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يرفع هللا الذين امنو و اللذين أوتو ( :قال هللا تعالى
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 تشــــــــــــــــكــــــــرات

 

أول الشكر وآخره إىل هللا العلي القدير الذي لوال فضله ما كان هلذا العمل أن يرى 

 النور.

 إىل من أضاء دروب هذه األرض الطاهرة......حممد صلى هللا علية وسلم.

 إىل من وصاان هللا تعاىل ابإلحسان إليهما

 ".............وابلوالدين إحساان"

 إىل الزوجة العزيزة واألبناء

 إىل إخويت وأهلي

 إىل أصدقائي

 ....إىل كل من كان يسأل عن عملي من قريب أو بعيد
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لتقوم الدولة بوظائفها العادية ال بد هلا من متويل، وحتتاج إىل تنظيم حمكم يتم من خالله احلصول على         
دات بصورة منتظمة ار يإيرادات وصرف للنفقات لتحقيق األهداف املرسومة، ويتم إعداد هذا التنظيم )النفقات واإل

االقتصاد وتكمن هاته األمهية يف خمتلف النواحي خاصة السياسة  يف إطار امليزانية العامة للدولة واليت هلا أمهية كبرية يف
واالجتماعية واالقتصادية حيث يشكل إعداد امليزانية واعتمادها جماال حساسا من الناحية السياسية وتعترب وسيلة 

ني حتقيقا ضغط يؤثر هبا الربملان على احلكومة سواءا من حيث التعديل أو الرفض حىت تتبع احلكومة هنج سياسي مع
 لبعض األهداف السياسية واالجتماعية.

أما من الناحية االقتصادية فامليزانية العامة تعكس يف كثري من الدول احلياة االقتصادية واالجتماعية لتلك اجملتمعات 
كانت يف فهي أداة تساعد يف توجيه وإدارة االقتصاد القومي ابإلضافة إىل أن امليزانية مل تعد أرقاما وكميات كما  

 الفكر التقليدي، بل هلا آاثر يف حجم اإلنتاج القومي ويف مستوى النشاط االقتصادي بكافة قطاعاته.

فامليزانية العامة هلا أتثري يف القطاعات االقتصادية تستخدمها الدول إلشباع احلاجات العامة اليت حتقق أهداف 
 االقتصاد.

واملتمثلة يف الضرائب. وهذه األخرية هلا أمهية يف املنظومة االقتصادية  ولتموين امليزانية العامة البد هلا من مصادر
واالجتماعية، وتتمثل يف حتقيق التنمية اليت تتطلع إليها الشعوب وتعترب يف أكثر الوسائل الفعالة اليت تؤثر مباشرة يف 

دول الغري ريعية يف حل إشكالية العامة يف الدول املتقدمة وكذا ال لإليراداتاالقتصاد القومي كوهنا مصدرا هاما 
 التمويل.

 إضافة إىل أن الضرائب تعد من أهم الوسائل املستخدمة يف توجيه االقتصاد وترقيته.
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 :ةالتالي يةولإلحاطة جبوانب البحث قمنا بطرح اإلشكال

 ة؟ـــــــــامــــة العــــــزانيـــــامليوارد ــــــسني مــية يف حتـــريبـــالض اتــــــالحـــــاهم لإلصـــــف تســــــكي

 ولإلجابة على هذه اإلشكالية نطرح األسئلة الفرعية التالية:

 :فرعيةاألسئلة ال

 ما نوع الضرائب اليت تعتمد عليها الدولة؟ -1
 ؟هي أبرز أقسام امليزانية العامةما  -2
 العامة؟كيف سامهت اإلصالحات الضريبية يف حتسني موارد امليزانية  -3

 الفرضيات التالية: نعتمد علىولإلجابة عن التساؤالت 

 ؟نوعان من الضرائب تعتمد عليهم الدولة يف متويل امليزانيةهناك  -1
 ؟قسم تعتمد عليه الدولةهناك  -2
 ؟موارد امليزانية العامة حتسنييف اإلصالحات الضريبية كيف سامهت  -3

 ة وميكن حصرها يف:: هناك عدة أسباب ذاتية وعامأسباب اختيار املوضوع

 للمسامهة يف نشر الوعي لدى املكلفني بدفع الضرائب. -
 العمل على إبراز دور امليزانية العامة وكذا أمهية الضرائب يف متويلها. -
 التعرف على كيفية مسامهة اإلصالحات الضريبية يف حتسني مواد امليزانية العامة. -
 يف النظام الضرييب اجلزائري.أهداف املوضوع يف تبيان اإلصالحات اليت حدثت  -
 التعرف على أمهية الضرائب اليت تؤديها يف ضبط النشاط االقتصادي، والغاية ومن اإلصالحات الضريبية. -

 :املوضوعأمهية 

أتيت أمهية املوضوع يف أن الضرائب تعد من أهم السائل املستخدمة يف توجيه وترقية االقتصاد، وكذا اجلباية   -
 .هاما يف متويل امليزانية العامة اليت تلعب دورا

كون اجلباية البرتولية لتعد أهم مورد فقد أردان تسليط الضوء على اإلطالقات الضريبية ملا هلا من دور يف  -
 خارج قطاع احملروقات وإحالل اجلباية العادية حمل اجلباية البرتولية. خلق موارد



 د
 

اختيار املوضوع كان حسب األمهية البالغة ابلنسبة للمؤسسة، حىت تستطيع التحكم يف أسعار املنتوجات  -
 وحىت نتمكن من التعمق أكثر يف لب املوضوع ....

 املنهج املتبع:

 .ج الوصف التحليليارأتينا من خالل دراستنا من اتباع منه

 : بقصد تقدمي تعريفات لإلصالحات الضريبة وما يتبعها وبيان معنيها وتصنيفاهتا وخصائصها.ج الوصفيهاملن

: لتحليل معطيات اجلداول وما حتتويه من إحصائيات للحواصل الضريبية أبنواعها ودراسة حالتها املنهج التحليلي
 تداوله.يف الفرتة املمتدة حسب ما مت 

 الدراسات السابقة:

مراد انصر ، فعالية النظام الضرييب وإشكالية التهرب، دراسة حالة اجلزائر: الدراسة عبارة عن أطروحة دكتوراه  -
.  وقد متحورت 2002دولة قدمت عن كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري عن جامعة اجلزائر سنة 

ضرييب واالهداف املسطرة له خاصة تلك املتعلقة ابجلوانب إشكالية البحث حول مدى حتقيق اإلصالح ال
املالية واالقتصادية مع تشخيص ظاهرة التهرب الضرييب كمأشر لعدم فعالية هذا النظام، وقد توصل إىل 
عدة نتائج نذكر منها: اعتبار ان اإلصالح الضرييب الذي عرفته اجلزائر يف  التسعينات يعرب عن خطوة هامة 

نظام الضرييب والضرائب اليت تستجيب عن اإلصالح أكثر تكيفا مع واقع املؤسسة مقارنة مع حنو ترشيد ال
 النظام السابق.

حممد لعالوي، أطروحة دكتوراه، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ختصص علوم اقتصادية ، جامعة  -
، املوضوع دراسة حتليلية لقواعد أتسيس وحتصيل الضرائب يف اجلزائر وتضمنت 2015 – 2014بسكرة 

حتليل قواعد أتسيس وأتصيل الضرائب يف اجلزائر وتقوم على واقع حتليل فاعلية املصاحل اجلبائية خلمس 
تزام مديرايت والئية للضرائب بتحليل مؤشرات األداء مبجمل خصائص حتصيل الضرائب. النتائج عدم االل

غياب عامل الثقة والتهرب الضرييب، ضعف التحصيل، عدم وجود رقابة جبائية مالئمة، ابلواجبات اجلبائية، 
 كثرة وتزايد النزاع اجلبائي.
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 حمددات الدراسة:

 . احملدد املكاين اجلغرايف: تدور الدراسة حول اجلزائر.هناك حمددان

 .2017 – 2000احملدد الزماين: حددت فرتة الدراسة من 

 هيكل الدراسة:

 أن تقسم دراستنا إىل ثالثة فصول كما يلي: ارأتيناقصد اإلحاطة ابملوضوع 

ثالث مباحث، درسنا فيها مفاهيم عامة حول طار النظري للضرائب، تناولنا فيه اإل عنوانكان حتت الفصل األول  
الضريبة واآلاثر االقتصادية للضريبة. مث الفصل الثاين حتت عنوان اإلطار النظري للميزانية العامة، الضريبة، تصنيفات 

تناولنا فيه ثالثة مباحت على التوايل: ماهية امليزانية العامة، إيرادات الدول، النفقات العامة. أما الفصل الثالث 
ة ودورها يف حتسني امليزانية العامة يف اجلزائر يف الفرتة واألخري فقد كان عبارة عن دراسة حالة اإلصالحات الضريبي

، حيث قمنا بتقسيم الدراسة خالل هذه الفرتة إىل ثالث مباحث كل مبحث 2017إىل غاية  2008املمتدة من 
 يدرس حالة اإلصالحات الضريبية للضريبتني املباشرة وغري املباشرة خالل الفرتة املقرتحة.
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 اإلطار النظري للضرائب:األول:  صلالف

وع الضريبة اليت من خالهلا ميكن اإلحاطة مبوضحناول من خالل هذا املبحث التعرف على خمتلف النقاط األساسية    
دور اليت تؤديه يف االقتصاد، وعلى هذا النحو سنتطرق إىل تعريف الضريبية وخصائصها يف املطلب ونتمكن من معرفة 

 األول، مث نتطرق إىل األسس العامة اليت تنظمها يف املطلب الثاين ويف األخري سنتحدث عن املبادئ األمهية واألهداف.

 املبحث األول: مفاهيم عامة حول الضريبة:

 :مفهوم الضريبةلب األول: املط

ا أصبحت الضريبة من أهم األدوات اليت تستخدمها الدولة يف احلصول على املوارد املالية اليت تضمن من خالهل     
وأداة للتوجيه والضبط  اجملتمع،جديد يتمثل يف كوهنا أصبحت أداة لتحقيق أهداف  نفقاهتا العامة، إضافة إىل دور

 االقتصادي.

 الفرع األول: تعريف الضريبة:

ميكن تعريف الضريبة على أهنا اقتطاع نقدي ذو سلطة هنائي دون مقابل، منجر لفائدة اجلماعات اإلقليمية )الدولة   
 1ومجاعتها احمللية( أو لصاحل اهليئات اإلقليمية.

تسامهية واليت تقوم عن طريق السلطة، بتحويل األموال  حسب قدراهتم الوتعرف كذلك أبهنا "مسامهة نقدية على املكلفني
 2احملصلة وبشكل هنائي ودون مقابل حمدد حنو حتقيق األهداف احملققة من طرف السلطة العمومية.

بصورة هنائية، نستخلص أن الضريبة هي ضريبة مالية يدفعها الفرد جربا إىل الدولة. أو إحدى اهليئات العامة احمللية 
 3مسامهة منه يف التكاليف واألعباء العامة، دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة.

وانطالقا من التعاريف السابقة نستطيع حتديد خصائص الضريبة على أهنا ذات شكل نقدي، ذات طابع إجباري هنائي، 
 دون مقابل قصد نفع عام )العامة للدولة يف اجملتمع(.

 :الضريبة خصائصالثاين:  الفرع

 ذات شكل نقدي: ابعتباره يالئم الظروف واألنظمة املالية احلديثة. -1
يوضح مدى )سلطة السلطة( سيادة الدولة، لديها جهاز مكلف جربا : اختيارايتدفع جربا وهنائيا وليس  -2

 ابجلرب والعقوابت خمالف للنصوص العامة.
 القرض العام، تستلزم الدولة برده عند االستحقاق.هنائي خيتلف وغري قابل للرد خبالف  -3
 بدون مقابل "يدفعها الفرد وال ينتظر مقابل من الدولة. -4

                                                           
 176-175، الجزائر، ص2005عباس محرري، اقتصاديات المالية المعاصرة،  .محمد  1

 
 175محمد عباس محرري، المرجع السابق.ص 2
 13، ص200، 1عمان، ط-هيثم العبادي، المحاسبة الضريبية، دار ضياء للنشر والتوزيع -عبد الحليم كراجة 3
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 نفع عام وليس خاص. -5

  : تتمثل عامة يف عيوبإال أهنا متتلك بعض ال ناءتدفع من قبل كل املستهلكني بدون استث على الرغم من كوهنا 

عدم العدالة وعدم مراعات الظروف املالية لدافعيها، فجميع املمولني يقفون على قدم املساواة يف دفعها دون  -
 لدرجة سريهم أو فقرهم.اعتبار 

تفرض على السلع الضرورية لضمان زايدة احلصيلة إال أنه يشكل عبئا إضافيا على املكلفني هبا خاصة أصحاب  -
 الدخول املرتفعة، فهي ال حتقق قاعدة العدالة املنشودة.الدخول احملدودة أكثر من أصحاب 

السلع الضرورية هي أكثر السلع مالءمة لزايدة حصيلتها، وقد تضطر الدولة إىل رفع يف حاالت احلاجة لتمويل  -
اخلزينة العامة إىل رفع نسبة الضرائب أ فرض ضرائب على هذه السلع مما يؤدي إىل أثر سليب على امليل احلدي 

 1عنها، وهذا يف صاحل األغنياء على الفقراء. االستغناءراء الذين ال يستطيعون للفق

 : األسس القانونية والقواعد العامة للضريبة:املطلب الثالث

ترجح نظرية املالية العامة نقطة ارتكاز القانونية اليت تعطي للدولة احلق يف فرض الضرائب وكذا التزام املواطنني أبدائها   
 إىل تيارين.

 نظرية املنفعة والعقد االجتماعي: الفرع األول:  

على األفراد من اخلدمات اليت  إن تفسري فرض الضريبة من قبل الدولة على املواطنني يرجع إىل فكرة املنفعة اليت تعود
تقدمها الدولة صحة، تعليم وغريها. وصاحب فكرة املعتقد االجتماعي "جون جاك روسو " الذي قال أبن هناك عقد 

 2ضمين بني األفراد والدولة يلتزم اآلخر بتقدمي الضرائب مقابل حتقيق منفعتهم العامة يف شىت اجملاالت.

 األفراد إنميثل عقد أتمني وعلى رأسهم مونتسكيو حيث قال  الضمين بني األفراد والدولةيرى البعض أبن العقد  -
 قيام الدولة بتأمني على ما تبقى من ممتلكاهتم وهبذا الشكل مبثابة قسط على احلياة.تدفع الضرائب للدولة مقابل 

ربى يساهم فيها األفراد، وتعترب ويرى البعض اآلخر أن العقد الضمين هو عقد شركة، وكأن الدولة شركة إنتاج ك -
 الضريبة مبثابة مسامهة من األفراد يف نفقات اإلنتاج العام للشركة.

 نظرية التضامن االجتماعي والسيادة:الفرع الثاين: 

بوجود الدولة كضرورة سياسية واجتماعية، تقوم على حتقيق مصاحلهم االجتماعية العليا قد سلموا يعتربون أن األفراد    
األفراد يقضي بتحمل كل فرد العامة يف شىت اجملاالت وأن نوعا من التضامن االجتماعي قد ينشأ بني وإشباع حاجاهتم 

 للضريبة حسب قدرته التكليفية تضامنا مع بقية أفراد اجملتمع.

                                                           
 147، ص1980الجزائر، ط -حيدرة -معيةصالح الرويلي، اقتصاديات المالية، ديوان المطبوعات الجا  1
 .183،ص2005محمد عباس المحرري، اقتصاديات المالية العامة،الجزائر،   2
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: ويقصد هبا جمموعة القواعد واألسس اليت جيب على املشرع اتباعها ومراعاهتا يف وضع نظام ضرييب، أي املبادئ العامة
تراعى مصلحة املواطن والدولة، وحتفظ مصلحة املكلف ابلضريبة ومصلحة اخلزينة العمومية فهي دستور عام على الدولة 

يوم على الرغم من التحفظات على اجتاه التدخل فقد اتضح أن هناك ، أما الاحرتام هذه املبادئ عند فرض الضريبة
لدول الرأمسالية، فاهلدف األويل للضرائب هو ابلنسبة لأهداف أخرى للضريبة إىل جانب اهلدف املايل ومل يعد اهلدف أويل 

وذلك لزايدة اإلنفاق حتقيق االستقرار عرب الدورة االقتصادية، وذلك من خالل ختفيض الضرائب يف حالة االنكماش ، 
إعطاء كما تستخدم لتشجيع نشاط اقتصادي معني ملنحه فرتة لتضخم من أجل امتصاص القوة الشرائية  وزايدهتا يف فرتة ا

 1املواد األولية ابعتباره نشاطا حيقق التنمية االقتصادية.

عناصر  -موازنة امليزانية املالية ويعترب هذا اهلدف تقليدي للضرائب لتغطية نفقات دول فهو )إمجايل اإلنفاق العام
اإليرادات العامة فيما عدى الضرائب( أي اجلزء املكمل لإليرادات العامة حبيث يصبح إمجايل اإليرادات العامة معطا 

  2للنفقات العامة.

 ريبة:: أهداف الضثالثال املطلب

هتدف الضريبة إىل حتقيق أغراض معينت أو أهداف معينة، ويف مقدمتها اهلدف التمويلي ابعتبارها مصدرا لإليرادات       
 العامة، ابإلضافة إىل أهداف أخرى مالية، سياسية، اقتصادية واجتماعية، ومن بني هذه األهداف:

الدولة يف ذلك الوقت، حيث كان اهلدف من الضريبة هدف مايل يف ظل الدولة احلارثة كان دور الضريبة حمايدا لدور 
حبتا، أي حتقيق إيرادات تستطيع هبا الدولة مواجهة نفقاهتا لتسيري املرافق العامة، أي مبعىن أنه ال ترتيب على فرضها أي 

 .أثر يف اجلوانب االقتصادية واالجتماعية فيما خيص الدخول أو التأثري يف قراراهتم االقتصادية

لكن مع تطور دور الدولة وتدخلها يف احلياة االقتصادية تطورت أهداف الضريبة، فقد أصبحت أداة أساسية يف  -
 يد الدولة لتحقيق أهدافها السياسية، االقتصادية واالجتماعية، وحتقيق دورها حسب املعتقدات املهنية يف الدولة.

 أهداف سياسية: الفرع األول: 

حتديد الفوارق بني الدخول عن طريق الضرائب التصاعدية أو  لتقليلهتدف إىل االشرتاكية تستطيع بعض الدول أن    
اخلطة بناءا على هي إنفاقها أقصى للدخل، وبذلك تتحول املدخرات من أيدي األفراد إىل الدولة اليت تتوىل  حد 

 3االقتصادية العامة للدولة.

بعض الدول وختفيضها على منتجات دول أخرى، فيعترب هذا االستعمال كما أن فرض رسوم مجركية مانعة على منتجات 
 للضريبة ألهدافها السياسية.

 

                                                           
 242-241، ص1978 3حسين عواضة، المالية العامة، دار النهضة العربية، بيروت، ط  1
 .84،ص 1995 3حسين مصطفى حسين، المالية العامة، د م ج،الساحة المركزية بن عكنون، ط  2
 99، ص1979عبد الكريم صادق بركات وآخرون، المالية العانة، مؤسسة الشهاب، جامعة اإلسكندرية، ط   3
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 أهداف اقتصادية: الفرع الثاين: 

سعار الضريبة يف -وهو الوصول إىل حالة استقرار سياسي غري مشوب ابلتضخم أو االنكماش، وذلك من خالل رفع أ   
حالة التضخم. وختفيض أسعارها يف حالة االنكماش، أمر ابلتمييز يف املعاملة الضريبية من أوجه النشاط املختلفة لتشجيع 

فالضريبة  ختفيف عبئها وخفض االستقطاب الضرييب.خر أمر بتعديل وعاء الضريبة يقصد بعضها واحلد من البعض اآل
، وهي  يف االقتصاد الذي تسوده املنشأة احلرة واليت ال ترغب يف التدخل فيه ابلطريق املباشرهي أحد أدوات التوجيه املايل 

 كذلك أحد األسباب لتحقيق االستقرار االقتصادي وتسميته.

 أهداف اجتماعية: الفرع الثالث: 

ضرورية املعاملة التميزية للساع االستهالكية يف كفاء السلع الو ميكن استخدام الضرائب التصاعدية على الدخل والثروة   
وكشف الضريبة إىل احلد من الفوارق بني الطبقات وختفيف حدة التفاوت يف الثروات وزايدة األسعار على السلع الكمالية 

كاخلمور، وتشجيع بعض   االستهالك الضارةتماعية معيشة، كمحاربة أنزاع والدخول، كنا أهنا وسيلة حتقيق أهداف اج
 1أنواع االستهالك واملسامهة يف تنفيذ سياسة سكانية حمددو.

ومنه جند أن الضريبة أداة من األدوات اليت تلجأ إليها الدولة لتحقيق الرفاهية العامة يف امليادين االقتصادية     
ايل للضريبة مل يعد اهلدف الوحيد، لكن ابلرغم من تعدد أهداف الضريبة يبقى اهلدف املايل واالجتماعية، وأن اهلدف امل

 2ذو األولوية، كما تتعارض األهداف األخرى.

 الضرائب: املبحث الثاين: تصنيف

املبادئ يقصد بتصنيف الضريبة حتديد كافة الوضعيات واإلجراءات املتعلقة بفرض الضريبة وحتصيلها على ضوء 
 االقتصادية اليت جيب مراعاهتا.

 :وظروف وضعها من حيث املادة اخلاضعة للضريبة املطلب األول:

 إليها.الزاوية اليت ينظر تقسم الضرائب إىل عدة أنواع ختتلف ابختالف 

 :من حيث املادة اخلاضعة للضريبةالفرع األول: 

 تنقسم إىل: 

                                                           
 102عبد الكريم صادق بركات وآخرون، نفس المرجع السابق، ص  1
 202محمد عباس محرري، المرجع السابق، ص  2
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أصبحت تفرض على األموال، هي األساس يف تكليف األفراد ابملسامهة يف حتمل األعباء  ضرائب على األموال: -
العامة يف معظم النظم الضريبية احلديثة، نكون بصدد ضريبة على األموال إذا كان حمل أو موضوع الضريبة مكون 

وال تفرض على من أموال اقتصادية مبلغ أو خدمات، أي تقرض على ما ميتلكه الفرد من مدخول وثروات 
الشخص بذاته. فهي إما تكون عينية تراعي يف فرضها شخصية امللزم أو املكلف وإما أن تكون شخصية تراعي 

 1يف فرضها املركز الشخصي للمكلف وظروفه االقتصادية واالجتماعية.
الضريبة على رأس املال حسب تتناول عناصر الثروة املكونة للخدمة املالية للفرد، وهذه ضرائب على الرؤوس:  -

بعض املفكرين الذين يعتربوهنا أداة مالئمة لتوزيع األعباء العامة على أساس أن مقدار ما ميلكه شخص معني يف 
حلظة معينة من عناصر الثروة يظهر بصورة أكثر وضوحا من مقدار دخله، وخاصة رأس املال العاطل الذي ال 

 ثمار رأس ماله.يستثمر حىت يرغم هذا الشخص على است

  أو املصدر الذي تفرض عليه :حيث حتديد وعاء الضريبة  من: الفرع الثاين

إن األخذ بنظام الضريبة املوحدة أو نظام الضريبة املتعددة من األشياء اليت تتعلق ابلنظام الضرييب يف الدولة، فهي    
تبحث دائما عن النظام الذي حيقق هلا أكرب قدر من اإليرادات ويف ذات الوقت تلتزم ابلقواعد العامة اليت حتكم الضريبة 

قوم املفاضلة عند إجراء التنظيم الفين للضرائب بني االعتماد على نظام الضريبة السالف بياهنا، واستنادا إىل ذلك ت
 املوحدة أو األخذ بنظام يقوم على فرض عدة ضرائب، تتخذ كل منها وعاء ماليا خاصا هبا.

ء واحد يقصد هبا مجع كل اإليرادات اليت حيصل عليها املمول من مصادر الدخل والثروة املختلفة يف وعا: ضريبة واحدة
وتفرض سعر معني للضريبة على هذا الوعاء، وتسمى أيضا ابلضريبة العامة على الدخل، وهي تفرض على جمموع الدخل 

 تكلفة احلصول عليه.الصايف بعد استبعاد 

نظام الضرائب املتعددة هو أن خيضع املمولني لألنواع املختلفة من الضرائب، مبعىن أن الضريبة تتعدد  .ضريبة متعددة
تعدد مصادر الدخل والثروة، ويعترب مثل هذا النوع من أنظمة الضريبة األكثر شيوعا واستعماال لدى معظم الدول يف ب

الوقت احلاضر، مبا تتميز به من تقليل لظاهرة التهريب الضرييب وتتخفف من العبء على املكلفني وذلك لكوهنا متعددة 
 2ة على حصول الدولة على األموال الالزمة لتطبيق أهدافها.تصيب كل وعاء على حدى، ابإلضافة إىل ذلك القدر 

 قعة املنشأة هلا:اوالو  ن حيث ظروف وضع الضريبةم: طلب الثاينامل

يتم حتديد الضريبة بفرض معدل معني يتناسب مع قيمة املادة اخلاضعة للضريبة، إما يف صورة نسبة مئوية على 
 معني يتم حتصيله عن كل عنصر من عناصر املادة اخلاضعة للضريبة.إمجايل وعاء الضريبة، أو يف صورة مبلغ 

 الفرع األول: من حيث ظروف وضع الضريبة:

 تنقسم إىل:
                                                           

https:/ Universtylifestyle/net 05/06/2019, 19 :03 1  
  محمد عباس محرزي، المرجع السابق، ص 1022
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: يقصد هبا النسبة املئوية الثابتة لالقتطاع الذي يفرض على املادة اخلاضعة للضريبة وال ضريبة نسبية •
ابح الشركات يف اجلزائر، أين تفرض كل منها تتغري بتغري قيمتها، وخري مثال على ذلك الضريبة على أر 

يتغري املعدل بتغري قيمة املادة اخلاضعة للضريبة، وتزداد احلصيلة  وال %30مبعدل اثبت يقدر ب 
 1الضريبية يف الضريبة النسبية بنفس نسبة الزايدة يف قيمة املادة اخلاضعة هلا.

ابختالف قيمة املادة اخلاضعة هلا والعكس هي ضريبة تفرض مبعدالت خمتلفة : ضريبة تصاعدية •
صحيح، أي تزداد احلصيلة الضريبية التصاعدية بنسبة أكرب من زايدة قيمة املادة اخلاضعة هلا، ومن 
املتصور أن يقسم املشرع وعاء الضريبة إىل عدة شرائح على أن تطبق على كل شرحية معدل خاص هبا 

 عدل التصاعدي.وفقا لألسلوب التقين املتبع يف تطبيق امل

 : الواقعة املنشأة للضريبةمن حيث : الفرع الثاين

 تنقسم إىل:
: سواء كان عقاراي أو منقوال، وهذا النوع يتمتع أبكرب قدر من الثبات واالستقرار، إذ أن واقعة متلك رأس املال •

الدخل الناتج رأس املال كمصدر للدخل يدوم وال يتوقف على عمر الشخص، كما أنه ميكن جتنيب جزء من 
 عنه لصيانته ومحايته من االستهالك لضمان بقائه واستمراره أكرب فرتة ممكنة.

ميكن تعريف رأس املال أبنه الذمة املالية، القيم اململوكة من طرف املكلف ابلضريبة، اليت مت احلصول 
ل ربح مت احلصول عليها من خالل عملية االدخار، تركة أو هبة أو تبعا لعملية ذات طابع استثنائي مث

 عليه يف لعبة الرهان الرايضي.
من إنتاج السلعة، يقوم املشرع الضرييب بفرض : يف إطار ضريبة اإلنتاج، فهي يف املرحلة األوىل واقعة اإلنتاج •

ضريبة اإلنتاج على السلع اليت تتميز برتكز إنتاجها، وذلك لكي يضمن غزارة احلصيلة الضريبية، من جهة 
واالقتصاد يف نفقات حتصيلها من جهة أخرى. ومن أمثلة ضريبة اإلنتاج: الضريبة على الوقود، الضريبة على 

تعد ضريبة اإلنتاج ضريبة عينية غري مباشرة مقتصرة على بعض أنواع السلع و الكربيت والتبغ والكحول.....،
عتبارات األخرى، وهي تعد ضريبة عينية دون غريها، وهذا يف نفس الوقت مع أخذ بعني االعتبار العدالة واال

لكوهنا ال تراعي ظروف املمول الشخصية الذي يتحمل ثقلها وإن كانت الدولة تراعي يف حتديد معدهلا طبيعة 
 السلعة اخلاضعة هلا ومدى استهالكها.

يبة متنوعة : تفرض الضريبة هنا على أساس واقعة االستهالك أو إنفاق الفرد لدخله، وهي ضر واقعة االستهالك •
ومتعددة، وميكن القول أن الضرائب على االستهالك تفرض مبناسبة استعمال الفرد لدخله للحصول على السلع 
واخلدمات اليت حيتاج إليها. وبصورة عامة ميكن تقسيم وفقا لطبيعة األنظمة الضريبية، إذ أن أمهية حتقيق أغراض 

وميكن تقسيم هذا النوع من الضريبة إىل الضريبة  ك.اقتصادية واجتماعية من فرض الضريبة على االستهال
 عامة على االستهالك.النوعية على االستهالك، والضريبة ال

                                                           
  سعيد عبد العزيز عتمان- شكري رجب العشماوي، الدار الجامعية –اإلسكندرية، 2007، ص 1221
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: حتتل الضريبة على الدخل أمهية كبرية يف األنظمة الضريبية احلديثة لكوهنا تتضمن أوجه واقعة حتقق الدخل •
الدخول اليت حتقق من العمل أو رأس املال، النشاط االقتصادي املختلفة، ومن مث ميكن فرضها على كافة 

فالضريبة على الدخل تعد من بني أهم األدوات اليت متكن من حتديد املقدرة التكليفية للشخص، وابلتايل 
االقتطاع من دخله ما يناسب ظروفه االجتماعية، ابإلضافة إىل أهنا متثل مصدرا اثبتا ودائما لإليرادات العامة 

لدولة لتأمني حتقيق العدالة االجتماعية مادامت وسيلة أو أداة يف يد الدولة إلعادة توزيع للدولة، تستخدمها ا
 الدخل الوطين لتذليل الفوارق بني الطبقات االجتماعية املختلفة. 

 وسنقوم بدراسة موجزة لنوع من الضرائب من حيث حتمل العبء الضرييب )ضرائب مباشرة، ضرائب غري مباشرة(.

  :من حيث حتمل العبء الضرييب: ثالثلااملطلب 

يعد تقسيم الضرائب إىل مباشرة وغري مباشرة أهم تقسيمات الضرائب على اإلطالق، فهناك إمجاع بني الكتاب 
االقتصاديني على أن الضرائب املباشرة هي ضرائب على الدخل والثروة، بينما الضرائب غري املباشرة هي ضرائب على 

 نفاق.التداول واإل

 تنقسم إىل:

 : الفرع األول: ضرائب مباشرة

واليت تعترب كضرائب ذات مؤشر، متس امللكية، املهن، الدخل. فهي كل اقتطاع قائم مباشرة على األشخاص أو على 
 العمومية.املمتلكات، والذي يتم حتصيله بواسطة قوائم إمسية، واليت تنتقل مباشرة من املكلف ابلضريبة إىل خزينة 

 1بصفة كلية وأن املكلف هبا هو الذي يتحملها هنائيا.انتقال عبئها  ميكنال تعرف على أهنا الضريبة اليت 

 تقسيمات الضريبة املباشرة: :أوال

خدماهتم على الفرتة وتقاص نقدا  : تفرض على رواتب وأجور املوظفني مقابلضريبة على الدخل اإلمجايل/ أجور ➢
 2يف الرواتب األصلية أو املزااي العينية.سواء 

 وهلا خصائص منها:
مصادر  منالرواتب واألجور بغض النظر عن جمموع اإليراد املكلف الواحد تتناول  ضريبة عينية شخصية ألهنا -

 للمكلف وتفرض بطريقة تصاعدية.التكليفية املقدرة شخصية ألهنا تراعي ونفس الوقت دخله املختلفة 
مقدار الضرائب سهولة حصر اإليراد اخلاضع هلا وذلك ألن القانون يلزم رب العمل بتقدمي القرار إىل مصلحة  -

 اإليراد وتعد أقرب الضراب حتقيقا للعدالة.

                                                           
  

  عطية عبد الواحد، مبادئ واقتصاديات المالية العامة، دار النهضة العربية، ط2000 القاهرة، ص 661

 خيرت ضيف، المحاسبة الضريبية، دار النهضة، ط1980 بيروت، ص 652
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ايل فال يسمح خبفض راد اإلمجرب العمل مما يفرض على كامل اإلي : حلملها العامل وليسمباشرة علن اإليراد -
 التكاليف.

 العمل وتسدد شهراي رغم سعرها السنوي. مصدرهكامل اإليراد : تفرض على  شهرية التسديد لتسوية السعر -
: الضريبة على الدخل اإلمجايل/ األجور. ال يوضع هلا إال اإليرادات الناجتة عن األجراء العملتسري على نتائج  -

 واملوظفني.
من الضرائب املباشرة على أنه تؤسس ضريبة جممل األرابح  135، تنص املادة الشركاتضريبة على أرابح  -

هذه الضريبة على أرابح و 136املعنويني املشار إليه يف املادة واملداخيل اليت حتققها وغريها من األشخاص 
 1الشركات.

 

 

 :صائص الضريبة املباشرة:خاثنيا: 

 األرابح كل سنة مالية، كانت سداسية أو سنة كاملة.ضريبة سنوية أي تفرض على  -
 2من قانون الضرائب املباشرة. 152و 151تقدمي تصريح يف كل سنة مالية حسب املادتني  -
و  139ضريبة إمجالية: تفرض على إمجايل األرابح احملققة خالل السنة املالية املنصرمة وذلك حسب املادتني  -

 من قانون الضرائب. 140
العمل ورأس املال. وللضريبة على أرابح الشركات أمهية كبرية مقارنة النتأتية من عنصرين األرابح تفرض على  -

 ابلضرائب على الدخل احملصل عليه عن طريق التصريح مليزانية الدولة.
ب املوجودة داخل الرتااملبنية وغري املبنية يعرف أبنه رسم سنوي يفرض على امللكيات العقارية  :الرسم العقاري -1

الوطين ابستثناء بعض امللكيات اليت استثناها القانون سواءا بصفة دائمة أو مؤقتة، وهذا يعين أم الرسم العقاري 
يفرض مرة كل سنة، وال ميكن أبي حال من األحوال أن يفرض أكثر من مرة، كما أنه يفرض على مجيع 

 3العقاري هناية السنة إىل ميزانية الدولة. العقارات وامللكيات مهما كان صفتها ونوعيتها. وحيول إيراد الرسم
 والعالوات مما يعين  قيمةواألجور والتعويضات  ت: ختضع املبالغ املدفوعة لقاء املرتبا208: املادة الدفع اجلزايف -2

االمتيازات لرفع جزائي يقع على األشخاص )الطبيعيني أو املعنويني( واهليئات املعنية ابجلزاء أو املمارسة هبا 
ال تدخل ضمن أساس  210نشاط اليت تدفع مرتبات وأجور وتعويضات وعالوات وأساس الدفع اجلزائي املادة 

وكذلك املبالغ املدفوعة كأجور مسبقة  68ة يف املادة و املعاشات واملرتبات املذكور املبالغ الدفع اجلزائي، املنح و 
 4املعدل واملتمم.املتعلق بتمهني  1981يونيو  27املؤرخ يف  7-81يف إطار 

                                                           
 206-204محمد عباس محرزي، المرجع السابق، ص   1
 161محمد عباس محرزي، المرجع السابق، ص  2

  قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة، المرجع السابق، ص 973

  نفس المرجع السابق، ص 814
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 :الرسم على النشاط املهين -3
األشخاص الطبيعيني، أو حيققه رقم األعمال الذي بصدد : يستحق سنواي الرسم الصناعي والتجاري ➢

للضريبة على الدخل ضمن املداخيل الصناعية والتجارية وكذلك أرابحه ضع ميارسون نشاط ختالعتباريني الذين ا
 الضريبة على أرابح الشركات.

: يستحق الرسم سنواي، حيدد رقم األعمال الذي توقعه يف اجلزائر  غري التجاريالرسم على النشاط املهين  ➢
 خيضع أرابحه للضريبة على الدخل ضمن املداخيلاألشخاص الطبيعيني أو االعتباريني الذين ميارسون نشاط 

 الصناعية والتجارية وكذلك الضريبة على أرابح الشركات.
احملققة من طرف ، حيدد اإليرادات اإلمجالية : يستحق الرسم سنوايالرسم على النشاط املهين غري التجاري ➢

ختضع أرابحه للضريبة على الدخل حسب صنف األرابح غري  ريبة على الدخل والذين نشاط ،املكلفني ابلض
 التجارية.

: عبارة عن رسم سنوي يفرض كل سنه لصاحل البلدايت اليت هلا مصاحل خاصة جبمع الفضالت الرسم التطهريي ➢
  1.البلديةزانية ن عائدات هذا الرسم تعود إىل ميوالقمامات، وعليه فإ

 من حيث ثبات احلصيلة: املباشرة:مزااي الضرائب اثلثا: 
التباين النسيب إليراداهتا املالية واستطاعة اإلدارة تقديرها وعدم أتثرها ابملتغريات االقتصادية إال يف حدود  .1

 ميكن تقديرها يف .... مالئمة لالعتماد عليها كمصدر أساسي لإليرادات العامة وتتمتع بطابع الدورية.
تمد على نظام تصاعدية الشرائع ومبدأ شخصية الضريبة أي تتمتع مبسايرة أقرب إىل العدالة: ألهنا تع .2

 ظروف املمولني، ففيها تشهر اإلعفاءات املناسبة.
تتمتع ابملرونة: فهي معروفة بدوام مطرحها الضرييب، وميكن حساب مقدار املداخل اجلديدة يف حال  .3

 رفعها معدهلا.
 معرفة ما يدفعه وحساهبا بسهولة.تتميز أبهنا صرحية ويستطيع املكلف حساهبا و  .4

 : رابعا: عيوب الضرائب املباشرة

 ال خيضع هلا كل املواطنني نتيجة إعفاء البعض منها إما كليا أو جزئيا )تسهيالت مالية(. .1
واضحة جدا لدرجة أنه املكلف بتقبلها بصعوبة، لدى يلجؤون إىل التالعب يف تصرحياهتم الضريبية أو التهرب  .2

 من دفعها.
خلها بطيئة وهذا عندما ال تقتطع من املنبع ألهنا ستكون على شكل دفعات جزافية غالبا ما تدفع متأخرة، مدا .3

 وهذا العيب يستثىن يف اجلزائر وبعض الدول العربية ألهنا تلجأ إىل االقتطاع من املنبع.

 : الضرائب غري املباشرة:الفرع الثاين

                                                           
  قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المرجع السابق، ص 1131
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هي اقتطاعات تفرض على االستهالك من بينها تلك املتعلقة ابلضرائب على االنفاق مثل الرسم على القيمة املضافة،    
فهي تقع يف معظم األحيان على عناصر االستهالك أو اخلدمات املؤداة وابلتايل يتم تسديدها، بطريقة غري مباشرة من 

مال اخلدمات اخلاضعة للضريبة، مثل الضرائب على الواردات، طرف الشخص الذي يود استهالك هذه األشياء أو استع
 الصنع، البيع، النقل، حقوق التسجيل، الطابع....اخل.

 تعرف أبهنا الضريبة اليت يدفعها املكلف مؤقتا ويستطيع نقل عبئها وتنقسم إىل: 

 ضرائب استهالك. -
 ضرائب تتداول. -

على لضريبة على املمول عندما يقوم إبنفاق دخله يقوم املشرع بفرض اهبا أن  : ويقصدالضرائب على االستهالكأوال :
مول، ألنه يالحظ عامة عند القدرة املالية للمتعرب السلع والغذائية واخلدماتية وتعد نفقات االستهالك من العناصر اليت 

يكون مالئما يف مثل هذه ة وابلتايل على السلع الغذائية واخلدماتي أنه كلما زادت املقدرة املالية للمكلف كلما زاد اتفاقه
ولذلك تعترب ضريبة مثالية تفرض على نفقات استهالك  احلالة اعتبار نفقات االستهالك جماال مالئما لفرض الضريبة عليه

 الفرد إما من الدخل احلايل أو من املدخرات السابقة.

ولوية للضريبة الدخل يف الدول املتخلفة تكون األعلى ضريبة تفرض من انحية الرفاهية فإن ضريبة االستهالك  هكذلك فإن
 ضريبة الدخل مكاان متفوقا.على االستهالك عكس الدول املتقدمة حتتل 

 وتعترب الضريبة على نفقات االستهالك من األمثلة اهلامة للضرائب غري املباشرة وهلا صور عديدة أمهها: 

 الضريبة على األرابح: -
 ية.الضريبة على املعامالت التجار  •
 الضريبة على القيمة املضافة. •
 الضريبة العامة على االستهالك. •
 1الضريبة اجلمركية. •

: تسري على جمموع ما ينفقه الشخص عموما على االستهالك وميكن أن الضريبة العامة على االستهالك -
 يفرض على ثالث طرق.

على السلع يف مرحلة اإلنتاج ويقوم املنتجون بدفع هذه : ويتم فرض ضريبة االستهالك الضريبة على اإلنتاج -
الضريبة مث يقومون بنقل عبئها على عاتق املستهلكني وذلك بزايدهتا على مثن السلعة، ورغم بساطة هذا النظام 

 وسهولته إال أنه حيمل مشكلتني مها:

                                                           
  عطية عبد الواحد، مبادئ واقتصاديات المالية العامة، دار النهضة العربية، ط 2000 القاهرة، ص613- 6321
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ىل ظهور ظاهرة التهرب الضرييب. ويتحقق ذلك إذا : قد يؤدي إأن فرض الضريبة عند مرحلة اإلنتاج -1
ال تستطيع الضريبة الوصول إىل مرة أخرى وخاصة ابلتايل مت إخفاء إنتاج السلع عند مصلحة الضرائب و 

 إذا كانت الضريبة تفرض يف مرحلة إال يف مرحلة اإلنتاج.
رة فقط، يف هذه احلالة جند مثال: إذا قام مصنع بصناعة مليون نظارة ولكنه يذكر إال نصف مليون نظا

مليون من الضريبة، ومنه البد من الرقابة للحجم احلقيقي السيما رقابة حجم املواد  1/2قد تفلت   أنه
 األولية اليت تدخل املصنع.

 تتمثل يف: جند بعض الصناعات يتم تعريفها مىت مت اإلنتاج. -2
ملصنع بغزل اخليط، وعندما يتم صناعة مثال: صناعة النسيج: فهل يعتد بكمية اإلنتاج عندما يقوم ا

 النسيج. أو عندما يقوم بصناعة املالبس؟
هنا جند بعض التشريعات الضريبية منها الفرنسي يفرض الضريبة عندما تصل السلعة إىل املرحلة األخرية 

الضريبة عند من اإلنتاج وتكون حاضرة الستعمال املستهلك وعليه تتم العملية ابملوضوعية حيث تفرض 
 1املرحلة النهائية لإلنتاج. وفيما تكتمل وتبني قيمة املنتج.

موضوع معاملة جتارية. مثال: سلعة األحذية متر : تفرض الضريبة عندما يكون املنتج الضريبة على املعامالت التجارية
بيع إىل صانع اجللود وهذا األخري اتجر اجللود يضع اجللد إىل الدابغ، والدابغ ي املستهلك،بعدة مراحل قبل أن تصل إىل 

ل إىل املستهلك، اجلملة الذي بدوره يبيع إىل اتجر التجزئة إىل أن تص يبيع صانع األحذية، وهذا األخري يبيع إىل اتجر
 إال بوجود السلعة إىل املستهلك. تقف  إذن الضريبة متر على مراحل وحلقات متتابعة وال

املفروضة ختفض من إمكانية التهرب الضرييب ألنه مل يتم إخفاء املعاملة التجارية يف مرحلة معينة فقد الضريبة  نومتيز هنا أ
 تتوقف يف املراح التالية.

الفكرة اليت تقوم على أنه يف كل مرة يتم فيها انتقال املنتج من منتج إىل آخر فإن كل منتج الضريبة على القيمة املضافة: 
 /فإن كل منتج يلتزم فقط ابلضريبة تعديالت اليت تزيد من قيمته، وابلتايليضيف إىل املنتج بعض ال

 إذن إن تطبيق نظام القيمة املضافة حيقق مزااي أمهها:

 يقلل التهرب الضرييب من حيث يتم فرض الضريبة على مراحل متعددة. -
 يساعد على عدم التهرب الضرييب ألن كل مرحلة تستلم األخرى. -
توحي املراجعة حساابت كل منتج خالل املراحل املتعددة لإلنتاج بتحديد إمجايل الضريبة على القيمة املضافة  -

إضافتها إىل املقدار املطلوب عن املراحل التالية، ولكن هذا النظام حيتاج إىل  يتسىن املنتج لكي يتحملها اليت 
 دا، وجهاز إداري كفؤ.كفاءات عديدة، حماسبني، اقتصاديني، قانونيني مدربني جي

                                                           
  عطية عبد الواحد، المرجع السابق، ص633- 6341
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الثروة والعقارات من شخص آلخر فرضها مصدر هام للدولة، وهي نوعان: انتقال رض على : ضرائب تفضرائب التداول
فهذا مايل حبت وليس هلا أي أتثري اقتصادي وحيادية أمام املبادئ  1ضريبة على التسجيل، و ضريبة على الدفعة.

 2األخرى.

 من حيث ثبات احلصيلة: املباشرة:مزااي الضرائب  ✓
التباين النسيب إليراداهتا املالية واستطاعة اإلدارة تقديرها وعدم أتثرها ابملتغريات االقتصادية إال يف حدود ميكن  -

 تقديرها يف .... مالئمة لالعتماد عليها كمصدر أساسي لإليرادات العامة وتتمتع بطابع الدورية.
تمد على نظام تصاعدية الشرائع ومبدأ شخصية الضريبة أي تتمتع مبسايرة ظروف أقرب إىل العدالة: ألهنا تع -

 املمولني، ففيها تشهر اإلعفاءات املناسبة.
تتمتع ابملرونة: فهي معروفة بدوام مطرحها الضرييب، وميكن حساب مقدار املداخل اجلديدة يف حال رفعها  -

 معدهلا.
 معرفة ما يدفعه وحساهبا بسهولة.تتميز أبهنا صرحية ويستطيع املكلف حساهبا و  -

 

 

 عيوهبا: 

 ال خيضع هلا كل املواطنني نتيجة إعفاء البعض منها إما كليا أو جزئيا )تسهيالت مالية(. -
واضحة جدا لدرجة أنه املكلف بتقبلها بصعوبة، لدى يلجؤون إىل التالعب يف تصرحياهتم الضريبية أو التهرب  -

 من دفعها.
عندما ال تقتطع من املنبع ألهنا ستكون على شكل دفعات جزافية غالبا ما تدفع متأخرة، مداخلها بطيئة وهذا  -

 وهذا العيب يستثىن يف اجلزائر وبعض الدول العربية ألهنا تلجأ إىل االقتطاع من املنبع.

 ين: اآلاثر االقتصادية للضريبة:املبحث الثا

آلاثر االقتصادية املباشرة بعد استقراء تنقسم اآلاثر االقتصادية للضريبة إىل نوعني مها آاثر مباشرة وأخرى غري مباشرة. 
 عبئ الضريبة على مكلف معني، وقد اختلف االقتصاديون يف آرائهم بشأن حتديد هذه اآلابء بدقة.

، فإن هذا قد يدفع األفراد إىل زايدة اإلنتاج على املكلفلضريبة قد يكون ثقيال ابلرغم من عبئ ا إنهففريق يقول  -
السبل املتاحة لتعويض اجلزء املتقطع من دخلهم كفريضة. أما الفريق اآلخر فيقول أن مقدار املبلغ املتقطع بكافة 

 إناألمر هو الذي حيدد أثر الضريبة يف نشاط األفراد وإنتاجهم من حيث الكم والكيف وواقع  من دخل املكلف

                                                           
   عبد الحليم كراجة، هيثم العبادي، المحاسبة الضريبية، دار البيضاء للنشر والتوزيع، ط1، 2000، ص 131

 .218-212محمد عباس محرزي، نفس المرجع السابق، ص  2
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االستهالك واإلنتاج واالدخار وغريها من السلوكيات االقتصادية اليت حتدد منط آاثر الضرائب املباشرة على 
 1أبمرين:
 أوهلا: مقدار الضريبة احملقق. •
نتناول فيما يلي أتثري ما تقدم اثنيا: األوجه اليت تستخدم فيها الدول حصيلة الضرائب. وبناءا على  •

 دخار واإلنتاج.الضرائب على االستهالك واال

 املطلب األول: أثر الضريبة على االستهالك:

على مقدار دخل املكلفني هبا ابلنقصان، ويتحدد ذلك حسب سعر الضريبة، فكلما  بصورة مباشرة  أتثر إن الضريبة  
ما يستهلكونه من سلع يتأثر حجم  ويرتتب على ذلك أنالدخل أكرب والعكس صحيح.  كان التأثري على مقدار

وخاصة ذوا الدخول احملدودة واملتوسطة يقل فاملكلفون وخدمات من خالل أثره أي سعر الضريبة على مستوى االئتمان 
ت منها وابلتايل يقل الطلب عليها، وتتميز دخلهم، مما يدفعهم إىل التضحية ببعض السلع واخلدمات، وخاصة الكماليا

هذه السلع هو الذي حيدد إمكانية أتثريها ابلضريبة، فالسلع ذات الطلب على )السلع  أمثاهنا حنو مرونة الطلب على
 الضرورية كاألدوية واملواد الغذائية( كما أن حجم الدخل حيدد درجة التأثر ابلضريبة.

أما أصحاب فالدخل املرتفع ال يتأثر ابلضريبة كثريا، وال يقلل من استهالك هذه الطبقات عادة الضريبة من مدخراهتم، 
 الدخل املنخفض وخاصة ابلنسبة للسلع ذات الطلب املرن يتأثر.

عدت الدولة ومن جهة أخرى يتوقف أر الضريبة يف االستهالك على خطة الدولة يف استخدام احلصيلة الضريبية، فإن 
بعض السلع  حصيلة الضريبة فإن االستهالك يتجه إىل النقصان، أما إذا استخدمت الدولة هذه احلصيلة يف طلب

 2واخلدمات فإن االستهالك من جانب األفراد يتجه فرض الضريبة يعرضه زايدة االستهالك الذي حيدثه انفاق الدولة.

 املطلب الثاين: أثر الضريبة على االدخار:

يتكون االدخار القومي يف اقتصادايت الرأمسالية على وجه التحديد يف االدخار اخلاص الذي يقوم به األفراد، واالدخار 
فلكي، تقوم الدولة ابالستثمارات فإهنا تلجأ عادة إىل الضريبة لتحويل هذه االستثمارات، العام الذي تقوم به الدولة 

العام )الدولة( يكون أثر إجيايب إال أنه على االدخار اخلاص ال يكون يف الغالب ويكفي القول أن أثر الضريبة يف االدخار 
 3من احلاالت.

تعترب فكرة أن الضريبة ختفض من مدخرات األفراد ومن مث من الرتاكم الرأمسايل ومن مث اإلبطاء يف التقدم االقتصادي، 
 4فكرة قدمية قدم النظرية ذاهتا.

                                                           
  عادل حشيش ومصطفى رشدي، مقدمة في االقتصاد العام )المالية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، ط 1998، ص 2281

  عادل حشيش ومصطفى رشيد، المرجع السابق، ص 2182

  ياسر عثلم، المالية العامة ومبادئ االقتصاد المالي، ط3 1973، دار النهضة، ص 2523

  محمد دويدار، المرجع السابق، ص212 4 
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ؤثر يف دخول األفراد ابلنقصان وابلتايل تقليل إنفاقهم على االستغالل مما يؤثر على مستوى فكلما رأينا أن فرض الضريبة ي
للدخول املختلفة، فالضريبة تؤدي ابألفراد إىل إعادة واحد  مدخراهتم إال أن أتثري الضريبة من جهة املدخرات ال يكون 

 ها وكذلك إعادة توزيع اإلنفاق على االستهالك ملصلحةتوزيع دخوهلم املتاحة بني االستهالك واالدخار وفقا ملرونة كل من
 1اإلنفاقات الضرورية وعلى حساب اإلنفاقات غري الضرورية كما رأينا من قبل.

ومبا أن االنفاق يتميز يف عالقته ابالدخار وابنعدام املرونة لنقص الدخل نتجه لفرض الضريبة أو رفع سعر الضريبة اليت  
 2كانت موجودة من قبل ، أي أن أتثري الضريبة يف االدخار حبسب نوع الضرائب.

ورة من الضرائب غري املباشرة االدخار بصتضر االدخار أي الضرائب املباشرة عموما مصادر  فالضرائب اليت تصيب 
خاصة إذا تعلقت ابلفئات ذات الدخل املرتفع اليت ختصص جزءا كبريا من دخلها لالدخار، وتدفع الضريبة املرتفعة على 

 أرابح املشروع أبصحاهبا:

األمر وفات العامة مبا يسمح القانون خبصمه عند تقرير قيمة املادة اخلاضعة للضريبة كاملصر تقرير : املبالغة يف حتديد والأ
الذي يؤدي إىل تقليل حصيلة الضريبة وال يعتد االدخار اخلاص على األقل بنفس القدر، إذن املبالغة يف تقدير 

ع سعر أن ارتفا  ، مااملصروفات عادة ما يؤدي إىل زايدة بعض الدخول إىل ختفيض بصفة عامة لالستهالك وليس لالدخار
 الضريبة بدفع املشروعات .

: التهرب من الضريبة ابستخدام الطرق املمنوعة والغري مشروعة مما حيصد حصيلة ضريبية على جانب كبري من انياث
 األمهية.

املدخرات وحيدث ذلك نتيجة أتثريها على منط االستهالك تشجيع الضرائب اليت تؤدي بطريق غري مباشر إىل 
والضرائب على السلع االستهالكية الرسوم  ابإلنفاقملتعلقة ابالخنفاض، ومتثل هذه الطائفة الضرائب غري املباشرة ا

وميكن احلصول على هذه النتيجة ابستخدام السعر التنازيل لتحديد مقدار الضريبة أو عن طريق منح إعفاءات  اجلمركية،
 ضريبية كلية أو جزئية للمدخرات أو االستثمارات اجلديدة.

 املطلب الثالث: أثر الضريبة على اإلنتاج: 

أتثر يف االستهالك ابلسلب خاصة ألصحاب الدخول املنخفضة احملدودة أو املتوسطة وهذا  كما رأينا سابقا أن الضريبة
 نتيجة أتثري الضرائب يف عرض وطلب رؤوس األموال اإلنتاجية.بدوره يؤثر يف اإلنتاج ابلنقصان كذلك يتأثر اإلنتاج 

اإلنتاجية تتوقف على االدخار مث االستثمار، وكما رأينا من قبل فقرض رؤوس األموال اإلنتاجية يتوقف على االدخار مث 
فذغن رؤوس األموال اإلنتاجية يتوقف على االدخار وقلة رؤوس األموال خاصة ابلنسبة للضرائب املباشرة ألن عبئها يقع 

 ب على رؤوس األموال اإلنتاجية يتأثر مبقدار الربح احملقق.أما الطل بصورة أكرب،على الطبقات الغنية 

                                                           
  محمد دويدار، المرجع السابق، ص 2121

  محمد دويدار، المرجع السابق، ص 2222
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إذا كان فرض الضريبة يؤدي إىل قلة الربح فبطبيعة احلال يقل الطلب عليها، أمكا إذا زاد الربح فإن الطلب يزيد  -
 عليها.

العبء الضرييب مما كذلك فرض الضريبة قد يؤدي إىل انتقال رؤوس عناصر اإلنتاج إىل فروع اإلنتاج األخرى يف  -
 1يؤثر على إمجايل النشاط االقتصادي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص الفصل األول:

من خالل ما مت التطرق إليه يف الفصل األول مت الوصول إىل عدة استنتاجات، منها كون الضريبة تعترب أهم      
مصدر متويلي لالقتصاد وذلك من خالل دورها وأنواعها وأمهيتها. فهي تلعب دورا مهما يف توجيه وترقية االقتصاد 

تستعمله الدولة حبكم سلطتها وهذه الســـــــــــلطة ال ألهنا مصدر هام ومستمر على عكس املصادر األخرى واليت 
 جندها عند األفراد أي استعمال اجلرب واإلكراه يف حتصيلها. 

ومن هنا خنلص إىل أن الضريبة عبارة عن اقتطاع نقدي جربي بدون مقابل حيقق النفع العام. فهي مصدر ال ميكن 
 االستغناء عنه ابلنسبة للدولة غري ريعية.

                                                           
  سوري عدلي ناشد، الوجيز في المالية العامة، دار الجامعة الجديدة بيروت، ط2000، ص222- 2231
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 الفــــــــصل الثــــــــاين:
 

 :العامة اإلطــــار النـــظــــــــــري للــميـــزانيــــــــــــــة
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  :طار النظري للميزانيةاإلالفصل الثاين: 
إن تطور الدولة أدى إىل اتساع دورها يف احلياة االقتصادية واالجتماعية من الدولة احلارسة إىل الدولة املتدخلة، وهذا      

ما أدى إىل اتساع وازدايد حجم النفقات العامة بكل أنواعها، ومن مث بشكل آيل إىل اتساع نطاق اإليرادات العامة 
 لتغطية نفقاهتا العامة. 

تطور هيكل اإليرادات العامة وأصبحت الدولة حتصل على إيراداهتا من مصادر خمتلفة من أمالكها،  وأدى ذلك إىل   
 مشاريعها االقتصادية، من امللكية اخلاصة والعامة، الرسوم، الضرائب ...اخل .

ل ميكن التعرف إذن من خالل هذا الفص إن هذا اهليكل املكون من اإليرادات والنفقات العامة يعرف ابمليزانية العامة،
 على ماهية امليزانية العامة يف املبحث األول، املبحث الثاين اإليرادات العامة واملبحث الثالث النفقات العامة.  

 ماهية امليزانية العامة:  :املبحث األول

امليزانية سجال يتضمن توقعات السلطة التنفيذية ملا ستنفقه أو ما ستحصله من مبالغ خالل مدة زمنية حمددة  تعترب  
  بسنة واحدة وتعكس امليزانية مبا حتتوي من نفقات وإيرادات ومبالغ مرصودة لكل منهما.

 : تعريف امليزانية العامة:املطلب األول

ة للدولة احملددة سنواي مبوجب قانون املالية واملوزعة وفق األحكام التشريعية " تتشكل من اإليرادات والنفقات النهائي
 1والتنظيمية املعمول هبا " 

كذلك هي عبارة عن " وثيقة هامة مصادق عليها من طرف الربملان هتدف إىل تقدير النفقات الضرورية إلشباع 
 2ة معينة عادة ما تكون سنة. احلاجات العامة واإليرادات الالزمة لتغطية هذه النفقات عن فرت 

امليزانية حتدد نفقات وإيرادات الدولة، وهي بيان مفصل ملا تعزم على انفاقه وبيان مفصل عن اإليرادات الالزمة لتغطية  -
 النفقات ومصادر احلصول عليها وبذلك حتدد بوضوح السياسة املالية للدولة ومشروعاهتا.

ة على أن تكون هذه الفرتة حمددة بسنة وقد حيدث يف بعض األحيان أن تكون خالل فرتة زمنية متصلة وجرت العاد -
أقل أو أكثر من ذلك، يف حال أرادت تغيري بدء السنة احلالية فالقاعدة عموما هي مدة سنة، وما مييزها عن البيان 

 اخلتامي الذي يعرب عن إيرادات ومصروفات الدولة خالل السنة املنتهية.
تعترب امليزانية العامة للدولة وثيقة هامة مصادق عليها من طرف الربملان هتدف إىل تقدير النفقات الضرورية، إلشباع  

 احلاجات العامة واإليرادات الالزمة عن فرتة مقبلة، عادة ما تكون سنة.

                                                           

  املادة السادسة من القانون 84- 17 املتعلق بقوانني املالية 1 
  حممد عباس حمرزي ، اقتصادايت املالية العامة طبعة 2005، اجلزائر، ص383 2 
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ن املالية واملوزعة وفق األحكام التشريعية فامليزانية تتشكل من اإليرادات والنفقات النهائية للدولة احملددة سنواي مبوجب قانو 
هبا، وهي نظرة توقعيه لنفقات وإيرادات الدولة عن مدة مقبلة ختضع لرخصة من السلطة التشريعية،  والتنظيمية املعمول

 األول التوقع والثاين اإلقرار أو الرتخيص.
 :خصائص امليزانية العامة: املطلب الثاين

تتضمن االجارة ابجلباية واإلنفاق فضال عن حتديدها ة خصائص وصفات يف كوهنا تقديرية، و بعدامليزانية العامة تتصف 
 ونفصل كما يلي: إليراداتا الزمين وأولوية النفقات عن

 وحتضريها جيرىعادة يف أواسط السنة املقبلة  وحتضريها جيرىإن املوازنة خاصية تقديرية ألهنا حتضر لسنة مقبلة  •
من جيين حتديد ما سوف نوعا يبذل من نفقات أو ما سوف  ولذلك يصعبعادة يف أواسط السنة السابقة 

 واردات بصورة دقيقة أو شبه دقيقة. 
للموازنة خاصية تقديرية كوهنا تنطوي من جهة على موافقة السلطة التشريعية )الربملان( على تقدير جمموع  •

جهة أخرى على إذن السلطة التنفيذية ابالتفاق يف حدود تلك  وتنطوي من واإليرادات السنويةالنفقات 
ية كوهنا مستمدة من السلطة التشريعية إن الصفة القانونية للميزانية هي صفة شكل احلقيقةاالعتمادات املعدة و 

 ألن القانون هبذا املعىن ينطوي على قواعد دائمة. قانوان  لكنها من حيث املوضوع ال تعترب
هلا خاصية اإلجارة ابجلباية ابالتفاق، وذلك أن مصادقة السلطة التشريعية على تقديرات النفقات واإليرادات   •

من غري السلطة التنفيذية ال يعطي للموازنة قوة النشاط ما مل تستمد كما وردت يف مشروع امليزانية املعدل 
 املصادقة أيضا اإلجارة للسلطة التنفيذية جبباية املوارد واالتفاق على األعباء العامة. 

للموازنة خاصية التحديد الزمين السنوي وهو ما نعرفه عموما ابسم سنوية املوازنة، ألهنا توضع عادة ملدة عام  •
يل موافقة السلطة التشريعية على أن تقرتن عدة السنة ذاهتا والباحثون يف املالية العامة متفقون على أن هذا وابلتا

التدبري هو تدبري سليم وموافق، فلو وضعت املوازنة على أكثر من سنة لكان من الشيء العسري التنبؤ، ولو أن 
ميزانية وذلك تبعا الختالف املواسم وتباين  امليزانية وضعت ألقل من سنة لكانت اإليرادات ختتلف يف كل

 احملاصيل الزراعية.
للموازنة خاصية أولوية النفقات عن اإليرادات وهذه اخلاصية مرتبطة ابخلاصية التقديرية للميزانية وتتضح أولوية  •

 1النفقات عن اإليرادات يف خمتلف النصوص املرعية اإلجراء.

فقات عن اإليرادات هو أحد التدابري املتخذة يف ظل التفكري املايل التقليدي، ويرى ويرى الباحثون أن إعطاء األولوية للن
تربير ذلك انجم عن ضآلة دور الدولة وقيامها ابلنفقات الضرورية احملدودة والالزمة لسري املرافق العامة، واليت ال ميكن 

 2زمة لتغطية هذه النفقات. االستغناء عنها بينما تتسع سلطة الدولة يف احلصول على اإليرادات الال

 :أمهية امليزانية العامة  املطلب الثالث:
                                                           

  معلم يوسف ، حماضرات يف املالية العامة 2014 ، اجلزائر ، ص 13-12  1 
  معلم يوسف، املرجع السابق، ص12 – 13 2 
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 .  تظهر أمهية امليزانية العامة يف خمتلف النواحي خاصة السياسية واالقتصادية

 من الناحية السياسية: الفرع األول: 

يشكل اعداد امليزانية العامة واعتمادها جماال حساسا يف الناحية السياسية، حيث تعترب وسيلة ضغط يستعملها الربملان 
للتأثري على عمل احلكومة سوآءا من حيث تعديلها أو رفضها حىت تضطر احلكومة إىل اتباع هنج سياسي معني لتحقيق 

 األهداف السياسة واالجتماعية. 

 من الناحية االقتصادية: الفرع الثاين: 

تعكس امليزانية العامة يف دول كثرية احلياة االقتصادية واالجتماعية يف جمتمعات هذه الدول، فهي تساعد يف إدارة وتوجيه 
االقتصاد القومي حيث مل تعد امليزانية أرقاما وكميات كما كانت يف املفهوم التقليدي، بل هلا آاثر يف كل من حجم 

 ي ويف مستوى النشاط االقتصادي بكافة فروعه وقطاعاته.اإلنتاج القوم

امليزانية العامة تؤثر يف القطاعات االقتصادية فغالبا ما تستخدم الدولة امليزانية العامة )النفقات واإليرادات العامة( إلشباع 
احلاجات العامة اليت يهدف االقتصاد إىل حتقيقها، فالعالقة وثيقة بني النشاط املايل للدولة )امليزانية( واألوضاع االقتصادية 

ضخم وانكماش وانتعاش، حبيث يصبح املتعذر فصل امليزانية العامة عن اخلطة االقتصادية وخاصة بعد بكل ظواهرها من ت
  1أن أصبحت امليزانية أداة من أدوات حتقيق أهداف اخلطة االقتصادية. 

 :املبحث الثاين: إيرادات الدولة 

لألفراد، وابملقابل حيصل األفراد على نفع منها  ويقصد هبا اإليرادات اليت حتصل عليها الدولة مقابل اخلدمات اليت تقدمها
 سوآءا كان نفعا عاما أو خاصا، وتشمل دخل أمالك الدولة العامة، اخلاصة والرسوم. 

 :أمالك الدولة )الدومني(  املطلب األول:

وميكن تقسيم  يقصد هبا كل ما متتلكه الدولة سواء كانت ملكية عامة أو خاصة، وسواء كانت أمواال منقولة أو عقارية،
 أمالك الدولة حسب املنفعة إىل امللكية اخلاصة والعامة.

 أمالك الدولة العمومية:  الفرع األول: 

" األموال اليت متلكها الدولة واألشخاص املعنوية وتكون معدة لالستعمال العام Domaine publicويقصد هبا " 
  2إىل أحكام القانون العام.  وحتقق نفعا عاما، وتوضع

من احلقوق و األموال اليت يستعملها اجلميع، املوضوعة حتت تصرف اجلمهور  تتكون األمالك الوطنية و العمومية -
املستعمل إما مباشرة و اما بواسطة مرفق عام لشريطة أن تتكيف يف هذه احلالة حبكم طبيعتها ان تكون هتيئتها 

                                                           

  1  معلم يوسف، املرجع السابق، ص14 
   يقصد هبا أهنا للنفع العام ال جيوز بيعها أو التصرف فيها أو متلكها ولو عن طريق التقادم  2
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لكية العمومية مبفهوم اخلاصة تكييفا مطلقا أو أساسيا و اهلدف هبذا املرفق و كذا األمالك اليت تعرب عن تقبيل امل
  1من الدستور.  17املادة 

 وتتضمن األمالك العمومية الوطنية كال من األمالك الوطنية العمومية الطبيعية وكذا االصطناعية.

 وتتمثل يف: هي اليت تشكل بفعل الظواهر الطبيعية وال يد لإلنسان يف تكوينها، األمالك العمومية الطبيعية: أوال: 

 شواطئ البحر. ▪
 قعر البحر اإلقليمي وبوصلته.  ▪
 املياه البحرية الداخلية. ▪
 جماري البحر.  ▪
 جماري املياه، اجلزر، البحريات املائية.  ▪
 اجملال اجلوي اإلقليمي. ▪
احملروقات السائلة املتمثلة يف املوارد املائية مبختلف أنواعها، و وفية واملوارد الثروات واملوارد الطبيعية السطحية واجل ▪

والثروات املعدنية الطاقوية واحلديدية ، املعادن األخرى أو املنتجات املستخرجة من املناجم واحملاجر  والغازية،
ن الرتاب الوطين يف سطحه أو يف والثروات البحرية، وذلك الثروات الغابوية الواقعة يف كامل اجملاالت الربية م

 . جوفه، واملناطق املوضوعية حتت السيادة اجلزائرية أو لسلطتها القضائية.

على سبيل املثال وهو ما تفيد عبارة "تشتمل األمالك واألمالك الوطنية الطبيعية ليست مذكورة على سبيل احلصر إمنا 
 سابقا.الوطنية العمومية الطبيعية خصوصا على ما ذكر 

  2: خصوصا على ملتوتشهي اليت تتشكل بفعل اإلنسان  :األمالك العمومية االصطناعية اثنيا: 

 األراضي املعزولة عن أتثري األمواج. ▪
 السكك احلديدية وتوابعها الضرورية الستغالهلا.  ▪
 املوانئ املدنية والعسكرية وتوابعها ...البحري. ▪
 املدنية والعسكرية وتوابعها.املوانئ اجلوية واملطارات  ▪
 احلدائق املهيأة. ▪
 اآلاثر العمومية واملتاحف واألماكن األثرية. ▪
 البساتني العمومية. ▪
 املنشآت األساسية الثقافية والرايضية.  ▪

                                                           

   املادة 12 من قانون رقم 90 – 30 املؤرخ يف 1990/12/1 املتعلق بقانون أمالك الدولة 1 
 قانون 90/ 30 املتعلق أبمالك الدولة    املادة 16 من2
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وكذلك العمارات اإلدارية املصممة أو املهيأة إلجناز املرفق  املباين العمومية اليت أتوي املؤسسات العمومية ▪
 .العام.

 ملنشآت ووسائل الدفاع املخصصة حلماية الرتاب الوطين برا، حبرا، جوا. ا ▪

  األمالك الوطنية اخلاصة:الفرع الثاين: 

 " األموال اليت متلكها الدولة ملكية خاصة ومعدة لإلشغال اخلاص، و حتقق Domaine privéويقصد هبا " 
نفع خاص للفئة اليت تستخدمها، و توضع للقانون اخلاص وتشمل األمالك الوطنية اخلاصة التابعة للدولة أو الوالية 

  1أو البلدية على: 

 العقارات واملنقوالت املختلفة غري املصنفة أمالك عمومية.  ▪
، البلدية  ( ذات طابع  الدولة ، الوالية )األمالك و احلقوق النامجة عن جتزئة حق امللكية اليت تؤدى ل  ▪

 إداري.  
 األمالك اليت مت اسرتدادها من الذين استولوا عليها بغري سند أو قانون.  ▪

إجبارا قد تفرض رسوما على أموال الدولة العمومية مقابل االنتفاع وتكون ضئيلة والغرض منها تنظيم استعمال  -
 ت العامة.  هذه املمتلكات ال غري وال تعترب هذه الرسوم مصدر لإليرادا

أما استخدام امللكية العمومية اخلاصة يكون مبقابل ولغري مصدر لإليرادات العامة، وميكن  تقسيم امللكية العمومية  -
  2اخلاصة )الدومني اخلاص( إىل ثالث أشكال: 

 دومني عقاري. ✓
 دومني صناعي وجتاري. ✓
 دومني مايل  ✓
، ويطلق هو كل ما متلكه الدولة يف عقارات مثل األراضي الفالحية، غاابت، مناجم وحماجر :دومني عقاري (1

عليه الدومني االستخراجي وتساهم هذه املمتلكات يف حتقيق املوارد املالية اليت حيققها الدومني العقاري يف 
 . إمجاله

إن تدخل الدولة يف اجملاالت املتعلقة ابلنشاط االقتصادي ترتب عنه متلك الدولة : دومني صناعي وجتاري (2
 ملرافق عامة صناعية وجتارية متارس من خالهلا نشاطات جتارية أو صناعية شبيها بذلك املوجود لدى األفراد. 

توفري خدمة لألفراد  والغرض من هذا النشاط هو حتقيق الربح  فال يعين أن الدولة يغلب عن دورها األساسي يف 
و تسيري استهالكهم للسلع الضرورية محاية هلم من املشاريع اخلاصة ، فقد تقصد الدولة من خالل القيام ببعض 
املشاريع اخلاصة الصناعة لتحقيق أغراض تتعلق ابألمن الوطين تتمثل يف خدمة اجملهود العسكري ، و ضمان 

 انتاج أنواع معينة من األسلحة . 
                                                           

   املادة 17 من قانون 30/90 املتعلق أبمالك الدولة   1 
  السوري عديل انشد، املرجع السابق ص 94 وما بعدها  2 
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الدولة أغراض اقتصادية مثل قيامها ابملشاريع الصناعية الالزمة للبنية االقتصادية األساسية يف  وقد تقصد
 االقتصاد الوطين، انشاء حمطات الكهرابء مثال وحتتاج إىل أموال ضخمة ال يقوى األفراد عليها. 

والكحول، وقيام الدولة هبذه وأخريا قد يكون الغرض مايل، مثال على ذلك احتكار معظم دول العامل لتجارة التبغ 
 املشاريع كل الغرض منها يعين حتقيق إيرادات على جانب كبري من األمهية. 

 وتتمثل هذه اإليرادات يف صورتني أساسيتني: 

: و يقصد به املقابل الذي حتصل عليه الدولة مبناسبة قيامها بنشاط جتاري أو   Prix public الثمن العام -أ
السلع و اخلدمات اليت تنتجها الدولة و تبيعها متيزا عن الثمن اخلاص الذي حتصل صناعي و بذلك فهو مثن 

 هاما للدولة. 1عليه مؤسسات األفراد نظري بيعها منتجاهتا، و منه فإن الثمن العام حيقق إيرادا 
اصة بشأن : أحياان تقوم الدولة ابستعمال سلطتها بغرض فرض حظر على األفراد واملشاريع اخلاالحتكار اجلبائي -

القيام مبشاريع جتارية او صناعية معينة بغية حتقيق أغراض معينة. ويف هذا الصدد تقوم الدولة بتحديد مثن السلع 
 أحد األمرين:  وذلك لتحقيقواملنتجات 

: تقدمي السلع الضرورية لالستهالك أبسعار يف متناول شرائح اجملتمع املختلفة ابعتبار الغرض من االحتكار •
 هذه السلع ضرورية استهالكية ومنه محاية لألفراد وتسيري استهالكهم للسلع الضرورية مثل: اخلبز، املاء. 

 ويكون هذاملايل، الغرض من االحتكار لنشاط صناعي أو جتاري حتقيق إيراد مايل ويطلق عليه االحتكار ا •
 اليت حتدد السعر مثال: التبغ.  والدولة هيغري  والطلب عليهااالحتكار بشأن السلع الواسعة االنتشار 

: ويقصد به األسهم والسندات اململوكة للدولة واليت حتصل منها على إيراد مايل يتمثل يف دومني مايل (3
العمومية، ويعترب أحد الدومني اخلاص، فلم يعد مقتصرا على حق األرابح والفوائد، ومتثل ايرادا للخزينة 

الدولة يف املشاريع  الدولة يف اصدار النقود فقط ولكن اتسع ليشمل األسهم بصفة خاصة واليت متثل مسامهة
  2االقتصادية.

 :الرسم : املطلب الثالث

املركزية واحمللية، حيث تعتمد عليه الدولة للحصول يتوفر الرسم على الكثري من األمهية ابلنسبة لبعض مؤسسات الدولة    
 على إيراداهتا اليت ال ميكن أن حتصل عليها عن طريق الضرائب.

 

 

 

                                                           
    حممد عباس حمرزمي ، املرجع السابق ص153 – 154   1

    املشاريع اليت جتمع بني امللكية العامة واخلاصة 2
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 الفرع األول: تعريف الرسم:

ذات األمهية اخلاصة، وتتميز أبهنا من املوارد املالية اليت تدخل خزينة تعترب الرسوم من مصادر اإليرادات العامة للدولة   
 الدولة بصفة دورية منتظمة ومن مث تقوم السلطات العمومية ابستعماهلا يف متويل نفقاهتا العامة وحتقيق املنافع العامة.

يقصد به مبلغ نقدي يدفعه الفرد جربا إىل الدولة أو إحدى مؤسساهتا العمومية مقابل منفعة خاصة حيصل عليها الفرد  
 ككل.منفعة عامة تعود على اجملتمع  إىل جانب 

 : الرسم خصائص وصفات الفرع الثاين:

قدميا كان الرسم حيصل عليه بصورة نقدية وفق األوضاع السائدة آنذاك ومع تطور : الصفة النقدية للرسمأوال: 
أدوار الدولة وأصبحت النقود هي وسيلة التبادل الرئيسية أصبح من الضروري دفع الرسم بصورة نقدية، فالدولة تؤدي 

مة يف شكل نقدي، ابلتايل فهي فالدولة تؤدي نفقاهتا العانفقاهتا بصورة نقدية فإيراداهتا تكون كذلك بصفة نقدية. 
حتصل على إيراداهتا يف صورة نقدية، ومنطقيا ال ميكن أن تتم جباية الرسم يف صورة عينية أو ابلعمل لفرتة زمنية معينة 
لفائدة اإلدارة العامة بل يتم فرض الرسوم بصفتها النقدية وجبايتها على نفس الشكل، كما تنص عليه، بصفة عامة، 

 نية الصادرة يف هذا اإلطار.النصوص القانو 

ر إال يدفع الرسم جربا من طرف الشخص الذي يتقدم بطلب اخلدمة، ويظهر هذا العنص :الصفة اإلجبارية للرسماثنيا: 
عند طلب اخلدمة، ويظهر هذا العنصر إال عند طلب اخلدمة، ومن مث فإن الشخص يكون له حق االختيار يف طلب 

دمة فهو ملزم على حنو حتمي بدفع قيمة الرسم املقرر عليها، أما إذا امتنع عن طلبها اخلدمة من عدمه، فإذا طلب اخل
 فبطبيعة احلال ال جيرب على دفع أي رسم على اإلطالق.

احلقيقة أن عنصر اجلرب املقصود هنا يرجع إىل كون الدولة املمثلة يف هيئاهتا العمومية تستقل بوضع القواعد ويف 
القانونية املتعلقة ما تقدم بطلبه إلحدى اهليئات العامة للحصول على اخلدمة. إذ أن حتديد قيمة الرسوم يتم 

هلذه القواعد أي إلرادة  االنصياعيل أمام الشخص إال مبقتضى القواعد القانونية معربا عن إرادة الدولة، وال سب
 الدولة.

وعنصر االختيار مرتبط حبرية الشخص يف طلب اخلدمة الذي هو أمر مسلم به، إال أن قراره بطلبها يعين ظهور 
عنصر اجلرب بسبب استقاللية الدولة يف حتديد قيمة الرسم وطرق حتصيله دون أي اتفاق مسبق مع الشخص 

دمة، ويسمى اإلجبار هنا ابإلجبار املعنوي الذي يصدره عن إرادة الشخص نفسه وحريته يف طالب اخل
 االختيار.

ومها كانت أشكال اجلرب معنوية أو قانونية كانت، فإن هذه الصفة مرتبطة ابلرسم تعد خدمات ضرورية وعدم 
 1طلبها من جانب الفرد تعرضه للعديد من املشاكل القانونية واالجتماعية.

                                                           
  محمد عباس محرزي، المرجع السابق، ص 1661
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قد تكون هذه و يدفع الفرد مقابل احلصول على خدمة من الدولة أو هيئاهتا العامة.  صفة املقابل للرسم: لثا:اث
توثيق كالفصل يف املنازعات )الرسوم القضائية(، أو أحد املرافق العمومية لصاحل األشخاص،   عمال تتواله اخلدمة
جواز  رخصة سياقة أو احلصول علىوإعالهنا )رسوم التوثيق واإلعالن(، أو امتيازا خاصا مينح للشخص ك العقود
أو براءة اخرتاع أو استعمال الفرد لبعض املرافق العامة استعماال ينتج عنه يف الكثري من األحيان تيسري مباشر  سفر

املوانئ( وبعض الطرق العامة الربية والنهرية )رسوم مهنته أو إشباع حاجاته كاستعمال املوانئ والطائرات )رسوم 
 . الطرق(

أهم مصادر اإليرادات العامة  عن: يشكل طابع املنفعة يف الرسم أمهية خاصة نظرا لكونه يتميز طابع املنفعةرابعا: 
ركه فالذي يطلب اخلدمة يسعى من وراء ذلك إىل حتقيق منفعة خاصة تتعلق به وحده دون أن يشا،هي الضرائب 

فيها شخص آخر. وإن كان ابإلضافة إىل هذه املنفعة، هناك منفعة عامة تعود على اجملتمع وعلى االقتصاد الوطين  
ككل، وميكن توضيح ذلك املثال التايل: فرسوم تسجيل امللكية وإن كانت تعود ابملنفعة على طالب اخلدمة، إال أهنا 

تتمثل يف استقرار املعامالت بني األشخاص من جهة وعدم يف ذات الوقت حتقق منفعة عامة للمجتمع أبكمله، 
اندالع أي نزاع يتعلق هبذا احلق من جهة أخرى. كذلك الرسوم القضائية يلتزم بدفعها املتقاضون مقابل احلصول 
على خدمة هيئة القضاء، مما يرتتب عليها حتقيق منفعة خاصة تتمثل يف حصول كل منهم على حقه وضمان عدم 

د فيه، ويف نفس الوقت يستفيد اجملتمع نتيجة استقرار احلقوق والتطعيم واستخراج رخصة السياقة... منازعة أح
وغريها، واليت يقرتن فيها املنفعة اخلاصة ابملنفعة العامة الذي يعود على اجملتمع من نشاط املرافق العامة للتعليم 

 1والصحة واألمن...اخل. 

 وفرضه:الفرع الثالث: تقدير الرسم 

: تقوم الدولة بتحديد قيمة الرسم الذي يفرض على بعض خدمات املرافق العامة، إال أنه ليس من أوال: تقدير الرسم
السهل جتديد قواعد عامة تلتزم هبا السلطة العامة )الدولة( وهي بصدد تقدير الرسم الواجب أدائه، وميكن أن ندخل يف 

 وميكن أن أتخذ بعني االعتبار عند تقدير الرسم قواعد معينة تتمثل يف: االعتبار عند تقدير الرسم الواجب دفعه،

مراعاة التناسب بني نفقة اخلدمة املؤداة وبني الرسم املقابل هلا، وتستند هذه القاعدة أساس إىل اهلدف األساسي  -
 من املرافق العامة هو تقدمي اخلدمات الالزمة لألشخاص وليس حتقيق الربح.

وهذا العنصر ليس قاعدة مطلقة، فهي تتعلق ببعض قرر أقل من نفقة اخلدمة املقابلة له، رسم املأن يكون مبلغ ال -
 أنواع اخلدمات، كالتعليم العايل واخلدمات الصحية.

فرض الضريبة يتم ابالستناد على كونه يدفع جربا من األشخاص إىل الدولة، ويكون للدولة يف  اثنيا: فرض الرسم:
هذا اإلطار حق االمتياز على أموال املدين، ومبوجب ذلك، فإن فرض الرسوم ال يتم ابإلرادة املنفردة للسلطة التنفيذية 

رقابة السلطة التشريعية عليها، ولذا فال بد من املتمثلة يف احلكومة ومؤسسات الدولة ومرافقها العامة، بل يستلزم 
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موافقة السلطة التشريعية على فرض الرسوم، وإن كان فرضها ال يستلم إصدار قانون بل يكفي فيه أن يتم بناء على 
قانون، ويقصد من ذلك أن يصدر قانون خيول للوزير أو اإلدارة فرض الرسوم املناسبة للخدمات اليت تقدمها املرافق 

امة، واهلدف من ذلك تعدد أنواع الرسوم وتنوع القواعد اليت تتبع يف تقديرها، ولذا فإن السلطة التنفيذية تكون الع
 لديها قدرة أكرب من سلطات الدولة على إجراء هذا التقدير.

 : النفقات العامة :املبحث الثالث

خمتلفة متاما عما كانت عليه سابقا، فهي نفقة إجيابية اهلدف إن الفكر املايل احلديث أصبح ينظر للنفقة العامة نظرة       
منها حتقيق آاثر اقتصادية واجتماعية وسياسية جبانب آاثرها املالية، وقد أصبحت النفقات العامة أداة من أبرز أدوات 

عينة، أو القيام تدخل الدولة بفعالية وتعددت أشكال تدخلها يف هذا اجملال من إعاانت متنحها لألفراد أو مؤسسات م
مبشاريع إنتاجية ضخمة أو السيطرة الكاملة أو اجلزئية مباشرة أو غري املباشرة على بعض القطاعات، بقصد تنفيذ خطط 

  1اقتصادية شاملة.

 وأشكاهلا:ماهية النفقات : املطلب األول

الدولة وتوسع سلطاهتا وزايدة تدخلها يف ازدادت أمهية دراسة نظرايت النفقات العامة يف املدة األخرية مع تعاظم دور    
 فهي تعكس كافة جوانب األنشطة العامة وكيفية متويلها. احلياة االقتصادية.

 العامة:ل: تعريف النفقة الفرع األو 

  2عبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام يف سبيل حتقيق املنافع العامة.

تلك املبالغ املالية اليت تقوم بصرفها السلطة العمومية )احلكومة واجلماعات احمللية(، تعرف النفقات العامة أبهنا 
أو أهنا مبلغ نقدي يقوم إبنفاقه شخص عام بقصد حتقيق منفعة عامة، كما ميكن تعريفها أبهنا استخدام مبلغ 

هلذا التعريف ميكن اعتبار النفقة العامة أهنا ذات نقدي من قبل هيئة عامة هبدف إشباع حاجة عامة، ووفقا 
 أركان ثالثة:

 مبلغ نقدي. -
 يقوم إبنفاق شخص عام. -
 الغرض منه هو حتقيق نفع عام. -

كافة النفقات اليت تقوم هبا الدولة، أو مؤسساهتا العامة، الوطنية واحمللية، بغض النظر عن الصفة فالنفقة العامة تشمل  
 السلطة اآلمرة أو طبيعة الوظيفة اليت يصدر عنها اإلنفاق، ملا يف ذلك من مواكبة لتطور دور الدولة وتوسعه.السيادية أو 
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  عناصر النفقة العامة:: الفرع الثاين  

 ومن التعريف نستخلص عناصر النفقة العامة التالية:  

بدورها يف اإلنفاق العام ابستخدام مبلغ نقدي مثنا تكون يف شكل مبلغ نقدي، حيث تقوم الدولة الصفة النقدية:  أوال:
ملا حتتاجه من منتجات: سلع، خدمات، من أجل تسيري مرافقها ولذلك ال تعترب من قبيل النفقة العامة ما متنحه الدولة 

ما أن من مساكن جمانية، أو الغاء البعض سيحصل ما يقتضي النظام احلايل احلديث من الرقابة يف صدورها املتعددة. ك
استخدام اإلنفاق العيين قد يدفع الدولة إىل حماابة بعض األفراد دون غريهم مما يعترب اخالال ملبدأ املساواة بني األفراد. 
واستنادا إىل ذلك ال تعترب الوسائل غري نقدية اليت قد تقوم الدولة بدفعها للحصول على ما حتتاجه من منتجات أو منح 

عامة كما ال تعترب النفقات العامة املزااي العينية مثل: السكن اجملاين أو النقدية كاإلعفاء من مساعدات من ابب النفقات ال
  .1الضرائب أو الشرفية كمنح األلقاب واألومسة اليت تقدمها الدولة لبعض القائمني خلدمات عامة أو لغريهم من األفراد

دولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك اليت تقدر من : تعترب نفقات الصدور املنفعة العامة عند هيئة عامةاثنيا:
الوزارات واإلدارات احلكومية واملؤسسات الداخلة يف االقتصاد واملتمتعة ابلشخصية املعنوية وذلك أخذا ابملعيار القانوين 

فإن الشخص الطبيعي الذي حيدد النفقة العامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي يقوم ابإلنفاق وبناء عليه 
واألشخاص الطبيعية واالعتبارية ال تدخل املبالغ اليت ينفقوهنا ضمن النفقات العامة حىت ولو كانت حتقق منفعة عامة  

 كالتربع إلنشاء مدارس أو مستشفيات.

: تستهدف النفقة العامة أساس اشباع احلاجات العامة اليت حتقق النفع حتقيق اإلنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع اثلثا:
العام وال تعترب خروجا عن القاعدة ما تقوم به الدولة يف بعض األحيان من توجيه بعض النفقات العامة التحويلية إىل 

املداخيل احملدودة وأهنا  بعض القطاعات االقتصادية لدعمها أو لرفع مستوى املعيشة لبعض الطبقات يف اجملتمع  أصحاب
 يف النهاية حتقق منفعة عامة.  

  النفقات العامة: تقسيمات املطلب الثاين:

يف ظل الدولة احلارسة، مل يكن للنفقات العامة أي شغف يثري االقتصاديني وذلك أن النفقات العامة كانت حمدودة    
النفقات العامة من طبيعة واحدة إال أنه مع تطور الدولة املتدخلة وموجهة إىل تقدمي خدمات معينة تقوم هبا الدولة كانت 

 ازدادت أمهية تقسيم النفقات العامة نظرا لتنوع وتزايد التنوع وتزايد النفقات العامة واختالف آاثرها.

مبادئ ولقد ظهرت احلاجة إىل تقسيم وتبويب هذه النفقات إىل أقسام معينة مع ضرورة أن يكون التقسيم قائما على 
حيث أن حساابت  تسهيل صياغة واعداد الربامج:ختدم أغراضا متعددة ومن أبرزها  واضحة ومنطقية وأمهية هذا التقسيم

مرتبطة بربامج معينة تتوىل األجهزة واهليئات العامة تسيريها فيجب ترتيب تلك احلساابت بطريقة يسهل معها صياغة 
 لية ومنه نستعرض هذه التقسيمات.عواعداد هذه الربامج لتحقيق الكفاءة والفا
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  العلمية واالقتصادية : الفرع األول:

وابلرغم من  1يقصد هبا تلك التقسيمات اليت تستند على معايري علمية تظهر عنها الطبيعة االقتصادية بوضوح شديد    
بعض العقبات أمام مفكري املالية العامة ألهنا متثل أداة أساسية يف حتديد نوعية النفقة العامة و آاثرها و أهدافها الشيء 
الذي يسهل تسيري األموال العامة أضف إىل ذلك تقسيم النفقات حسب معيار أو آخر يسهل مهام الباحث يف ميدان 

فرتة ألخرى و املنحى الذي أتخذه حنو الزايدة أو النقصان ومن مث التوجهات االقتصادية املالية التعرف على تطورها من 
 اليت تتبناها الدولة عند كل مرحلة و أخريا فإن هلذا التقسيم أمهية كبرية للسلطة التشريعية و الرأي العام. 

 ( ثالث نفقات أساسية: 3إىل )جند أهنا تنقسم  تقسيم النفقات العامة حسب التقسيم الوظيفي: الفرع الثاين::

هي املرتبطة بسري املصاحل العامة والضرورية لتأدية الدولة لنشاطاهتا ووظائفها وجند اهنا تضم هذه  :نفقات إدارية -أ
النفقات نفقات الدفاع واألمن والعدالة واألقسام السياسية وهي نفقات احلاجات العامة يف امليادين التقليدية 

 والالزمة حلماية األفراد داخليا وخارجيا وإحالل العدالة. 
واليت تتعلق ابألغراض االجتماعية للدولة واليت تشمل احلاجات العامة اليت متس  :ت اجتماعيةنفقا -ب

اجلانب االجتماعي لألفراد وهذا عن طريق توفري التعليم والصحة هلم ومساندة الفئات اليت تعاين ظروف صعبة 
 )إعاانت الفئات احملرومة حمدودة الدخل... إخل 

لية موجهة حنو قطاعات السكن، النقل، وتعترب أهم النفقات يف نفقات التعليم وهي وتشمل هذه النفقات مبالغ ما
من أهم بنود النفقات االجتماعية وتعكس تقدم اجملتمع )تعكس تقدم الدولة( وختصص الدولة املتقدمة اجلزء األكرب 

 ة. من النفقات العامة هلذا القطاع من انحية ومن انحية أخرى على التأمينات االجتماعي

هي تلك اليت تقوم بصرفها الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية ويطلق عليه أيضا : نفقات اقتصادية -ت
 نفقات استثمارية، وتعمل الدولة على زايدة اإلنتاج الوطين وتراكم رؤوس األموال.

هلذه النفقات أمهية كبرية يف الدول النامية ألن الدولة تقوم بنفسها بعمليات انشاء رؤوس األموال و نظرا حتتاج إىل 
نفقات كبرية هذا من جهة و كذلك ال حتقق عائدا من جهة أخرى و كون القطاع اخلاص ال يستطيع انفاق رِوس 

لسدود ...إخل، و متثل مرافق البنية التحتية األساسية و أصبحت أموال كبرية و ال يرغب يف القيام هبا مثال: اجلسور، ا
متثل حاجة عامة. فقد ساد مثال يف البلدان النامية الطابع الزراعي لفرتة طويلة إال أنه مع التطور الصناعي حتولت 

ل عن طريق تلك اهلياكل إىل هياكل يغلب عليها الطابع الصناعي والدولة وحدها هي اليت تقوم مبثل هذا التحوي
   2االستثمار العام. 
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وقد تبع هذا التحول كرب الوحدة اإلنتاجية يف القطاعات االقتصادية ملا يتطلب من نفقات كبرية وإجياد االمكانية 
الضرورية لتمويل الوحدات اإلنتاجية وهذا االمر يستدعي تدخل الدولة مباشرة لكون مستوى االدخار الفردي يف 

ا ابإلضافة إىل انعدام أسواق مالية تغذي حاجات التمويل ونشري إىل أن النفقات اخلاصة البلدان النامية ضعيف
ابهلياكل واملرافق االقتصادية حتتل مكانة ومتثل نسبة عالية يف البلدان النامية تليها اخلاصة ابلدفاع مث التعليم والتأمينات 

 والصحة العمومية يف األخري.

 ة والنفقات احلقيقية: النفقات التحويل الفرع الثاين:

 طبقا ملعيار القدرة الشرائية أو نقلها أو حجم أتثريها على الدخل الوطين إىل نفقات حقيقية ونفقات حتويلية. 

تلك النفقات أو املبالغ اليت تقوم الدولة بصرفها من أجل احلصول على سلع وخدمات أو  النفقات احلقيقية: -أ
رؤوس أموال إنتاجية مثال: األجور، أسعار السلع واخلدمات واملهام الالزمة إلدارة املرافق العمومية التقليدية 

 واحلديثة إىل جانب النفقات االستثمارية )الرأمسالية(. 

تتمثل يف استعمال الدولة للقدرة الشرائية وينتج عنها حصوال على سلع وخدمات ويد عاملة، إن النفقة احلقيقية 
فالنفقة هنا تعرب عن سعر اقتناء السلعة أو سعر الشراء الذي تدفعه الدولة للحصول عليها. فالدولة هنا حتصل على 

 امجايل الناتج الوطين بتكوين حجم مقابل لكل هذه النفقات كما تؤدي إىل زايدة الدخل الوطين زايدة مباشرة يف
 انتاجي جديد. 

اإلعاانت االقتصادية لبعض املنتجات أو املؤسسات نفقات املساعدة والتضامن  النفقات التحويلية: -ب
املسامهة يف متويل بعض أنظمة احلماية االجتماعية فلها كهدف ضمان عدالة نسبية يف توزيع املداخيل على 

تطاعات الضريبية املفروضة على الفئات االجتماعية تتوفر على مداخيل مرتفعة تسمح الفئات االجتماعية فاالق
بزايدة املداخيل املتوفرة لدى الفئات احملرومة اجتماعيا )املسنني العاطلني عن العمل، طلبة ....( ومبا أن هذه 

جيعلنا نستنج أن النفقات الفئات تستحضر فرصة زايدة مداخيلهم إلشباع حاجياهتم االستهالكية الضرورية مما 
   1التحويلية تعمل على زايدة الطلب الكلي.

وبعد أن استعرضنا األشكال املختلفة للنفقات التحويلية املتمثلة يف شكل إعاانت اقتصادية نستنتج أن النفقات 
للقيمة املضافة  ( ثالثة أركان أساسية هي املقابل3احلقيقية تعد نفقات منتجة ويكمن جوهر االختالف بينهما على )

 املباشرة يف اإلنتاج الوطين. 
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 ملطلب الثالث: اآلاثر االقتصادية للنفقات العامة:ا

 هناك نوعان من اآلاثر: 

  اآلاثر املباشرة: الفرع األول:

سنتطرق يف هذا املطلب آلاثر النفقات العامة على االستهالك وحجم اإلنتاج الوطين وكذا على منط توزيع الدخل الوطين 
 وما يعرف إبعادة توزيع الدخل الوطين كاآليت: 

 : أثر النفقات العامة على االستهالك :أوال

إن النفقات العامة تؤثر على االستهالك بصورة مباشرة وذلك من خالل النفقات اليت توزعها احلكومة على 
 األفراد يف شكل أجور ومرتبات واجلزء الكبري منها خيصص إلشباع احلاجات االستهالكية لألفراد. 

 وتنقسم إىل نوعني: 

ن شراء سلع أو من مهام ضروري من أجل : ويقصد به ما تقوم به الدولة منفقات االستهالك العمومي -1
 صيانة املباين احلكومية وشراء اآلالت واملواد األولية الالزمة لإلنتاج العمومي ألداء الوظائف العامة وغريها. 

يف حني أن البعض من االقتصاديني يرى ان هذا النوع من النفقات يعد نوعا من حتويل االستهالك من األفراد 
أن تقوم الدولة إبعطاء هؤالء األفراد دخوال كبرية متكنهم من استهالك هذه السلع واخلدمات إىل الدولة. فعوض 

  1فإهنا تقوم مبنعها عليهم.

: وتتعلق ابلدخول مبختلف أشكاهلا: مرتبات، أجور ومعاشات نفقات االستهالك اخلاصة بدخول األفراد -2
ق من أجل اشباع احلاجات االستهالكية اخلاصة اليت تدفعها الدولة هلم واجلزء األكرب من هذه الدخول ينف

من سلع وخدمات وتعترب نفقات منتجة ألهنا تعترب مقابل ما يؤديه األفراد من خدمات وأعمال فيؤدي 
 مباشرة إىل زايدة اإلنتاج الكلي ومن مث دخول األفراد تؤدي إىل زايدة اإلنتاج من خالل أثر مضاعف. 

 :  اثنيا: أثرها على اإلنتاج الوطين

إن النفقات العامة تؤثر على حجم اإلنتاج والتشغيل من خالل أتثريها على حجم الطلب الكلي الفعلي ومتثل 
النفقات العامة جزءا هاما من هذا الطلب والعالقة بني النفقات والعامة وحجم الطلب الكلي يتوقف على حجم 

 النفقة ونوعها. 

ين أما النفقات احلقيقية تتعلق ابلطلب على السلع واخلدمات. إن النفقات التحويلية تتعلق تعرف املستفيد
 ويرتبط أثر النفقة العامة على اإلنتاج مبدى أتثري الطلب الكلي الفعلي يف حجم اإلنتاج والتشغيل. 
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إن النفقات العامة تؤثر على القدرة اإلنتاجية لالقتصاد الوطين برفعها هلذه القدرة سواء بصورة مباشرة أو غري 
اشرة ومن مث يرتفع الناتج الوطين والدخل، وميكن تبيان ذلك األثر يف رفع املقدرة اإلنتاجية والبد من التفرقة مب

 بني أنواع النفقات العامة. 

تعمل على انتاج السلع و اخلدمات إلشباع احلاجات االستهالكية لألفراد و على النفقات اإلنتاجية:  -أ
تعمل لالستثمار، و يعترب هذا االنفاق االستثماري من النفقات املنتجة تكوين رؤوس األموال العينية اليت تس

اليت تؤدي إىل زايدة حجم الدخل الوطين و رفع مستوى الكفاءة اإلنتاجية لالقتصاد الوطين و قد تقوم 
 الدولة هبا مباشرة من خالل قيامها ابإلنتاج، أو قد متنح الدولة بعض املشاريع العامة أو اخلاصة إعاانت

اقتصادية لتحقيق هدف اقتصادي معني مثال: ختفيض أسعار السلع ذات االستهالك الواسع و كذلك 
بعض اإلعاانت اليت تقدمها الدولة لبعض املشاريع أو املؤسسات العمومية لتغطية العجز الذي حيدث يف 

 ميزانيتها. 
الجتماعية وهلا آاثر مباشرة )اجتماعية( وهتدف إىل حتقيق بعض األهداف ا النفقات املقدمة لألفراد: -ب

 على اإلنتاج.

فالنفقات االجتماعية يف شكل حتويالت نقدية هتدف إىل حتويل جزء من القدرة الشرائية لصاحل بعض األفراد 
)فئات حمدودة الدخل(، فال ميكن مقدما معرفة مدى أثر هذا النوع يف النفقات االجتماعية على حجم اإلنتاج 

ع السلع اليت تقوم هاته الفئة ابإلنفاق للحصول عليها على وجه التحديد، ولكن ابتداء والسبب عدم معرفة أنوا 
هذه الفئات الضعيفة الدخل وارتفاع ميلها احلدي لالستهالك، فإن من املنطقي أن تتجه اإلعاانت النقدية 

  1ك من زايدة انتاجها.لإلنفاق من أجل احلصول على السلع الضرورية وابلتايل يزداد الطلب عليها مبا يتبعه ذل

أما النفقات االجتماعية يف صورة حتويالت عينية )اعاانت أو حتويالت مباشرة( فإهنا تؤدي إىل زايدة اإلنتاج 
بشكل ملحوظ، إذ أهنا تؤدي إىل زايدة إنتاج السلع واخلدمات االستهالكية كنفقات التعليم والصحة، اليت تؤثر 

أكرب، فكلما زاد إنفاق العمال على مستواهم  على رفع املستوى االجتماعي لألفراد وأتدية نشاطهم بكفاءة
 التعليمي والصحي، كلما أثر ذلك على الطاقة اإلنتاجية للعامل وابلتايل يزيد اإلنتاج. 

  :املباشرةاآلاثر غري  الفرع الثاين:

مضاعف للنفقات العامة آاثر غري مباشرة تنتج من خالل دور الدخل وهي تعرف من الناحية االقتصادية أبثر 
  2ومعجل.

                                                           

  حممد عباس حمرزي، املرجع السابق ص 1221
اقتصادايت املالية العامة، املرجع السابق  عتلم،حممد ابهر  

 ص 762



37 
 

يعرف األثر املضاعف "ابالستهالك املولد" أما األثر املعجل "االستثمار املولد" مبعىن أن النفقة العامة ال تؤثر 
فقط على االستهالك بتأثريها املضاعف ولكنها تؤثر يف ذات الوقت على اإلنتاج فقط ولكنها تؤثر على 

 االستهالك بصورة عامة غري مباشرة. 

 ثر النفقات العامة من خالل أثري املضاعف واملعجل كما يلي: وسنالحظ أ

إن فكرة املضاعف تتضح من خالل أنه عندما تزيد النفقات العامة فإن جزء من هذه األثر املضاعف: أوال: 
النفقات يوزع يف شكل أجور ومرتبات وفوائد وأسعار للمواد األولية أو ربح لصاحل األفراد، وهؤالء خيصصون 

فقا للميل احلدي جزء من هذه املداخيل إلنفاقه على املواد االستهالكية املختلفة، ويقومون ابدخار الباقي و 
لالستهالك واالدخار والدخول اليت تنفق على االستهالك، تؤدي إىل انشاء دخول جديدة لفئات أخرى وتقسم 

 ما بني االستهالك واالدخار. 

الدخل الذي يوجه إىل االدخار ينفق جزء منه يف االستثمار، منه تستمر دورة توزيع الدخول من خالل ما يعرف 
تمثل يف: اإلنتاج _ الدخل _ االستهالك _ اإلنتاج، مع مالحظة أن الزايدة يف الدخل بدورة الدخل اليت ت

 1واإلنتاج تتم بنسبة مضاعفة عن نسبة مقدار زايدة اإلنفاق وهلذا مسي "ابملضاعف". 

إن أثر املضاعف له عالقة ابمليل احلدي لالستهالك عالقة طردية، أي يزيد بزايدة امليل احلدي لالستهالك و 
نخفض ابخنفاضه، و خيتلف امليل احلدي لالستهالك من قطاع آلخر و من فئة ألخرى، حيث أن أصحاب ي

األجور و املرتبات ) ذوو الدخل احملدود ( فامليل احلدي لالستهالك لديهم مرتفع، و ابلتايل يرتفع األثر 
إهنم يشرتون اآلالت و أدوات املضاعف مع زايدة النفقات العامة املوجهة لديهم، أما أصحاب رؤوس األموال ف

اإلنتاج و ابلتايل فإن األثر املضاعف يكون بسيطا لديهم حيث ميلهم لالستهالك منخفض زايدة على ذلك فإن 
 األثر الذي حيدثه املضاعف يرتبط مبدى مرونة و توسع اجلهاز اإلنتاجي و يرتبط ذلك بدرجة النمو االقتصادي. 

ز اإلنتاجي يسمح ابلقدرة على التجاوب مع الزايدة يف االستهالك إذن فنجد يف الدول املتقدمة أن اجلها
فاملضاعف ينتج أثر بشكل ملموس، أما يف الدول املتخلفة فنجد على الرغم من امليل احلدي لالستهالك مرتفع، 
إال أن املضاعف ضعيف وذلك لعدم مرونة اجلهاز اإلنتاجي وعدم قدرته على التجاوب مع الزايدة يف 

   2تهالك.االس

: يعرف اقتصاداي أبثر زايدة اإلنفاق أو نقص يف حجم االستثمار حيث أن الزايدات املتتابعة األثر املعجلاثنيا: 
أو املتتالية يف الطلب على السلع االستهالكية يتبعها على حنو حتمي زايدات يف االستثمار والعالقة بني هاتني 

 الزايدتني يعرب عنها مببدأ املعجل. 
                                                           

 A.SILEM . opcit. Page 731  

دراسات يف االقتصاد حممد دويدار،  
 1985املايل، الدار اجلامعية بريوت، 

 ص 1252
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لزايدة يف الدخول يرتتب عنها زايدة يف الطلب على السلع االستهالكية )أثر املضاعف(، وبعد نفاذ املخزون إن ا
بعد مرور الوقت فإن منتجي هذه السلع جيدون أنفسهم يدفعون إىل زايدة تلك السلع بغرض زايدة الربح، ومن 

ية السلع اليت زاد الطلب عليها، ومع الزايدة مث يضطرون إىل شراء سلع استثمارية من آالت الزمة الستمرار إنتاج
يف االستثمار يزداد الدخل الوطين، فبزايدة االنفاق العام مبا حيدثه من زايدة أولية يف اإلنتاج الوطين تسمح 

 إبحداث زايدة يف االستثمار مبرور الوقت بنسبة أكرب. 

ف واملعجل، كما أن أثر املعجل شأنه يف ذلك ومما هو جدير ابلذكر أن هناك تفاعال متبادال بني مبدأي املضاع
    1أثر املضاعف خيتلف من قطاع صناعي آلخر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  81سوزي عديل انشد، املرجع السابق ص 2
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 ملخص الفصل الثاين:

يرتبط النشاط املايل للدولة أساسا بدورها، ذلك أن اتساع دورها يقتضي توسعا يف نفقاهتا العامة، وأن التوسع يف   
النفقات يتطلب حصوهلا على قدر أكرب من املوارد املالية، ومتثل اإليرادات العامة جمموع األموال اليت حتصل عليها 

قاهتا العامة. حيث تعتمد الدولة على مصادر متعددة لإليرادات الدولة يف شكل تدفقات نقدية من أجل تغطية نف
 العامة، وختتلف أمهية هذه املصادر حسب النظام االقتصادي السائد والنظام السياسي املتبع. 

إيرادات جبائية من رسوم وضرائب، تنقسم اإليرادات العامة غري اجلبائية يف إيرادات أمالك الدولة، والثانية من    
 عامة ووسائل نقدية. وقروض
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 ث:ـــــــــــــالـــــــــــل الثــــــــــــــــــــصــــــــــالف
 

 اـــــــية ودورهــــــــــريبــــــــــات الضــــــــــــــالحـــــــــــــــاإلص
 

 :يف اجلــزائـــــــر امةـــــــــــزانية العـــــــــــــوارد امليــــــــني مــــــــــــيف حتس
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 الفصل الثالث: اإلصالحات الضريبية ودورها يف حتسني موارد امليزانية العامة يف اجلزائر:
املتعلق بقوانني املالية وهي موارد كلها ذات  17/84من القانون  11حدد املشرع اجلزائري قائمة اإليرادات يف املادة      

الالحقة، حتت عنوان اإليرادات النهائية طبيعة هنائية، وورد ترتيبها يف اجلدول امللحق بقانون املالية واملدونة يف اجلداول 
وذلك حسب األصناف الثالثة التالية: إيرادات اجلباية العادية، إيرادات عادية غري  لدولة.املطبقة على املوازنة العامة ل

 جبائية، إيرادات غري عادية )اجلباية البرتولية(.

اليت حتصلها الدولة  اجلبائية عن جمموع االقتطاعات عبارة يف هذا الفصل سنتطرق إىل إيرادات اجلباية العادية فقط وهي
 وتشتمل:

: تتكون من كافة الضرائب اليت تدخل صناديق اخلزينة العمومية، الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة ❖
 وأمهها ضريب الدخل اإلمجايل وضرائب أرابح املؤسسات.

يمة : تفرض على جمموع املواد االستهالكية، وهي حتتوي على الرسم على القالرسوم على رقم األعمال ❖
 املضافة أساسا، والرسم الداخلي على االستهالك والرسم على املنتوجات البرتولية.

: تفرض على التداول القانوين ابألموال كنقل حقوق امللكية وحق االنتفاع، كما الضرائب غري املباشرة ❖
 تفرض على التصرفات القانونية.

 قضائية، واليت تتخذ طابع جبائي. : ضرائب مفروضة على األوراق الرمسية مدنية أوحقوق الطابع ❖
 : ختضع هلا حمموع السلع عند اجتيازها احلدود الوطنية مبناسبة استريادها أو تصديرها.احلقوق اجلمركية ❖

 :2007إىل  2000املبحث األول: اإلصالحات الضريبية من 

إىل غاية  2000الفرتة املمتدة من ستة  ستتم دراسة التغريات الضريبية الطارئة على الضريبتني املباشرة وغري املباشرة يف.
2007. 

 :2007-2000التغريات اليت حدثت على الضرائب املباشرة يف الفرتة املمتدة من  املطلب األول:

 .طرأ على اإلصالحات الضريبية املباشرة العديد من التغريات خالل هذه الفرتة

 :2003 – 2000من املباشرة  للضريبة : اإلصالحات الضريبية األول الفرع

 :2000اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢

 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:
 108.750.000 الضرائب املباشرة. لحاص

 425.840.000 اجملموع الفرعي:
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مليار دج، حيث جند أن الضرائب  425.840.000بلغت  2000نالحظ أن اإليرادات الضريبية لسنة  -
مليار دج خصوصا األجور اليت تقتطع من  108.750.000املباشرة على املداخيل واألرابح قد بلغت 

العادية يف امليزانية  من الضرائب املباشرة اليت تكون اإليرادات اجلبائية لإليرادات %25,53املصدر. أي ما نسبته 
 العامة.

 :2001اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢

 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:
 97.360.000 الضرائب املباشرة. لحاص

 415.840.000 اجملموع الفرعي:
 

أي اخنفضت  .2000مقارنة ملا كانت عليه يف سنة  %23,41نالحظ أن الضرائب املباشرة اخنفضت بنسبة  -
 .مليار دج 11.390.000ب 
 :2002اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢

 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:
 99.550.000 الضرائب املباشرة. لحاص

 438.850.000 اجملموع الفرعي:
 

ارتفعت  م دج، أي 2.190.000مببلغ  2001مقارنة بسنة نالحظ ان الضرائب املباشرة زادت حصيلتها  -
 . %22,68لتصل إىل نسبة مئوية قدرت اب 

زايدة قدرة حتصيل جزء من الضريبة العادية )املباشرة( إىل  2002يرجع ارتفاع حصيلة الضريبة املباشرة لسنة  -
 األرابح.املصدر، واملداخيل على  خصوصا على األجور اليت تتقطع عند

 :2003اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢

 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:
 110.150.000 الضرائب املباشرة. لحاص

 494.380.000 اجملموع الفرعي:
 

أي  دج.10.600.000قدر ب  سبقتها مببلغنالحظ ان الضرائب املباشرة زادت حصيلتها مقارنة ابلسنة اليت  -
 زادت لتصل إىل 
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22,28% . 

إىل زايدة قدرة حتصيل جزء من الضريبة العادية )املباشرة(  2002يرجع ارتفاع حصيلة الضريبة املباشرة لسنة  -
 .واألرابحخصوصا على األجور اليت تتقطع عند املصدر على املداخيل 

 :2007 – 2004من للضريبة املباشرة الفرع الثاين: اإلصالحات الضريبية 

 :2004لى امليزانية العامة للدولة سنة اإليرادات النهائية املطبقة ع ➢

 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:
 147.460.000 الضرائب املباشرة. لحاص

 596.930.000 اجملموع الفرعي:
نالحظ زايدة معتربة يف حصيلة الضرائب املباشرة هلذه السنة مقارنة ابلسنوات السابقة، حيث قدرت الزايدة ب  -

 .%24,70دج لتصل إىل نسبة مئوية تعادل  37.310.000
هذا االرتفاع يرجع إىل االرتفاع يف قدرة التحصيل جزء من الضريبة العادية املتمثلة يف الضرائب املباشرة خصوصا  -

 على األجور اليت تقتطع من املصدر على املداخيل واألرابح.

 :2005للدولة سنة اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة  ➢
 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:

 155.630.000 حاصل الضرائب املباشرة.

 585.360.000 اجملموع الفرعي:

نالحظ زايدة معتربة يف حصيلة الضرائب املباشرة هلذه السنة مقارنة ابلسنوات السابقة، حيث قدرت الزايدة ب  -
 .%26,58تعادل دج لتصل إىل نسبة مئوية 7900000

يرجع هذا االرتفاع يف حصيلة الضريبة املباشرة إىل قدرة حتصيل جزء من الضريبة العادية خصوصا على األجور  -
 اليت تقتطع من املصدر على املداخيل واألرابح.

 :2006اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢

 )آالف دج(:املبالغ  إيرادات امليزانية:
 182.217.000 الضرائب املباشرة. لحاص

 626.144.000 اجملموع الفرعي:
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، واملقدرة 2005مقارنة بسنة  2006من اجلدول تظهر قفزة يف حصيلة الضريبة املباشرة لسنة  -
 .%29,10دج. حيث وصلت النسبة املئوية هلذه احلصيلة إىل  34.757.000ب

التحصيل يف جزء من الضريبة العادية املتمثلة يف الضرائب املباشرة على املداخيل يرجع هذا االرتفاع إىل قدرة  -
 واألرابح خصوصا األجور اليت تقتطع من املصدر.

 :2007اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢

 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:
 253.081.000 حاص الضرائب املباشرة.

 704.788.000 اجملموع الفرعي:
 

، حيث قدر االرتفاع الكبري مقارنة بسابقتها 2007نالحظ ارتفاع كبري جدا يف حصيلة الضريبة املباشرة لسنة  -
 .%35,90دج ليصل ابحلصيلة إىل نسبة قدرت ب  70.864.000ب 

املباشرة على املداخيل واألرابح خصوصا على هذا االرتفاع امللحوظ يعود إىل قدرة التحصيل يف جزء من الضريبة  -
 األجور اليت تقتطع عند املصدر.

 :2007إىل  2000املطلب الثاين: التغريات اليت حدثت للضرائب غري املباشرة من 

 وقعت على الضريبة غري املباشرة العديد من التطورات والتغريات. 2007و 2000يف الفرتة املمتدة ما بني 

 :2003 – 2000من  للضريبة غري املباشرة صالحات الضريبيةالفرع األول: اإل

 :2000اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢
 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:

 حاصل الضرائب غري املباشرة:
 حاصل التسجيل والطابع -
 حاصل الرسوم املختلفة على األعمال -
 الضرائب غري املباشرةحاصل  -
 حاصل اجلمارك -

317.090.000 
15.670.000 

207.890.000 
560.000 

92.970.000 
 425.840.000 اجملموع الفرعي:

أي ما  %74,46نالحظ أن حصيلة الضرائب غري املباشرة لإليرادات العادية قد قدرت يف هذه السنة بنسبة  -
 مليار دج. 317.090.000يعادل 
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 مليار دج، حاصل الرسوم املختلفة على 15.670.000هذه احلصيلة تتضمن حاصل التسجيل والطابع بقيمة  -
دج، حاصل  560.000مليار دج، حاصل الضرائب غري املباشرة بقيمة  207.890.000األعمال بقيمة 
 دج. 92.970.000اجلمارك بقيمة 

 :2001اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢
 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:

 حاصل الضرائب غري املباشرة:
 حاصل التسجيل والطابع -
 حاصل الرسوم املختلفة على األعمال -
 حاصل الضرائب غري املباشرة -
 حاصل اجلمارك -

318.480.000 
18.800.000 

201.410.000 
600.000 

97.670.000 
 415.840.000 اجملموع الفرعي:

مليار دج ما يعدل نسبة  318.480.000تقدر حصيلة الضريبة غري املباشرة حسب ما ثبت يف اجلدول ب  -
76,58%. 

مليار دج  1.390.000، واملقدرة ب %74,46املقدرة ب  2000مبقارنة هذه احلصيلة مع سابقتها لسنة  -
 .%2,12يعادل ما 

دج وسبب هذه الزايدة هو زايدة  3.130.000مببلغ ترجع هذه الزايدة إىل ارتفاع حصيلة التسجيل والطابع  -
واالرتفاع أيضا يف حاصل الضرائب غري املباشرة مببلغ  قدرة التحصيل عن ضريبة التسجيل والطابع،

بسبب الزايدة يف الواردات على السلع ونقص  دج 4.700.000 زاد مببلغ ، حاصل اجلماركدج40.000
 خمتلف اإلعفاءات من احلقوق اجلمركية. 

دج. يعود سبب هذا  6.480.000يف حني حاصل الرسوم املختلفة على األعمال اخنفضت مببلغ قدره  -
 االخنفاض إىل اخنفاض القيمة املضافة على املنتوجات املستوردة.

 :2002يزانية العامة للدولة سنة اإليرادات النهائية املطبقة على امل ➢

 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:
 حاصل الضرائب غري املباشرة:

 حاصل التسجيل والطابع -
 حاصل الرسوم املختلفة على األعمال -
 حاصل الضرائب غري املباشرة -
 حاصل اجلمارك -

339.300.000 
18.500.000 

210.910.000 
550.000 

109.340.000 
 438.350.000 اجملموع الفرعي:
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 ، هذه الزايدة تقدر ب2001مقارنة بسنة  2002يالحظ ارتفاع يف حاصل الضرائب غري املباشرة لسنة  -
 .%77,40، علما ان نسبة حاصل الضريبة غري املباشرة قدر ب %0,82ما يعادل  دج. 20.820.000

 دج.9.500.000ارتفاع حصيلة الرسوم املختلفة على األعمال هلذه السنة مقارنة بسنة قبلها بزايدة قدرها  -
، تعود هذه 11.670.000مليار دج بزايدة قدرها دج 109.340.000ارتفاع حاصل اجلمارك ليصل إىل  -

 الزايدة إىل ارتفاع احلقوق اجلمركية واخنفاض اإلعفاءات من احلقوق اجلمركية.
دج 300.000دج مببلغ  18.500.000دج إىل 18.800.000خنفاض حصيلة التسجيل والطابع من ا -

 .بسبب تراجع عمليات حتصيل الرسم على التسجيل والطابع
 :2003اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢

 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:
 املباشرة:حاصل الضرائب غري 

 حاصل التسجيل والطابع -
 حاصل الرسوم املختلفة على األعمال -
 حاصل الضرائب غري املباشرة -
 حاصل اجلمارك -

383.530.000 
19.000.000 

227.700.000 
700.000 

136.830.000 
 494.380.000 اجملموع الفرعي:

مليار دج ما يعادل نسبة  383.530.000بلغت اإليرادات الضريبية عن الضريبة غري املباشرة هلذه السنة  -
 فقط. %0,17نالحظ أنه ارتفعت مبقدار  2002، مبقارنة هذه النسبة مع نسبة 77,57%

التسجيل ارتفاع كل من حاصل  2002مقارنة ب  2003يالحظ من إمجايل حاصل الضريبة غري املباشرة ب  -
دج، حاصل الضريبة 16.790.000دج، حاصل الرسوم املختلفة واألعمال مببلغ 500.000والطابع مببلغ 

 دج. 27.490.000دج، حاصل اجلمارك مببلغ  150.000غري املباشرة ب 
 تعود هذه الزايدات يف احلواصل الضريبية إىل: الزايدة يف حاصل تسجيل الطابع تعود إىل الزايدة يف التحصيل -

 ابلنسبة هلذه الضريبة.
املنتوجات املستوردة. حاصل ضريبة الرسوم املختلفة واالعمال تعود زايدة حصيلته إىل ارتفاع القيمة املضافة على 

أما عن زايدة حصيلة ضريبة اجلمارك فإهنا تعود إىل الزايدة يف الواردات على السلع واخنفاض خمتلف اإلعفاءات 
 ة.اجلمركية من احلقوق اجلمركي
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 :2007 – 2004من  للضريبة غري املباشرة الفرع الثاين: اإلصالحات الضريبية

 :2004اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢

 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:
 حاصل الضرائب غري املباشرة:

 حاصل التسجيل والطابع -
 املختلفة على األعمالحاصل الرسوم  -
 حاصل الضرائب غري املباشرة -
 حاصل اجلمارك -

410.530.000 
21.030.000 

388.700.000 
800.000 

147.980.000 
 596.930.000 اجملموع الفرعي:

مليار دج ما يعادل نسبة  410.530.000بلغت اإليرادات الضريبية عن الضريبة غري املباشرة هلذه السنة  -
 فقط. % 08,8نالحظ أنه اخنفضت ب مقدار 2003مبقارنة هذه النسبة مع نسبة ، 68,77%

ارتفاع كل من حاصل التسجيل  2003مقارنة ب  2004يالحظ من إمجايل حاصل الضريبة غري املباشرة يف  -
دج، حاصل 161.000.000.دج، حاصل الرسوم املختلفة واألعمال مببلغ 2. 030.000والطابع مببلغ.
 دج. 11.150.000دج، حاصل اجلمارك مببلغ  100.000ملباشرة ب الضريبة غري ا

تعود هذه الزايدات يف احلواصل الضريبية إىل: الزايدة يف حاصل تسجيل الطابع تعود إىل الزايدة يف التحصيل  -
 ابلنسبة هلذه الضريبة.

ة على املنتوجات املستوردة. حاصل ضريبة الرسوم املختلفة واالعمال تعود زايدة حصيلته إىل ارتفاع القيمة املضاف
أما عن زايدة حصيلة ضريبة اجلمارك فإهنا تعود إىل الزايدة يف الواردات على السلع واخنفاض خمتلف اإلعفاءات 

 اجلمركية من احلقوق اجلمركية.
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 :2005اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢

 املبالغ )آالف دج(: امليزانية:إيرادات 
 حاصل الضرائب غري املباشرة:

 حاصل التسجيل والطابع -
 حاصل الرسوم املختلفة على األعمال -
 حاصل الضرائب غري املباشرة -
 حاصل اجلمارك -

408.460.000 
20.580.000 

387.080.000 
800.000 

129.890.000 
 585.360.000 اجملموع الفرعي:

 
اخنفض ليصل  2004مقارنة بسنة  2005نالحظ أن احلاصل اإلمجايل الضريبة غري املباشرة لسنة من اجلدول  -

اخنفاض مببلغ قدره  ،و %69,77بنسبة  مليار دج 408.460.000ابلضريبة غري املباشرة إىل مبلغ 
دج، حاصل الرسوم املختلفة واالعمال 450.000دج، حاصل التسجيل والطابع اخنفض ب  2.070.000

دج أما حصيلة الضريبة غري املباشرة فبقيت اثبتة 18.090.000دج، حاصل اجلمارك ب 1.620.000بلغ مب
 دج800.000مببلغ 

تراجع عمليات حتصيل الرسم على التسجيل والطابع. واخنفاض سبب االخنفاض يف حصيلة التسجيل والطابع هو  -
ضافة على املنتوجات املستوردة. أما عن اخنفاض حاصل الرسوم املختلفة على األعمال يعود إل تراجع القيمة امل

حاصل اجلمارك فيعود إىل تراجع الواردات على السلع وكذا تراجع خمتلف اإلعفاءات اجلمركية عن احلقوق 
 اجلمركية.

 :2006اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢

 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:
 حاصل الضرائب غري املباشرة:

 حاصل التسجيل والطابع -
 حاصل الرسوم املختلفة على األعمال -
 حاصل الضرائب غري املباشرة -
 حاصل اجلمارك -

561.943.000 
20.454.000 

423.495.000 
850.000 

117.323.000 
 626.144.000 اجملموع الفرعي:
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بنسبة  مليار دج 561.934.000مبلغ  2006لسنة بلغت احلصيلة اإلمجالية للضرائب غري املباشرة  -
، قدر االرتفاع ب 2005، وهي دليل واضح على ارتفاع هذه احلصيلة مقارنة حبصيلة 89.74%

 .%19.97دج ما يعدل 108.483.000
دج بسبب ارتفاع حصيلة  126.000مبيلغ  2006إىل  2005حاصل التسجيل والطابع ارتفع من سنة  -

 والطابع.التسجيل 
دج وهذا راجع إىل ارتفاع الرسم على القيمة 36.415.000ارتفع مبيلغ حاصل الرسوم املختلفة على األعمال  -

  املضافة على املنتوجات املستوردة.
دج، هذا االخنفاض راجع إىل تراجع قيمة احلقوق اجلمركية من 12.567.000حاصل اجلمارك اخنفض مببلغ  -

 دات على السلع، واخنفاض قيمة خمتلف اإلعفاءات.جديد وكذا بسبب تراجع الوار 
 :2007اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢

 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:
 حاصل الضرائب غري املباشرة:

 حاصل التسجيل والطابع -
 حاصل الرسوم املختلفة على األعمال -
 املباشرةحاصل الضرائب غري  -
 حاصل اجلمارك -

585.185.000 
24.717.000 

440.655.000 
900.000 

118.913.000 
 704.788.000 اجملموع الفرعي:

مليار دج ما يعادل نسبة 585.185.000بلغت اإليرادات الضريبية عن الضريبة غري املباشرة هلذه السنة  -
 .%06,72نالحظ أنه اخنفضت مبقدار 2006، مبقارنة هذه النسبة مع نسبة 83.02%

ارتفاع كل من حاصل التسجيل  2006مقارنة ب  2007يالحظ من إمجايل حاصل الضريبة غري املباشرة يف  -
دج، حاصل الضريبة 17.160.000دج، حاصل الرسوم املختلفة واألعمال مببلغ 4.263.000والطابع مببلغ.

 دج. 1.590.000دج، حاصل اجلمارك مببلغ  500.000ة ب غري املباشر 
تعود هذه الزايدات يف احلواصل الضريبية إىل: الزايدة يف حاصل تسجيل الطابع تعود إىل الزايدة يف التحصيل  -

 ابلنسبة هلذه الضريبة.
ملنتوجات املستوردة. حاصل ضريبة الرسوم املختلفة واالعمال تعود زايدة حصيلته إىل ارتفاع القيمة املضافة على ا

أما عن زايدة حصيلة ضريبة اجلمارك فإهنا تعود إىل الزايدة يف الواردات على السلع واخنفاض خمتلف اإلعفاءات 
 اجلمركية من احلقوق اجلمركية.
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 :2013إىل  2008اإلصالحات الضريبية من املبحث الثاين: 

  :2013-2008الضرائب املباشرة من املطلب األول: التغريات اليت حدثت على 

 وقعت على الضريبة غري املباشرة العديد من التطورات والتغريات. 2013و 2008يف الفرتة املمتدة ما بني 

 : 2010 – 2008من للضريبة املباشرة  الفرع األول: اإلصالحات الضريبية 

 :2008اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢
 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:

 278.800.000 حاصل الضرائب املباشرة.

 754.800.000 اجملموع الفرعي:

مليار دينار أي بنسبة  278.800.000ارتفعت لتصل إىل  2008نالحظ أن حاصل الضريبة املباشرة لسنة  -
دج، سبب هذا االرتفاع يعود إىل االرتفاع 25.719.000قدر ارتفاعه مببلغ  2007، مقارنة بسنة 36.93%

 يف الضريبة على املداخيل واألرابح، خصوصا األجور اليت تقتطع من املصدر.

 :2009اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢
 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:

 336.900.000 الضرائب املباشرة. لحاص

 1.014.600.000 اجملموع الفرعي:

، %33,20مليار دينار ما يعادل نسبة  336.900.000بلغت حصيلة الضريبة املباشرة  2009يف سنة  -
هذا  دج.58.100.000نالحظ أن حاصل الضريبة ارتفع مببلغ  2008مبقارنة هذه احلصيلة مع حصيلة سنة 

 االرتفاع مرده إىل االرتفاع يف الضريبة على املداخيل واألرابح، خصوصا األجور اليت تقتطع من املصدر.

 :2010اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢
 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:

 508.600.000 الضرائب املباشرة. لحاص

 1.244.500.000 الفرعي:اجملموع 
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مقارنة بسابقتها سنة  %64,97مليار دج ما يعادل 508.600.000بلغت احلصيلة  2010يف سنة  -
 %31.77دج ما يعادل نسبة 171.700.000، قدرت الزايدة مببلغ 2009

األجور اليت تقتطع من االرتفاع امللحوظ يف الزايدة سببه االرتفاع يف الضريبة على املداخيل واألرابح خصوصا  -
 املصدر.

 :2013 – 2011الفرع الثاين: اإلصالحات الضريبية من 

 :2011اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢
 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:

 608.300.000 حاصل الضرائب املباشرة.

 1.473.500.000 اجملموع الفرعي:

مقارنة بسابقتها سنة  %41,28مليار دج ما يعادل 608.300.000بلغت احلصيلة  2011يف سنة  -
 دج.99.700.000، قدرت الزايدة مببلغ 2010

االرتفاع امللحوظ يف الزايدة سببه االرتفاع يف الضريبة على املداخيل واألرابح خصوصا األجور اليت تقتطع من  -
 .املصدر

 :2012اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢
 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:

 677.730.000 حاصل الضرائب املباشرة.

 1.595.750.000 اجملموع الفرعي:

مقارنة بسابقتها سنة  %42,47مليار دج ما يعادل 677.730.000بلغت احلصيلة  2012يف سنة  -
 دج.69.490.000، قدرت الزايدة مببلغ 2011

االرتفاع امللحوظ يف الزايدة سببه االرتفاع يف الضريبة على املداخيل واألرابح خصوصا األجور اليت تقتطع من  -
 املصدر.

 :2013اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢
 بالغ )آالف دج(:امل إيرادات امليزانية:

 903.000.000 حاصل الضرائب املباشرة.

 1.831.400.000 اجملموع الفرعي:



52 
 

مقارنة بسابقتها سنة  %49.30مليار دج ما يعادل 903.000.000بلغت احلصيلة  2013يف سنة  -
 دج.225.270.000، قدرت الزايدة مببلغ 2012

االرتفاع امللحوظ يف الزايدة سببه االرتفاع يف الضريبة على املداخيل واألرابح خصوصا األجور اليت تقتطع من  -
 املصدر.

 :2013-2008املطلب الثاين: التغريات اليت حدث على الضرائب غري املباشرة من 

 وقعت على الضريبة غري املباشرة العديد من التطورات والتغريات. 2013و 2008الفرتة املمتدة ما بني يف 

 :2010 – 2008غري املباشرة من للضريبة الفرع األول: اإلصالحات الضريبية 

 :2008اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢
 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:

 حاصل الضرائب غري املباشرة:
 حاصل التسجيل والطابع -
 حاصل الرسوم املختلفة على األعمال -
 حاصل الضرائب غري املباشرة -
 حاصل اجلمارك -

619.700.000 
26.000.000 

471.400.000 
 1.000.000 

121.300.000 
 

 754.800.000 اجملموع الفرعي:

مليار دج ما يعادل نسبة 619.700.000الضريبية عن الضريبة غري املباشرة هلذه السنة بلغت اإليرادات  -
 .دج34.515.000نالحظ أهنا ارتفعت مببلغ قدر ب  2007 ، مبقارنة هذه النسبة مع سنة82,10%

ارتفاع كل من حاصل التسجيل  2007مقارنة ب  2008يالحظ من إمجايل حاصل الضريبة غري املباشرة يف  -
دج، حاصل 164.223.000دج، حاصل الرسوم املختلفة واألعمال مببلغ 1.283.000والطابع مببلغ.

 دج. 2.387.000دج، حاصل اجلمارك مببلغ  100.000الضريبة غري املباشرة ب 
ىل الزايدة يف التحصيل تعود هذه الزايدات يف احلواصل الضريبية إىل: الزايدة يف حاصل تسجيل الطابع تعود إ -

 ابلنسبة هلذه الضريبة.
حاصل ضريبة الرسوم املختلفة واالعمال تعود زايدة حصيلته إىل ارتفاع القيمة املضافة على املنتوجات املستوردة. 

ءات أما عن زايدة حصيلة ضريبة اجلمارك فإهنا تعود إىل الزايدة يف الواردات على السلع واخنفاض خمتلف اإلعفا
 كية من احلقوق اجلمركية.اجلمر 
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 :2009اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢
 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:

 حاصل الضرائب غري املباشرة:

 حاصل التسجيل والطابع -
 حاصل الرسوم املختلفة على األعمال -
 حاصل الضرائب غري املباشرة -
 اجلماركحاصل  -

930.900.000 
31.100.000 

254.666.600 
1.000.000 

179.000.000 
 1.014.600.000 اجملموع الفرعي:

مليار دج ما يعادل نسبة 930.900.000بلغت اإليرادات الضريبية عن الضريبة غري املباشرة هلذه السنة  -
ما يعادل مبلغ ب  %09.65مبقدار نالحظ أنه اخنفضت  2008، مبقارنة هذه النسبة مع نسبة 91.75%

 دج.311.200.000
ارتفاع كل من حاصل التسجيل  2008مقارنة ب  2009يالحظ من إمجايل حاصل الضريبة غري املباشرة يف  -

، حاصل دج445.934.000دج، حاصل الرسوم املختلفة واألعمال مببلغ 5.100.000والطابع مببلغ.
 دج. 57.700.000اجلمارك مببلغ 

الزايدات يف احلواصل الضريبية إىل: الزايدة يف حاصل تسجيل الطابع تعود إىل الزايدة يف التحصيل تعود هذه  -
 ابلنسبة هلذه الضريبة.

حاصل ضريبة الرسوم املختلفة واالعمال تعود زايدة حصيلته إىل ارتفاع القيمة املضافة على املنتوجات املستوردة. 
تعود إىل الزايدة يف الواردات على السلع واخنفاض خمتلف اإلعفاءات  أما عن زايدة حصيلة ضريبة اجلمارك فإهنا

 اجلمركية من احلقوق اجلمركية.

 :2010اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢
 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:

 حاصل الضرائب غري املباشرة:

 حاصل التسجيل والطابع -
 الرسوم املختلفة على األعمالحاصل  -
 حاصل الضرائب غري املباشرة -
 حاصل اجلمارك -

995.500.000 
37.800.000 

785.900.000 
1.500.000 

170.300.000 
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 1.244.500.000 اجملموع الفرعي:

مليار دج ما يعادل نسبة 995.500.000بلغت اإليرادات الضريبية عن الضريبة غري املباشرة هلذه السنة  -
 دج.64.600.000نالحظ أهنا ارتفعت مببلغ  2009، مبقارنة هذه النسبة مع نسبة 79.99%

ارتفاع كل من حاصل التسجيل  2009مقارنة ب  2010يالحظ من إمجايل حاصل الضريبة غري املباشرة يف  -
دج، حاصل 531.233.000دج، حاصل الرسوم املختلفة واألعمال مببلغ 64.600.000والطابع مببلغ.

 دج.8.700.000مببلغ  اخنفض حاصل اجلمارك أما دج، 500.000الضريبة غري املباشرة ب 
تعود هذه الزايدات يف احلواصل الضريبية إىل: الزايدة يف حاصل تسجيل الطابع تعود إىل الزايدة يف التحصيل  -

 ابلنسبة هلذه الضريبة.
املنتوجات املستوردة.  ارتفاع القيمة املضافة على حاصل ضريبة الرسوم املختلفة واالعمال تعود زايدة حصيلته إىل

يف الواردات على السلع واخنفاض خمتلف  بة اجلمارك فإهنا تعود إىل االخنفاضحصيلة ضري أما عن اخنفاض
 اإلعفاءات اجلمركية من احلقوق اجلمركية.

 :2013 – 2011غري املباشرة من للضريبة  الفرع الثاين: اإلصالحات الضريبية 

 :2011اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢
 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:

 حاصل الضرائب غري املباشرة:

 حاصل التسجيل والطابع -
 حاصل الرسوم املختلفة على األعمال -
 حاصل الضرائب غري املباشرة -
 حاصل اجلمارك -

1.140.300.000 
39.700.000 

845.900.000 
1.500.000 

253.200.000 

 1.473.500.000 اجملموع الفرعي:

 

مليار دج ما يعادل نسبة 1.140.300.000بلغت اإليرادات الضريبية عن الضريبة غري املباشرة هلذه السنة  -
 دج.144.800.000نالحظ أهنا ارتفعت مببلغ قدره ب  2010، مبقارنة هذه النسبة مع نسبة 77.38%

ارتفاع كل من حاصل التسجيل  2010مقارنة ب  2011يالحظ من إمجايل حاصل الضريبة غري املباشرة يف  -
دج، حاصل اجلمارك 60.000.000دج، حاصل الرسوم املختلفة واألعمال مببلغ 1.900.000والطابع مببلغ.

 دج. 82.900.000مببلغ 
: الزايدة يف حاصل تسجيل الطابع تعود إىل الزايدة يف التحصيل تعود هذه الزايدات يف احلواصل الضريبية إىل -

 ابلنسبة هلذه الضريبة.
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حاصل ضريبة الرسوم املختلفة واالعمال تعود زايدة حصيلته إىل ارتفاع القيمة املضافة على املنتوجات املستوردة. 
لى السلع واخنفاض خمتلف اإلعفاءات أما عن زايدة حصيلة ضريبة اجلمارك فإهنا تعود إىل الزايدة يف الواردات ع

 اجلمركية من احلقوق اجلمركية.

 :2012اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢
 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:

 حاصل الضرائب غري املباشرة:

 حاصل التسجيل والطابع -
 حاصل الرسوم املختلفة على األعمال -
 الضرائب غري املباشرةحاصل  -
 حاصل اجلمارك -

1.248.220.000 
43.700.000 

394.167.000 
2.000.000 

232.580.000 
 1.595.750.000 اجملموع الفرعي:

مليار دج ما يعادل نسبة 1.284.220.000بلغت اإليرادات الضريبية عن الضريبة غري املباشرة هلذه السنة  -
 .دج 107.920.000مببلغنالحظ أهنا ارتفعت  2011، مبقارنة هذه النسبة مع نسبة 78.22%

ارتفاع كل من حاصل التسجيل  2012مقارنة ب  2012يالحظ من إمجايل حاصل الضريبة غري املباشرة يف  -
واخنفاض كل من حاصل دج،  500.000حاصل الضريبة غري املباشرة ب  دج،4.000.000مببلغ.والطابع 

 دج. 20.620.000حاصل اجلمارك مببلغ ، و 451.733.000الرسوم املختلفة على األعمال ب 
حاصل واخنفاض  تعود الزايدة يف حاصل تسجيل الطابع تعود إىل الزايدة يف التحصيل ابلنسبة هلذه الضريبة. -

إىل ارتفاع القيمة املضافة على املنتوجات املستوردة. أما عن حصيلة ضريبة واالعمال تعود  سوم املختلفةضريبة الر 
خمتلف اإلعفاءات اجلمركية من احلقوق  الخنفاض يف الواردات على السلع وارتفاعاجلمارك فإهنا تعود إىل ا

 اجلمركية.

 :2013اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢
 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:

 حاصل الضرائب غري املباشرة:

 حاصل التسجيل والطابع -
 حاصل الرسوم املختلفة على األعمال -
 حاصل الضرائب غري املباشرة -
 حاصل اجلمارك -

1.252.600.000 
49.400.000 

973.400.000 
1.500.000 

228.300.000 
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 1.831.400.000 اجملموع الفرعي:

مليار دج ما يعادل نسبة 1.252.600.000بلغت اإليرادات الضريبية عن الضريبة غري املباشرة هلذه السنة  -
 دج.4.380.000نالحظ أهنا ارتفعت مببلغ  2012، مبقارنة هذه النسبة مع نسبة 68.39%

ارتفاع كل من حاصل التسجيل  2012مقارنة ب  2013يالحظ من إمجايل حاصل الضريبة غري املباشرة يف  -
واخنفاض دج، 579.233.000دج، حاصل الرسوم املختلفة واألعمال مببلغ 5.700.000والطابع مببلغ.

 دج.20.620.000حاصل اجلمارك مببلغ واخنفاض دج،  500.000حاصل الضريبة غري املباشرة ب 
حاصل ضريبة أما عن  ابلنسبة هلذه الضريبة.الزايدة يف حاصل تسجيل الطابع تعود إىل الزايدة يف التحصيل تعود  -

الرسوم املختلفة واالعمال تعود زايدة حصيلته إىل ارتفاع القيمة املضافة على املنتوجات املستوردة. أما عن 
خمتلف اإلعفاءات  ضريبة اجلمارك فإهنا تعود إىل االخنفاض يف الواردات على السلع وارتفاعحصيلة  اخنفاض

 من احلقوق اجلمركية. مركيةــــــــــاجل

 :2017-2014املبحث الثالث: اإلصالحات الضريبية من 

  :2017-2014املطلب األول: التغريات اليت حدثت على الضرائب املباشرة من 

 وقعت على الضريبة غري املباشرة العديد من التطورات والتغريات. 2017و 2014يف الفرتة املمتدة ما بني 

 :2015 – 2014املباشرة من للضريبة  الفرع األول: اإلصالحات الضريبية 

 :2014اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢
 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:

 866.120.000 حاصل الضرائب املباشرة.

 2.267.450.000 اجملموع الفرعي:

مقارنة بسابقتها سنة  %38,19مليار دج ما يعادل 866.120.000بلغت احلصيلة  2014يف سنة  -
 دج.36.880.000، حيث نالحظ اخنفاض قدر مببلغ 2013

االخنفاض يف حصيلة الضريبة املباشرة سببه االخنفاض يف الضريبة على املداخيل واألرابح خصوصا األجور اليت  -
 تقتطع من املصدر.

 :2015بقة على امليزانية العامة للدولة سنة اإليرادات النهائية املط ➢
 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:

 947.950.000 الضرائب املباشرة. لحاص
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 2.465.710.000 اجملموع الفرعي:

مقارنة بسابقتها سنة  %38,44مليار دج ما يعادل 947.950.000بلغت احلصيلة  20153يف سنة  -
 دج.81.830.000، قدرت الزايدة مببلغ 2014

االرتفاع امللحوظ يف الزايدة سببه االرتفاع يف الضريبة على املداخيل واألرابح خصوصا األجور اليت تقتطع من  -
 املصدر.

 :2017 – 2016الفرع الثاين: اإلصالحات الضريبية للضريبة املباشرة من 

 :2016اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢
 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:

 1.058.220.000 الضرائب املباشرة. لحاص

 2.722.680.000 اجملموع الفرعي:

مقارنة بسابقتها سنة  %38,86مليار دج ما يعادل 1.058.220.000بلغت احلصيلة  2013يف سنة  -
 دج.110.270.000، قدرت الزايدة مببلغ 2015

االرتفاع امللحوظ يف الزايدة سببه االرتفاع يف الضريبة على املداخيل واألرابح خصوصا األجور اليت تقتطع من  -
 املصدر.

 :2017امليزانية العامة للدولة سنة اإليرادات النهائية املطبقة على  ➢
 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:

 1.297.668.000 حاصل الضرائب املباشرة.

 2.845.374.000 اجملموع الفرعي:

مقارنة بسابقتها سنة  %45,60مليار دج ما يعادل 1.297.668.000بلغت احلصيلة  2013يف سنة  -
 دج. 239.448.000، قدرت الزايدة مببلغ 2016

االرتفاع امللحوظ يف الزايدة سببه االرتفاع يف الضريبة على املداخيل واألرابح خصوصا األجور اليت تقتطع من  -
 املصدر.
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 :2017-2014املطلب الثاين: التغريات اليت حدثت على الضرائب غري املباشرة من 

 وقعت على الضريبة غري املباشرة العديد من التطورات والتغريات. 2017و 2014يف الفرتة املمتدة ما بني 

 .2015 – 2014الفرع األول: اإلصالحات الضريبية للضريبة غري املباشرة من 

 :2014اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢
 املبالغ )آالف دج(: ية:إيرادات امليزان

 حاصل الضرائب غري املباشرة:

 حاصل التسجيل والطابع -
 حاصل الرسوم املختلفة على األعمال -
 حاصل الضرائب غري املباشرة -
 حاصل اجلمارك -

1.912.050.000 
59.300.000 

904.402.000 
3.000.000 

485.700.000 
 2.267.450.000 اجملموع الفرعي:

مليار دج ما يعادل نسبة 1.912.050.000بلغت اإليرادات الضريبية عن الضريبة غري املباشرة هلذه السنة  -
 دج.659.450.000ا ارتفعت مببلغ نالحظ أهن 2013، مبقارنة هذه النسبة مع نسبة 84,32%

ارتفاع كل من حاصل التسجيل  2013مقارنة ب  2014يالحظ من إمجايل حاصل الضريبة غري املباشرة يف  -
دج، واخنفاض  1.500.000.حاصل الضريبة غري املباشرة ب  وارتفاعدج، 9.900.000والطابع مببلغ.

اجلمارك مببلغ دج، و ارتفاع حاصل 68.990.000الرسوم املختلفة على األعمال مببلغ حاصل 
 دج.257.400.000

دة يف التحصيل ابلنسبة هلذه الضريبة. أما عن حاصل ضريبة تعود الزايدة يف حاصل تسجيل الطابع تعود إىل الزاي -
عن القيمة املضافة على املنتوجات املستوردة. أما  سوم املختلفة واالعمال يعود اخنفاض حصيلته إىل اخنفاضالر 

االخنفاض يف الواردات على السلع وارتفاع خمتلف اإلعفاءات  فقد ارتفعت، وسبب ذلك ضريبة اجلمارك حصيلة
 ــــــــــمركية من احلقوق اجلمركية.اجل
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 :2015اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢
 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:

 حاصل الضرائب غري املباشرة:

 حاصل التسجيل والطابع -
 حاصل الرسوم املختلفة على األعمال -
 املباشرةحاصل الضرائب غري  -
 حاصل اجلمارك -

2.070.360.000 
76.500.000 

1.476.860.000 
4.000.000 

517.000.000 
 2.465.710.000 اجملموع الفرعي:

مليار دج ما يعادل نسبة 2.070.360.000بلغت اإليرادات الضريبية عن الضريبة غري املباشرة هلذه السنة  -
 دج.158.310.000نالحظ أهنا ارتفعت مببلغ  2014، مبقارنة هذه النسبة مع نسبة 83,96%

ارتفاع كل من حاصل التسجيل  2014مقارنة ب  2015يالحظ من إمجايل حاصل الضريبة غري املباشرة يف  -
دج، حاصل 572.458.000دج، حاصل الرسوم املختلفة واألعمال مببلغ 17.200.000والطابع مببلغ.

 دج.31.300.000بلغ اجلمارك مب
تعود هذه الزايدات يف احلواصل الضريبية إىل: الزايدة يف حاصل تسجيل الطابع تعود إىل الزايدة يف التحصيل  -

 ابلنسبة هلذه الضريبة.
حاصل ضريبة الرسوم املختلفة واالعمال تعود زايدة حصيلته إىل ارتفاع القيمة املضافة على املنتوجات املستوردة. 

دة حصيلة ضريبة اجلمارك فإهنا تعود إىل الزايدة يف الواردات على السلع واخنفاض خمتلف اإلعفاءات أما عن زاي
 اجلمركية من احلقوق اجلمركية.

 :2017 – 2016الفرع الثاين: اإلصالحات الضريبية للضريبة غري املباشرة من 

 :2016اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢
 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:

 حاصل الضرائب غري املباشرة:

 حاصل التسجيل والطابع -
 حاصل الرسوم املختلفة على األعمال -
 حاصل الضرائب غري املباشرة -

1.702.900.000 
89.730.000 

1.608.170.000 
5.000.000 
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 555.350.000 حاصل اجلمارك -
 2.722.680.000 اجملموع الفرعي:

مليار دج ما يعادل نسبة 1.702.900.000بلغت اإليرادات الضريبية عن الضريبة غري املباشرة هلذه السنة  -
 دج.367.460.000مببلغ  ا اخنفضتنالحظ أهن 2015، مبقارنة هذه النسبة مع نسبة 62,54%

ل من حاصل التسجيل ارتفاع ك 2015مقارنة ب  2016يالحظ من إمجايل حاصل الضريبة غري املباشرة يف  -
دج، حاصل 131.210.000الرسوم املختلفة واألعمال مببلغ  دج، حاصل 13.230.000والطابع مببلغ
 دج.38.350.000اجلمارك مببلغ 

تعود هذه الزايدات يف احلواصل الضريبية إىل: الزايدة يف حاصل تسجيل الطابع تعود إىل الزايدة يف التحصيل  -
 نسبة هلذه الضريبة.ابل

حاصل ضريبة الرسوم املختلفة واالعمال تعود زايدة حصيلته إىل ارتفاع القيمة املضافة على املنتوجات املستوردة. 
ءات أما عن زايدة حصيلة ضريبة اجلمارك فإهنا تعود إىل الزايدة يف الواردات على السلع واخنفاض خمتلف اإلعفا

 .اجلمركية من احلقوق اجلمركية

 :2017اإليرادات النهائية املطبقة على امليزانية العامة للدولة سنة  ➢
 املبالغ )آالف دج(: إيرادات امليزانية:

 حاصل الضرائب غري املباشرة:

 حاصل التسجيل والطابع -
 حاصل الرسوم املختلفة على األعمال -
 حاصل الضرائب غري املباشرة -
 حاصل اجلمارك -

2.073.936.000 
114.981.000 

1.603.822.000 
9.563.000 

345.570.000 
 2.845.374.000 اجملموع الفرعي:

دج ما يعادل نسبة 2.073.936.000بلغت اإليرادات الضريبية عن الضريبة غري املباشرة هلذه السنة مليار 
72,88% دج. 371.036.000نالحظ أهنا ارتفعت مببلغ  2016، مبقارنة هذه النسبة مع نسبة   

ارتفاع كل من حاصل التسجيل  2016مقارنة ب  2017يالحظ من إمجايل حاصل الضريبة غري املباشرة يف  -
دج، 4.348.000مببلغ  اخنفضت قليال دج، حاصل الرسوم املختلفة واألعمال 25.251.000والطابع مببلغ.

 دج.209.780.000حاصل اجلمارك مببلغ أيضا 
حاصل ضريبة اخنفاض  تسجيل الطابع تعود إىل الزايدة يف التحصيل ابلنسبة هلذه الضريبة.الزايدة يف حاصل  -

ضريبة حصيلة اخنفاض القيمة املضافة على املنتوجات املستوردة. أما عن  سوم املختلفة واالعمال تعود اخنفاضالر 
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فاءات اجلمركية من احلقوق خمتلف اإلععلى السلع وارتفاع  يف الواردات اجلمارك فإهنا تعود إىل االخنفاض
 اجلمركية.

 

 

 

 

 

 خالصة الفصل الثالث:

موارد امليزانية العامة يف اجلزائر، وذلك من مسامهة اإلصالحات الضريبية يف حتسني تطرقنا يف هذا الفصل إىل  
للضرائب املباشرة وغري خالل عمليات حتليل وتفسري األسباب اليت أدت إىل تغري قيمة احلواصل الضريبية املكونة 

املباشرة، حيث أن مسامهة الضرائب املباشرة تبقى بعيدة جدا إذا قورنت مبسامهة الضرائب غري املباشرة يف امليزانية 
أي نصف نسبة الضرائب  %50العامة، ويفهم هذا أبن سبب متويل حواصل الضريبة املباشرة مل يصل إىل نسبة 

 غري املباشرة.

، ويدل ذلك أن امليزانية إىل أكثر من ذلك %80املباشرة فهي متويل امليزانية العامة من  خبالف الضرائب غري
 العامة متوهلا الضرائب غري املباشرة بنسبة عالية جدا عن الضرائب املباشرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
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للضريبة، وعلى أهم نوع منها  وحنن أنيت على هناية حبثنا الذي قمنا بتسليط الضوء على اإلطار املفاهيمي         
 والذي تعتمد عليه الدولة يف متويل ميزانيتها وكذا القسم البارز يف امليزانية الذي ميثل اإليرادات.

بدخول النظام الضرييب حيز اإلصالح والذي أدى إىل تغريات على النظام السابق ومازالت من خالل تعديل قوانني 
لضرييب وهو أتسيس الضريبة على الدخل اإلمجايل، والضريبة على أرابح املالية، حيث قسمت جانب التشريع ا

الشركات، والضريبة على القيمة املضافة، بقيت احلصيلة الضريبية ابلنسبة للجباية العادية انقصة إذا ما قورنت 
 ابحلصيلة اجلبائية البرتولية، وابلرغم من هذا فهي تعترب خطوة صحيحة.

ت تعيق عمليات التحصيل الضرييب الناجتة عن كون التشريع اجلبائي حيمل العديد من يرجع السبب إىل عدة صعواب
أشهر بني تعديل  4التغريات جراء التغيريات والتعديالت الضريبية املتتالية يف قوانني املالية، وأحياان ال يتعدى 

 وآخر.

  ما هو انجم عن مصاحل إدارة الضرائب يف أداء مهامها.كذلك 

 مجلة االقرتاحات اليت ميكن أن أخرج هبا من خالل هذه الدراسة تكمن يف: 

أن تكون اإلصالحات الضريبية واملتمثلة يف التغري املتواصل يف التشريعات اجلبائية يف كل سنة تعديل يف  -
 أكثر من مادة وفق دراسة ميدانية أكثر منها قانونية.

 لتشريعات اجلبائية.أن تكون هناك دراسة معمقة يف التغريات يف ا -
تفعيل الدور الرقايب للدولة من خالل تفعيل آليات الرقابة بصفة عامة، والرقابة اجلبائية بصفة خاصة وأن  -

 تكون إرادة سياسية حقيقية اجتاه النظام الرقايب.
الرفع من درجة الوعي اجلبائي بتقريب اإلدارة من الشعب و املكلفني ابلضريبة وفتح قنوات االتصال  -

 باشرة.م
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