الخزینة العمومیة بفعل  - 

  ).ضرائب، جمارك، تجارة(هاته الظاهرة، وزیادة فعالیة الفرق المختلطة 

تكثیف عملیة تبادل المعلومات الخاصة بالمكلفین ونشاطاتهم المختلفة على المستوى الوطني والدولي  –

دوریة، قصد استغاللها على  نحو كفیل بإعادة بناء األسس الصحیحة للوعاء الضریبي، وٕالزام بصفة 

 .  البنوك بإرسال أي معلومة فیما یخص حركة حساب المتعاملین إلى اإلدارة الضریبیة

تطویر األداء الخدماتي ألعوان الضرائب من  خالل تعمیق المعارف نظریا وتطبیقیا، بهدف التحكم  -   

نیا في ضبط وتحدید أسس الضریبة وكذا زیادة التحصیل الضریبي، فضال عن وجوب تحسین الشروط تق

الموضوعیة لعمل أعون الضرائب، نظرا للتداخل الكبیر بین إنجاح االصالح الضریبي والشروط 

  .الموضوعیة لألعوان
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، ...),األیام الدراسیةریات،المنشورات، الدو (العمل على رفع الوعي الضریبي للمكلفین بزیادة اإلعالم  - 

                .وتفعیل تجسید مبدأ العدالة الضریبیة والرشادة في اإلنفاق العام

زیادة اشراك الجماعات المحلیة وجعلها فاعال مع االدارة المركزیة، تحمل المسؤولیة والمهام في المجال  - 

لسرعة في الفصل في المنازعات الضریبي، من أجل تحسین عملیة التحصیل بتخفیف اإلجراءات وا

  . الضریبیة

في تشجیع المستثمرین بتنفیذ المشاریع التي تعمل على الحوافز الضریبیة الممنوحة للشركات  مساهمة  -   

  .بناء اإلقتصاد الوطني

العمل على زیادة التحفیزات الضریبیة لإلستثمار الوطني بهدف زیادة اإلنتاج الوطني وبالتالي تقلیل   -   

  .الواردات

تعدیل التشریعات الضریبیة لتقریر المعاملة الضریبیة المالئمة لظروف، وخصائص صفقات التجارة  -  

ذي یمكنها من التعامل مع التطورات االلكترونیة، وتطویر االدارة الضریبیة بشریا ومادیا على النحو ال

  .التكنولوجیة، بما یضمن زیادة فعالیة وكفاءة العمل االداري

  

  : االقتراحات والتوصیات

تطبیقا للطریقة المقترحة من حیث استخدام الهندسة الضریبیة في إعادة هیكلة النظام الضریبي تم     

  : اقتراح التوصیات التالیة

الضرائب، یساهم في تحدید فترة اإلعفاء الضریبي بحیث ال تكون هذه وضع نموذج مستحدث في مجال  - 

الفترة موحدة لجمیع المشاریع ، وذلك من خالل برنامج حاسب آلي یستطیع كل مستثمر أن یدخل فیه 

  .دید فترة اإلعفاء التي یستحقهاحبیانات المشروع لت

دد ولیس بصفة مطلقة لجمیع على أساس موضوعي مح هاترشید اإلعفاءات الضریبیة من خالل منح - 

 .المشاریع بال استثناء

یجب أن ترتبط نسبة اإلعفاء الضریبي بمدى أهمیة المشروع لإلقتصاد الوطني ومدى مساهمته في تحقیق  - 

  .التنمیة

  . إدخال نظام معلومات على مستوى مختلف اإلدارات لتفادي الغش والتهرب الضریبي - 

ضریبي وجعل المكلف على علم بكل ما یجري وهذا بإعطائه كل توفیر االستقرار على مستوى النظام ال - 

  .التفسیرات، بمعنى تفعیل الثقافة الجبائیة لدى المواطن ونشر الوعي الضریبي 

إقامة تعاون بین إدارة الضرائب ومختلف اإلدارات الحكومیة وینتج عن هذا التعاون تزوید إدارة الضرائب  - 

 .ل نشاط المكلفینبما تحتاجه من معلومات وتوضیحات حو 
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  :      آفاق البحث

یعني أن الجزائر . في اإلصالحات الضریبیة بالجزائر دور الهندسة الضریبیة لقد تناولت هذه الدراسة    

لبناء هیكل نظام األسالیب الفنیة و العلمیة   أمام اختیار تطبیق هذه اآللیة الجدیدة المبتكرة من خالل

وذلك تجاوزا للنقائص التي ال یزال النظام یعاني ضریبي یتالءم والمستجدات الجدیدة والمتطورة مستقبال 

  .منها بعد اإلصالحات األخیرة 

  

    

  .السمیع العلیم، أن نكون قد وفقنا في اختیار الموضوع ومعالجته اهللا وفي نهایة هذا البحث نسأل   

 

 



 قـــــــــــائمة المراجع
 

 
 

  :الكتب

  باللغة العربیة: أوال

،  2010الرسم على القیمة المضافة حسب تعدیالت قانون المالیة بن أعمارة منصور،  - 

 ، الجزائرردار هومة للنش

الجامعیة، اإلسكندریة، سنة  ر، الداالنظم الضریبیة، راحامد عبد المجید د - 

2002/2003 

  2006بیروت،، دار المنهل اللبناني، السیاسات العامة ،خلیل حسي - 

، دار المریخ تكامل اعادة الهندسة مع ادارة الجودة الشاملة ،سرور علي ابراهیم سرور - 

 2004 ، المملكة العربیة السعودیة،للنشر

، مركز صندوق النقد الدولي وقضیة اإلصالح االقتصادي والماليسمیرة إبراهیم أیوب،  - 

 2000 ،ر، مصاإلسكندریة للكتاب

، دار المفید للنش، أم البواقي، الجبائیة بین النظریة والتطبیقالرقابة سهام كردودي،  - 

 2011،الجزائر

، مجموعة النیل العربیة اإلدارة والتخطیط االستراتیجيعبد الحمید عبد الفتاح المغربي ، - 

 1999،القاهرة،

 1996، األهرام اإلقتصادیة، مصر،المنازعات الضریبیة عبد الحمید عطا إبراهیم، - 

،الطبعة األولى،الدار الجامعیة النظام الضریبي وأهداف المجتمعان،عبد العزیز عثم - 

 2007للطباعة والنشر، بیروت، 

، المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة دراسة تحلیلیة تقییمیهعبد المجید قدي،   - 

 2009دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
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  :الملخص

یعد النظام الضریبي معیار لتقییم اقتصاد أي بلد ما ،حیث  تعتبر الضرائب المورد الرئیسي  لتمویل 

وباعتبار الجزائر  إضافة إلى الدور الهام التي تلعبه في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، المیزانیة العامة ،

عن المستعمر الفرنسي والذي لم یعد یتماشى واألنظمة االقتتصادیة للجزائر  دولة ورثت نظامها الجبائي

أدى إلى  وجود حاجة ماسة إلعادة رسم الواقع الضریبي وٕاعادة هیكلة النظام الضریبي لتفادي  ،المستقلة

الذي . النقائص التي تمیزه، وهذا من خالل اإلصالح الضریبي الذي انتهجته البالد بدایة  سنوات التسعینات

مما دفع بالدولة  إلى البحث عن آلیات جدید  وفقا لدینامیكیة  مبتكرة تتمثل في  كان تطبیقه تدریجیا ،

لتحدید على أسس مستحدثة تحلیل مكونات النظام الضریبي  الهندسة الضریبیة والتي تعمل على دراسة و

  . ة المحیطة بهالتغیرات البیئ مدى إمكانیة تغیر مكونات هذا النظام بما یتناسب و

  :الكلمات المفتاحیة 

 .النظام الضریبي، اإلصالح الضریبي، إعادة الهیكلة ، الهندسة الضریبیة 

  

Abstract: 

   The tax system is an indicator for evaluating the situation of an economy. It is 

the main supplier of taxes to finance public budget. Algeria for instance inherited 

its fiscal system from the colonial power, which is no longer in line with the 

regulations of the independent Algeria. This fact led to an urgent need to redesign 

the tax system in order to avoid its imperfections. This design has been represented 

by a package of tax reforms dealt by the country in the nineties. The project of 

reform was applied gradually allowing the state to search for new mechanisms 

according to the dynamic innovation of the tax engineering. This process looks at 

analyzing and investigating the tax system components and determining the 

possibility of changing the components of this system proportionally with the 

changes of the surrounding environment. 

Key words: 

The tax system,  tax reform,  restructuring,  tax engineering. 

 

 


