
 عبد الكريم بريشي.أ  الضريبية هيكل النظام الضريبي الجزائري في ظّل اإلصالحات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (278) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 يبي الجزائري هيكل النظام الضر

 الضريبية في ظل اإلصالحات

 عبــــــــد الكريم بريشي.أ

 ستلتامنغالمركز الجامعي 

 مقدمة

إن الوضعية الصعبة اليت مر بها االقتصاد اجلزائري بعد انهيار أسعار 

، جعلت الدولة تفكر يف إجياد مصادر متويلية خارج 0201النفط يف سنة 

االنعكاسات السلبية اليت قد حتدثها  قطاع احملروقات، وهذا لكي تتفادى

لذلك قامت بتبين . االضطرابات اليت قد تق  يف السوق النفطية العاملية

إصالحات اقتصادية مست كافة اجملاالت منها؛ إصالح املنظومة 

املصرفية، حترير األسعار، منح االستقاللية للمؤسسات العمومية، إصالح 

  .املنظومة العضريبية

 . التطورات اليت شهدتها الساحة الداخلية واخلارجيةوهذا ملسايرة 

إن هذه اإلصالحات االقتصادية تدخل ضمن اإلصالحات الشاملة 

واهلادفة إىل حترير االقتصاد اجلزائري واالنتقال به من اقتصاد موجه إىل 

اقتصاد السوق، بعدما انهار النظام االشرتاكي بسقوط االحتاد السوفييت 

 .ذا النظامالذي كان رائدًا هل

لعل من أبرز اإلصالحات االقتصادية اليت قامت بها اجلزائر يف مطل  

وذلك بتكييفه م  املستجدات . التسعينات هو إصالح النظام العضرييب

االقتصادية، ذلك أن النظام العضرييب القديم مل حيقق األهداف التنموية 

 . املنتظرة

متميزا عن النظام  لقد أفرز اإلصالح العضرييب هيكال ضريبيا جديدا

العضرييب األسبق، حيث إن هذا اإلصالح جاء ملعاجلة اختالالت النظام 

العضرييب القديم، وهذا من خالل الفصل بني العضرائب العائدة للدولة 

وم  الرتكيز كذلك على إحالل . والعضرائب العائدة للجماعات احمللية

 .اجلباية العادية حمل اجلباية البرتولية
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

ل هذه الورقة البحثية معاجلةاملشكلة الرئيسية واليت حناول من خال

 :تتمحور حول السؤال اآلتي

ما هي أهم مكونات النظام العضرييب اجلزائري بعد اإلصالح 

 العضرييب؟

 :نهدف من خالل هذا البحث إىل   

 حماولة عرض أهم العضرائب اليت مسها اإلصالح العضرييب.

  بني النظام العضرييب حماولة التطرق إىل أهم الفروق املوجودة

.القديم و النظام العضرييب بعد اإلصالح

  الوقوف على سلبيات و إجيابيات العضرائب املستحدثة حماولة.

ملعاجلة اإلشكال املطروح سنعتمد على املنهج الوصفي، وعلى اخلطة 

 :التالية

 العضرائب املباشرة

 العضرائب غري املباشرة.

 اجلباية احمللية.

 :اشرةالضرائب املب -أوال

العضرييب مت إحداث ثالثة ضرائب، ملعاجلة التعقيد  يف ظل اإلصالح

ذلك أن اإلصالح مس . وإضفاء البساطة والشفافية على النظام العضرييب

 .العضرائب املباشرة والعضرائب غري املباشرة

مت إحداث نوعني من العضرائب  0220مبوجب قانون املالية لسنة 

اإلمجالي، والعضريبة على أرباح  املباشرة وهي؛ العضريبة على الدخل

 .الشركات

 (:IRG)الضريبة على الدخل اإلمجالي  -0

تعرف العضريبة على الدخل اإلمجالي وفق املادة األوىل من قانون 

تؤسس ضريبة سنوية " العضرائب املباشرة والرسوم املماثلة كما يلي 

وحيدة على دخل األشخاص الطبيعيني تسمى ضريبة الدخل وتفرض 

 "لعضريبة على الدخل الصايف اإلمجالي للمكلف بالعضريبة هذه ا



 عبد الكريم بريشي.أ  الضريبية هيكل النظام الضريبي الجزائري في ظّل اإلصالحات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (276) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

من خالل هذا التعريف نستنتج خصائص هذه العضريبة و اليت 

 :تتمثل فيما يلي

  ضريبة سنوية، أي أنها تفرض على املداخيل اليت يتحصل عليها

 .املكلف نهاية كل سنة مالية

 ل ضريبة وحيدة تفرض على جمموع املداخيل املختلفة اليت يتحص

.عليها املكلف

 ضريبة شخصية، حيث تفرض على األشخاص الطبيعيني.

 صايف و هي ناجتة عن تعد ضريبة إمجالية تق  على الدخل اإلمجالي ال

.الدخل اخلام اإلمجالي واألعباء القابلة للخصم الفرق بني 

 ضريبة تصاعدية، مبعنى تفرض وفق جدول تصاعدي بالشرائح.

 تم إخعضاع األفراد للعضريبة بناء على هي ضريبة تصرحييه حيث ي

التصريح املقدم من طرفهم، رغم وجود بعض املداخيل اخلاضعة 

.لالقتطاع من املصدر

 :جمال تطبيق الضريبة على الدخل اإلمجالي -0-0 

:األشخاص اخلاضعون لضريبة -أ
3 

 :خيعض  للعضريبة على الدخل اإلمجالي كل من

 ليفهم باجلزائراألشخاص الذين يوجد موطن تك. 

  األشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم خارج اجلزائر ويتحصلون

 .على عائدات من مصدر جزائري

  األشخاص من جنسية جزائرية أو أجنبية سواء كان موطن

ويتحصلون يف اجلزائر على أرباح أو مداخيل  تكليفهم باجلزائر أو ال

ية جبائية مت حيول فرض العضريبة عليها إىل اجلزائر مبقتعضى اتفاق

 .عقدها م  بلدان أخرى

 املساهمني يف شركة األشخاص. 

  شركاء الشركات املدنية واملهنية املشكلة من أجل املمارسة املشرتكة

 .ملهن أععضائها
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  أععضاء الشركات املدنية اخلاضعة لنفس النظام الذي ختعض  له

الشركات باسم مجاعي شريطة أال تشكل هذه الشركات يف شكل 

 .أو شركة حمدودة املسؤولية شركة أسهم

  أععضاء اجلمعيات املساهمة الذين هلم مسؤولية تعضامنية وغري حمددة

 .فيها

:األشخاص املعفيني من الضريبة على الدخل اإلمجالي -ب

م األشخاص املعفيني من العضريبة .ض.لقد حددت املادة اخلامسة من ق

 :على الدخل اإلمجالي وهم على التوالي

  ال يتعدى دخلهم الصايف اإلمجالي السنوي األشخاص الذين

.دج

  السفراء واألعوان الدبلوماسيني والقناصل واألعوان القنصليون

من جنسية أجنبية عندما متنح البلدان اليت ميثلونها نفس االمتيازات 

.لألعوان الدبلوماسيني والقنصليني اجلزائريني

:مجالياملداخيل اخلاضعة للضريبة على الدخل اإل -ج
2

 

 ألرباح الصناعية والتجارية واحلرفية؛ا

 أرباح املهن غري التجارية؛

 عائدات املستثمرات الفالحية؛

 العائدات احملققة من إجيار امللكيات املبنية وغري املبنية؛

 عائدات رؤوس األموال املنقولة؛

 املرتبات و األجور.

: ياملداخيل املعفاة من الضريبة على الدخل اإلمجال -د
1

  

تعفى املداخيل التالية؛ من العضريبة على الدخل اإلمجالي على 

 . سبيل الذكر ال احلصر

  املؤسسات التابعة جلمعية األشخاص املعوقني املعتمدة من

طرف الدولة وكذلك اهلياكل التابعة هلا؛

 مبلغ اإليرادات احملققة من قبل الفرق املسرحية؛



 عبد الكريم بريشي.أ  الضريبية هيكل النظام الضريبي الجزائري في ظّل اإلصالحات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (260) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 طات املتعلقة باحلليب الطبيعي املداخيل احملققة املتعلقة بالنشا

املوجه لالستهالك على حالته؛

  األنشطة اليت يقوم بها الشباب املستثمر املؤهل االستفادة من

سنوات ( )ملدة " إعانة الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب"

ابتداء من تاريخ الشروع يف االستغالل؛

 تفادة من إعانة املستثمرين يف النشاطات أو املشاري  املؤهلة لالس

سنوات( )الصندوق الوطين لدعم القرض املصغر، ملدة 

  يعملون يف اجلزائر يف إطار األشخاص من جنسية أجنبية الذين

من دون مقابل منصوص عليها يف اتفاقية دولية؛ مساعدة

  األشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون يف املخازن املركزية

مكرر  ''مركي مبقتعضى املادة للتموين الذي أنشأ نظامها اجل

من قانون اجلمارك؛

  العمال املعوقون حركيا أو عقليا أو بصريا أو الصم البكم الذين

تقل أجورهم أو معاشاتهم عن عشرين ألف دينار جزائري 

شهريا وكذا العمال املتقاعدون الذين تقل ( دج )

.معاشاتهم يف النظام العام عن هذا املبلغ

 :الضريبة على الدخل اإلمجالي حساب-0-0

يتم احلصول على الدخل اخلاض  للعضريبة جبم  خمتلف املداخيل 

السنوية اليت يتحصل عليها املكلف بعد خصم التكاليف احملددة قانونا
1

 ،

من  012وحتسب قيمة العضريبة وفق جدول تصاعدي احملدد يف املادة 

 .قانون العضرائب املباشرة

 :حتصيل الضريبة -0-3

 :يتم حتصيل العضريبة على الدخل اإلمجالي بطريقتني هما

وفق هذه الطريقة يتم تسديد العضريبة : نظام التسبيق على احلساب -أ

على أقساط ويتب  هذه الدفعات بتسوية ضريبية يف الشهرين األولني 

 .من السنة املوالية لتحقيق الدخل
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ا النظام عن يتم دف  العضريبة وفق هذ: نظام االقتطاع من املصدر -ب

طريق تكليف أشخاص آخرين يتولون حتصيل العضريبة من املكلفني 

 .ويقومون بإيداعها لدى قابعضة العضرائب

إن تقييم العضريبة على الدخل اإلمجالي يقودونا إىل وض  املالحظات 

 :التالية

تعترب العضريبة على الدخل اإلمجالي، ضريبة تتسم بالبساطة هذا لو  -

 .وعية اليت كانت سائدة سابقاقرنها بالعضرائب الن

عدم مرونة اجلدول التصاعدي و بالرغم من أنه يقرتب حنو حتقيق  -

.العدالة العضريبية، إال أن صياغته حتتاج إىل مراجعة
7

تتسم هذه العضريبة بعدم إخعضاع املكلفني إىل نفس املعاملة  -

 .العضريبية

ناجتة عن عدم قدرة هذه العضريبة على مس الكثري من الدخول ال -

بعض النشاطات، كمداخيل العمال يف قطاع البناء الذاتي، األعمال 

احلرة املمارسة يف البيوت، واملداخيل املتحصل عليها من القطاع غري 

.الرمسي
0

حتايل املشرع العضرييب يف منحه بعض االمتيازات العضريبية، مثل  -

تصرحيا املمنوح للزوجني يف حالة ما يقدمان % 01التخفيض بنسبة 

 .موحدا

اقتصار نظام االقتطاع من املصدر على بعض املداخيل دون سواها،  -

سيؤدي إىل اإلخالل مببدأ العدالة العضريبية، ذلك أن املكلفني اخلاضعني 

هلذا النظام سيؤدون واجبهم العضرييب على عكس األفراد الذين ال 

 .يةخيعضعون له، حيث إنهم ميكنهم التهرب من أداء الفريعضة املال

 (:IBS)الضريبة على أرباح الشركات   -0

ضريبة سنوية "تعرف العضريبة على أرباح الشركات على أنها 

تفرض على جممل األرباح واملداخيل احملققة من طرف األشخاص 

 "املعنويني



 عبد الكريم بريشي.أ  الضريبية هيكل النظام الضريبي الجزائري في ظّل اإلصالحات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (262) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

من خالل هذا التعريف نستنتج خصائص العضريبة على أرباح    

 :الشركات اليت تتمثل فيما يلي

 ألنها تفرض على األرباح واملداخيل املتعلقة بسنة : ضريبة سنوية

 مالية واحدة؛

 ألن الربح العضرييب خيعض  ملعدل واحد وليس إىل : ضريبة نسبية

جدول تصاعدي؛
2 

 تفرض على األشخاص املعنويني وليس الطبيعيني؛ 

 ألنها تعتمد على التصرحيات اليت يقدمها املكلفون: ضريبة تصرحييه. 

 :جمال التطبيق -0-0

تفرض العضريبة على أرباح الشركات على املؤسسات واألشخاص    

:املعنويون وهم على التوالي
01

 

 شركات األموال؛

  شركات األشخاص وشركات املساهمة يف حالة ما اختارت هذه

الشركات اخلعضوع إىل العضريبة على أرباح الشركات؛

 املؤسسات العامة واهليئات ذات الطاب  الصناعي والتجاري؛

  الشركات التعاونية واالحتادات التابعة هلا باستثناء الشركات املشار

م؛.ض.من ق إليها يف املادة 

  من  الشركات اليت تنجز العمليات واملنتجات املذكورة يف املادة

م؛.ض.ق

  ،الشركات املدنية اليت مل تتكون على شكل شركة باألسهم

يبة على أرباح باستثناء الشركات اليت اختارت اخلعضوع للعضر

.الشركات

 :اجملال اإلقليمي للضريبة-0-0

معلى أن العضريبة تستحق على األرباح .ض.منق 007تنص املادة 

 :احملققة يف اجلزائر، وهذه األرباح تتمثل فيما يلي
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   األرباح احملققة يف شكل شركات والعائدة من املمارسة العادية

عدم وجود  لنشاط ذي طاب  جتاري أو صناعي أو فالحي عند

إقامة ثاية؛

   أرباح املؤسسات اليت تستعني يف اجلزائر مبمثلني ليست هلم

شخصية مهنية متميزة عن هذه املؤسسات؛

  أرباح املؤسسات، وإن كانت ال متلك إقامة أو ممثلني معينني، إال أنها

نشاطا يتمثل يف إجناز حلقة  متارس بصفة مباشرة أو غري مباشرة

.التجاريةمن العمليات  كاملة

 :حتديد الربح اخلاضع للضريبة-0-3

م .ض.ق من 021يتحدد الربح الصايف اخلاض  للعضريبة وفق املادة 

حبساب نتيجة خمتلف العمليات من أية طبيعة كانت اليت تنجزها كل 

ة مبا يف ذلك على دمؤسسة أو وحدة أو مستثمرة تابعة ملؤسسة واح

األصول أثناء االستغالل اخلصوص التنازالت عن أي عنصر من عناصر 

 .أو يف نهايته

 :حساب الضريبة وحتصيلها-0-6

من  021حيدد معدل العضريبة على أرباح الشركات وفق املادة 

 :م كم يأتي.ض.ق

 % بالنسبة لألنشطة املنتجة للمواد والبناء واألشغال ،

.العمومية وكذا األنشطة السياحية

 %ت، بالنسبة لألنشطة التجارية و اخلدما.

 % بالنسبة لألنشطة املختلطة عندما يتجاوز رقم األعمال ،

من رقم األعمال % احملقق يف التجارة واخلدمات أكثر من 

.اإلمجالي خارج الرسوم

 : أما خبصوص حتصيل العضريبة، فيتم يف اآلجال التالية

 مارس فيفري إىل  من : التسبيق األول.

 جوان  ماي إىل من : التسبيق الثاني.



 عبد الكريم بريشي.أ  الضريبية هيكل النظام الضريبي الجزائري في ظّل اإلصالحات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (261) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 نوفمرب أكتوبر إىل  من : التسبيق الثالث.

 أفريل من السنة  كأقصى حد يف : رصيد التصفية

.املوالية

بعد عرضنا ألهم اجلوانب املتعلقة بالعضريبة على أرباح الشركات،  

 :سنتوقف عند النقاط التالية

سيخفف العبء جزئيا على %  52إن ختفيض معدل العضريبة إىل  -

سسات، ولكن إلغاء املعدل املتعلق بإعادة االستثمار، سيشكل عائقا املؤ

أمام املؤسسات للتوس  يف االستثمارات، مما سيؤدي إىل اخنفاض األرباح 

 .ومن ثم ختفيض احلصيلة العضريبية

فرض العضريبة على األنشطة املنتجة للمواد والبناء واألشغال  -

دون سواها يعترب إخالال العمومية واألنشطة السياحية مبعدل منخفض 

مببدأ العدالة العضريبية واليت تقعضي بعضرورة إخعضاع كل املكلفني إىل 

وهذا ما سيؤثر سلبا على باقي األنشطة . نفس املعاملة العضريبية

األخرى، حيث سيتوجه األفراد إىل األنشطة اليت تفرض فيها العضريبة 

 .بشكل أقل

ويل دائم للخزينة إن دف  العضريبة على شكل تسبقات، يعضمن مت -

العمومية لكنه سيحرم خزينة املؤسسة من مبالغ مالية قد تكون حباجة 

إليها أثناء دورة االستغالل مما قد يدفعها ذلك إىل البحث عن مصادر متويل 

 .خارجية

إن فرض العضريبة على الشركة يف شكل ضريبة على األرباح،  -

الدخل اإلمجالي،  وفرض ضريبة على املساهمني يف شكل العضريبة على

سيدف  هؤالء املساهمني التهرب من أداء العضريبة ألنهم يرون أنفسهم 

 .أنهم حتملوا عبء العضريبة مرتني

 :الضرائب غري املباشرة -ثانيا

لقد مت إنشاء الرسم على القيمة املعضافة مبوجب قانون املالية لسنة 

، (TUGP)، وهذا بتوحيد الرسم الوحيد اإلمجالي على اإلنتاج 0220

 (.TUGPS)والرسم الوحيد اإلمجالي على تأدية اخلدمات



(265) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 :جمال تطبيق الرسم على القيمة املضافة-0

خيعض  للرسم على القيمة املعضافة :األشخاص اخلاضعون -أ

من قانون الرسم على رقم األعمال  12األشخاص الذين حددتهم املادة 

 .وهم؛ املنتج، وجتار اجلملة والشركات الفرعية

هناك بعض العمليات ختعض  إجباريا، :لعمليات اخلاضعةا -ب

 .بعض األخر خيعض  اختيارياالو

 (00:)العمليات اخلاضعة وجوبا -0-ب

 املبيعات والتسليمات اليت يقوم بها املنتجون؛

 األشغال العقارية؛

   املبيعات والتسليمات على احلال األصلي، من املنتوجات والبعضائ

دة واملنجزة وفقا لشروط البي  اخلاضعة للعضريبة واملستور

.باجلملة من طرف التجار املستوردين

 املبيعات اليت يقوم بها جتار اجلملة.

 ألنفسهم التسليمات.

   عمليات اإلجيار وأداء اخلدمات وأشغال اخلدمات والبحث ومجي

 .العمليات من غري املبيعات واألشغال العقارية

 :العمليات اخلاضعة اختياريا -0-ب

من الرسم على رقم األعمال على أنه جيوز  10صت املادة لقد ن

لألشخاص الطبيعيني أو االعتباريني الذين يق  نشاطهم خارج جمال 

تطبيق الرسم، أن خيتاروا وبناء على تصريح منهم الكتساب صفة 

. املكلفني بالرسم على القيمة املعضافة لكن بشروط
00

 

 :اإلعفاءات -ج

العمليات اليت تكون معفية من الرسم على لقد حدد املشرع اجلبائي 

القيمة املعضافة، حيث إن هنالك بعض العمليات تعفى يف الداخل، وعند 

.االسترياد ويف حالة التصدير
02

 :قواعد تأسيس الرسم ومعدالته  -0

من قانون  00يتكون احلدث املنشئ للعضريبة على حسب نص املادة 

 :الرسم على رقم األعمال من



 عبد الكريم بريشي.أ  الضريبية هيكل النظام الضريبي الجزائري في ظّل اإلصالحات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (268) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

  للمبيعات، من التسليم املادي أو القانوني للبعضاعة؛بالنسبة

 بالنسبة لألشغال العقارية، من قبض الثمن كليا أو جزئيا؛

  بالنسبة للتسليمات للذات من املنقوالت املصنوعة ومن األشغال

.العقارية، يتكون احلدث املنشئ من التسليم

 بهذا  بالنسبة للواردات، من إدخال البعضاعة عند اجلمارك واملدين

الرسم هو املصرح لدى اجلمارك؛

  بالنسبة للصادرات من املنتوجات اخلاضعة للعضريبة مبقتعضى

ثالثا، من تقدميها للجمارك، واملدين بهذا الرسم هو  -املادة 

الصرح لدى اجلمارك؛

 بالنسبة للخدمات عموما بقبض الثمن كليا أو جزئيا . 

بعضائ  أو األشغال أو يتكون رقم األعمال اخلاض  للرسم من مثن ال

اخلدمات مبا فيها كل املصاريف واحلقوق والرسوم، ما عدا الرسم على 

ولقد حدد املشرع اجلبائي رقم األعمال الذي خيعض  . القيمة املعضافة ذاته

للعضريبة مميزا يف ذلك رقم األعمال الذي يتحقق يف الداخل، وعند 

.التصدير واالسترياد
02 

 :فهما أما خبصوص معدالت الرسم

  املعدل املخفض نسبته .%

  املعدل العادي نسبته .%

 :اإلعفاء واالسرتجاع-3

 :عمليات الشراء باإلعفاء -أ

ميكن أن يستفيد املكلف من اإلعفاء من الرسم على القيمة 

املعضافة، شريطة استيفاء الشروط القانونية عند اقتناء املنتوجات 

 .من قانون الرسم على رقم األعمال 25 واملواد واخلدمات احملددة يف املادة

 :اسرتجاع الرسم -ب

ميكن للمكلف بأداء الرسم أن يسرتجعه بإحدى الطريقتني 

 :التاليتني



(267) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

o هو اسرتجاع مبلغ الرسم املتعلق باملشرتيات :االسرتجاع املادي

زونات واخلدمات املبينة على الفواتري م  مراعاة الشروط املخو

 .القانونية

o هو اسرتجاع مرتبط بالرسوم املفروضة على :الياالسرتجاع امل

االستثمارات املوجه لعملية اإلنتاج، إذا توفرت الشروط املنصوص 

 .عليها قانونا

 :دفع الرسم -6

يتم دف  الرسم على القيمة املعضافة، إما بطريقة النظام العام، أو 

 .نظام االقتطاع من املصدر أو نظام األقساط الوقتية

للمسات التقنية للرسم على القيمة املعضافة، بعد عرض أهم ا

 :نسجل بعض املالحظات

يساهم الرسم على القيمة املعضافة بشكل كبري يف تغذية خزينة الدولة  -

 .بصفة دورية ومستمرة

متس هذه العضريبة بشكل موحد خمتلف القطاعات والصناعات حيث  -

.تسمح هلا باسرتجاع الرسوم املفروضة على االستثمارات

إن العضريبة على القيمة املعضافة ال حتقق العدالة العضريبية، ألنها  -

حيث يتحمل عبئها املستهلك النهائي دون متييز  تفرض مبعدل نسيب، 

وبالرغم من أن . بني أصحاب املداخيل املرتفعة واملداخيل املنخفعضة

املشرع العضرييب خفض املعدل الفروض على السل  ذات االستهالك 

 .الواس 

 .اقتصار هذه العضريبة على معدلني جيعلها تتميز بالبساطة -

 :اجلباية احمللية -ثالثا

على حسب ما ورد يف قانون العضرائب املباشرة  اجلباية احمللية كونتت

على العضرائب والرسوم احملصلة لفائدة البلديات  والرسوم املماثلة

املشرع اجلبائي  حيث أنوالواليات والصندوق املشرتك للجماعات احمللية، 

مييز بني ثالثة أنواع من العضرائب العائدة إىل اجلماعات احمللية وهي؛ 

العضرائب احملصلة كليا لفائدة البلديات، وهناك ضرائب حمصلة لفائدة 



 عبد الكريم بريشي.أ  الضريبية هيكل النظام الضريبي الجزائري في ظّل اإلصالحات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (266) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

العضرائب البلديات، الواليات، والصناديق املشرتكة للجماعات احمللية، و

ذه العضرائب على النحو نعرض ه .احملصلة جزئيا لفائدة اجلماعات احمللية

 :اآلتي

 :الرسم على النشاط املهين -

، لقد طبق الرسم على النشاط املهين ابتداء من أول جانفي 

حيث حل حمل الرسم على النشاط الصناعي والتجاري، والرسم على 

 النشاط غري التجاري 

 :   جمال تطبيق الرسم على النشاط املهين-0-0

هين على األشخاص الطبيعيني ط املايفرض الرسم على النش

غري جتاري،  اأو نشاط اأو جتاري اصناعي اواملعنويني الذين ميارسون نشاط

حيث إنه ال يراعي حالة املؤسسة وال النتيجة احملققة
00

، وهو رسم 

 :م.ض.من ق 507يستحق كما نصت املادة 

 اإليرادات اإلمجالية اليت حيققها املكلفون بالعضريبة الذين لديهم يف 

اجلزائر حمال مهنيا دائما وميارسون نشاطا ختعض  أرباحه للعضريبة على 

.يف صنف األرباح غري التجارية يالدخل اإلمجال

  رقم األعمال الذي حيققه يف اجلزائر املكلفون بالعضريبة الذين

ميارسون نشاطا ختعض  أرباحه للعضريبة على الدخل اإلمجالي، يف 

.و العضريبة على أرباح الشركاتصنف األرباح الصناعية والتجارية أ

 :أساس اخلضوع للرسم على النشاط املهين -0-0

م على املبلغ  .ض.من ق 502يؤسس الرسم على حسب نص املادة 

اإلمجالي للمداخيل املهنية اإلمجالية، أو رقم األعمال خارج الرسم على 

 .القيمة املعضافة

 :معدل الرسم على النشاط املهين -0-3

، و توزع حصيلته كم هو %15معدل ثابت يقدر بـ  معدل الرسم هو

 :مبني يف اجلدول أدناه



(261) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 .توزيع حصيلة الرسم على النشاط املهين( : 10)اجلدول رقم 

  

 م.ض.ق من املادة : املصدر

عندما يتعلق األمر برقم األعمال  %10ميكن أن يرف  الرسم إىل 

 .الناتج عن نشاط لنقل احملروقات بواسطة األنابيب

 :الرسم العقاري -

يفرض الرسم العقاري على امللكيات املبنية وغري املبنية املوجودة 

 .رع اجلبائيباستثناء اليت أعفاها املشفوق الرتاب الوطين، 

 :جمال تطبيق الرسم العقاري -0-0

: بالنسبة للملكيات املبنية -أ
01

 

  املنشآت املخصصة إليواء األشخاص واملواد أو لتخزين

املنتجات؛

  املنشآت التجارية الكائنة يف حميط املطارات اجلوية واملوانئ

وحمطات السكك احلديدية؛

 جبمي  أنواعها والقط  األرضية اليت تشكل  ياتاأراضي البن

ملحقا مباشرا هلا وال ميكنها االستغناء عنها؛

 األراضي غري املزروعة واملستخدمة الستعمال جتاري أو صناعي .

 :بالنسبة للملكيات غري املبنية -ب

 األراضي الفالحية؛

 األراضي الكائنة يف القطاعات العمرانية أو القابلة للتعمري؛

 جر ومواق  استخراج الرمل واملناجم يف اهلواء الطلق؛احملا

 مناجم امللح والسبخات.



 عبد الكريم بريشي.أ  الضريبية هيكل النظام الضريبي الجزائري في ظّل اإلصالحات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (210) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 :أساس فرض الرسم العقاري -0-0

 :امللكيات املبنية -أ

اجلبائية لكل مرت  االجياريةالقيمة  من خالل ضرب تنتج العضريبة

معدل  م  مراعاةمرب  للملكية املبنية يف املساحة اخلاضعة للعضريبة، 

أن ال يتعدى  ةطيعن كل سنة شر%  5:ذي يقدر بـالتخفيض ال

 % 21 :لمصان  يقدر للتخفيـض بـل بالنسبة، و% 21التخفيض معدل

كحد أقصى
51

. 

 :امللكيات غري املبنية-ب

ينتج أساس فرض العضريبة من حاصل القيمة اجلبائية اإلجيارية 

احد يف املساحة للملكيات غري املبنية املعرب عنها باملرت املرب  أو اهلكتار الو

 .اخلاضعة للعضريبة

 :معدالت الرسم-0-3

 :امللكيات املبنية -أ

ملكيات املبنية بأمت معنى لل، بالنسبة % 0هما؛ معدل  نيوجد معدال

الكلمة، أما األراضي اليت تشكل ملحقات للملكيات املبنية فنميز بني 

:املعدالت التالية
50 

 ؛²م 211عندما تقل مساحتها أو تساوي 2% -

 ؛²م 0111وتقل أو تساوي  ²م211عندما تفوق مساحتها عن 7% -

 .²م 0111عندما تفوق مساحتها %  01 -

 :امللكيات غري املبنية -ب

ـيقدر معدل الرسم ب
55

املبنية املتواجدة  بالنسبة لألراضي غري%  2:

 .العمرانية يف املناطق غري

 :أما بالنسبة لألراضي املبنية حتدد نسبة الرسم بـ

 .أو تساويها ²م 211أقل منعندما تكون املساحة %  2

 .²م 0111و تقل أو تساوي²م 211عندما تفوق املساحة %  7

 .²م 0111األراضي عندما تفوق مساحة%  01

 .بالنسبة لألراضي الفالحية%  0
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 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 :الضريبة اجلزافية الوحيدة -

 ،5117أنشأت العضريبة اجلزافية الوحيدة مبوجب قانون املالية لسنة 

تؤسس ضريبة جزافية وحيدة حتل " حيث نصت املادة الثانية منه على 

حمل النظام اجلزايف للعضريبة على الدخل وتعوض العضريبة على الدخل 

 "اإلمجالي والرسم على القيمة املعضافة والرسم على النشاط املهين 

 :األشخاص اخلاضعون -3-0

 505تفرض العضريبة اجلزافية الوحيدة على حسب نص املادة 

 :من قانون العضرائب املباشرة من 0مكرر 

   األشخاص الطبيعيون الذين تتمثل جتارتهم الرئيسية يف بي

البعضائ  واألشياء، عندما ال يتجاوز رقم أعماهلم السنوي 

دج؛ 

  تأدية )األشخاص الطبيعيون الذين ميارسون األنشطة األخرى

، عندما ال (لتجاريةاخلدمات التابعة لفئة األرباح الصناعية وا

.دج يتجاوز رقم أعماهلم السنوي 

  األشخاص الطبيعيون الذين جيمعون بني النشاطني املذكورين

.دجوز رقم أعماهلم السنوي سابقا شريطة أال  يتجا

 :حتديد الضريبة اجلزافية الوحيدة -3-0

ريبة، حيث تنب ترسل اإلدارة اجلبائية تبليغا إىل املكلف اخلاض  للعض

له العناصر املعتمدة يف حتديد رقم األعمال، م  منح املكلف مدة شهر من 

إما بقبوله أو يقدم  .تاريخ استالم التبليغ للرد على هذا التقييم

مالحظاته م  توضيحه لرقم األعمال الذي يقبله، أما يف حالة عدم رده 

يغه كأساس لفرض يف اآلجال احملددة فأنه سيعتمد التقدير الذي مت تبل

 .العضريبة

 :معدالت الضريبة-3-3

 :يوجد معدالن للعضريبة اجلزافية الوحيدة هما

  يطبق على األشخاص الطبيعيون الذين ميارسون % معدل

نشاطا جتاريا؛



 عبد الكريم بريشي.أ  الضريبية هيكل النظام الضريبي الجزائري في ظّل اإلصالحات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (212) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

  يطبق على األشخاص الطبيعيون الذين يقومون % معدل

 .بتأدية اخلدمات

 :حمللية كما يليتوزع حصيلة العضريبة اجلزافية على اجلماعات ا

 %12، الصندوق املشرتك للجماعات احمللية %12، الوالية %21البلدية 

 :بعد استعراض أهم مكونات اجلباية العادية، نورد بعض املالحظات

إن جل العضرائب العائدة للجماعات احمللية تتميز باخنفاض معدهلا، مما  -

ما . احملليةيؤدي إىل اخنفاض احلصيلة العضريبية العائدة للجماعات 

 .يأثر ذلك سلبا على خططها التنموية

تساهم العضريبة اجلزافية الوحيدة يف استفحال ظاهرة التهرب والغش  -

العضرييب، حيث سيعمل اخلاضعون للعضريبة على الدخل اإلمجالي على 

تقليل رقم أعماهلم السنوية لكي خيعضعوا للعضريبة اجلزافية أو 

اطات اليت تفرض فيها العضريبة يقومون بتحويل نشاطاتهم حنو النش

.اجلزافية
50

 

يصعب على اإلدارة العضريبية حتديد الوعاء العضرييب للرسم العقاري،  -

 .وذلك بسب عدم رمسية غالبية العقارات

 

 :خــــامتة

لقد عاجلت هذه الورقة البحثية مكونات النظام العضرييب اجلزائري 

، وهذا للوقوف 0225نة بعد اإلصالح العضرييب الذي قامت به اجلزائر س

على مدى فعالية العضرائب املكونة هلذا اهليكل العضرييب، ومدى استجابة 

هذه العضرائب للتحوالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية اليت شهدتها 

 .الساحة الداخلية واخلارجية

بعد تعرضنا بالتفصيل إىل العضرائب اليت مسها اإلصالح، توصلنا إىل    

 :ليةالنتائج التا

إن العضرائب اليت أحدثها اإلصالح حلت حمل العضرائب النوعية اليت  -0

 .كانت سائدة يف النظام العضرييب القديم، وهذا قصد معاجلة نقائصه
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 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

إن اهليكل العضرييب بعد اإلصالح، مل يتجاوز مشكلة العضرائب  -5

 .املزعجة، واليت تتميز بقلة حصيلتها

اد هيكل ضرييب يتميز بالبساطة مل يتمكن اإلصالح العضرييب من إجي -0

 .والشفافية

عدم الفصل التام بني العضرائب العائدة للدولة والعضرائب العائدة  -

للجماعات احمللية، إذ جند بعض العضرائب حصيلتها تتوزع بني ميزانية 

 .الدولة وميزانية اجلماعات احمللية

 :لتفادي النقائص املسجلة نوصي مبا يلي

عادة هيكلة النظام العضرييب اجلزائري، وذلك ضرورة اإلسراع بإ -0

كأن تفرض ضريبة واحدة . باالقتصار على عدد قليل من العضرائب

على األشخاص الطبيعيني واملعنويني ومبعدل ثابت، و ضريبة أخرى 

غري مباشرة  مبعدالت متغرية تراعى فيها السل  ذات االستهالك 

 .رجيةوم  اإلبقاء على ضريبة التجارة اخلا. الواس 

العمل على ختصيص حصيلة ضريبة ما إىل اجلماعات احمللية، م   -5

وذلك . احلرص على تقليص اإلعانة املقدمة من طرف الدولة

 .لتكريس الالمركزية اإلدارية

عدم اإلكثار من منح االمتيازات العضريبية ألنها تساعد يف انتشار  -0

 .الغش والتهرب العضرييب
 

دةـــاهلوامش واملراجع املعتمـ

بن عماره منصور، العضريبة على الدخل اإلمجالي، دار هومه للنشر والتوزي ،  (0

 . 22، ص 5101اجلزائر، 

الدولية،  االقتصاديةفعالية التمويل بالعضريبة يف ظل التغريات قدي عبد اجمليد،  (5

أطروحة  .0222-0200اجلزائري يف الفرتة   العضرييبدراسة حالة النظام 

جامعة اجلزائر، معهد : اجلزائر .االقتصاديةدولة يف العلوم  دكتوراه. دكتوراه

 .020، ص 0222، االقتصاديةالعلوم 

 .من قانون العضرائب املباشرة 17، 12، 10انظر املادة  (0

 .من قانون العضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة 15املادة  (2



 عبد الكريم بريشي.أ  الضريبية هيكل النظام الضريبي الجزائري في ظّل اإلصالحات 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (211) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 .املباشرة من قانون العضرائب 10، 00انظر املادة (2

 .من قانون العضرائب املباشرة 02انظر املادة  (1

جملة جامعة [. على اخلط]ناصر مراد، تقييم اإلصالحات العضريبية يف اجلزائر،  (7

متاحة . 5112 -، العدد الثاني52دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية، اجمللد 

أوت  02أطل  عليها بتاريخ )  <www.damascusuniversity.edu.sy>على 

 .000، ص (5100

 .020قدي عبد اجمليد، مرج  سابق، ص  (0

. اجلزائر. 5101دار هومه، . بن عماره منصور، العضريبة على أرباح الشركات (2

 .01ص

18) - Direction générale des impôts٬ le système fiscale algérien.[en 

ligne].Alger : 2011sur :< http://www.mfdgi.gov.dz> (consulté 

le 25.08.2011)  

11) - Direction générale des impôts٬ Impôts sur le bénéfice des 

sociétés.[en ligne].Alger : 

2011sur :< http://www.mfdgi.gov.dz> (consulté le 25.08.2011) 

 .من قانون الرسم على رقم األعمال املادة  - (

 .ألعمالمن الرسم على رقم ا ملزيد من التفصيل انظر املادة  - (

من قانون  00، 00، 01، 12، 10لإلطالع على العمليات املعفية انظر املواد،  - (02

 .الرسم على رقم األعمال

 .من قانون الرسم على رقم األعمال 02لإلطالع على التفاصيل انظر املادة  - (02

 071قدي عبد اجمليد مرج  سابق، ص  - (01

وجه اإلقتصاديات احمللية بريشي عبد الكريم، فعالية النظام اجلبائي يف ظل ت - (07

حنو العوملة االقتصادية، دراسة حالة النظام اجلبائي اجلزائر خالل الفرتة ما بني 

، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية 5111-5117

 .510، ص 5117والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان، 

الوطنية و الدولية، الصفحات الزرقاء، بعون حيياوي نصرية، العضرائب  - (00

 .022اجلزائر، ص 

 .من قانون العضرائب املباشرة 522املادة  - (02

 .من قانون العضرائب املباشرة 522املادة  - (51

 .من قانون العضرائب غري املباشرة 510املادة  - (50

 .من قانون العضرائب غري املباشرة ز -510املادة  - (55

 .022عبد الكريم بريشي، مرج  سابق، ص  - (50


