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 كلمة شكر
 نشكر هللا عزوجل وحنمده لعونه لنا يف إجناز هذه املذكرة، فتحية تقدير وشكر اىل األستاذة 

والعرفان اىل بن خزانجي أمينة اليت كانت خري سند بتوجيهاهتا ونصائحها القيمة، كما نتقدم بفائق الشكر 
 الصديق بومدين الذي رافقنا يف إعداد هذه املذكرة، 

  كما نتقدم بفائق الشكر اىل كل أساتذة العلوم االقتصادية. 



 إهداء
 من قال فيهما الرمحان "واخفض هلما جناح الذل من الرمحة وقل رب  أهدي هذا العمل اىل

 ارمحهما كم ربياين صغريا " صدق هللا العظيم

 الغالية،  ي.. أم، إىل أغلى كائن يف الوجودمن أجلي الليايل وسهرت إىل من أضاءت نور حيايت  

 ،  .. أبقدويت يف احلياة وكانإىل من تعلمت منه معىن الصمود 

 كل عائليت الكرمية قليب وسيم، لني، أنس وأمني، اىل   أحباءوبراعمهم  وأخوايت أخي اىل

 خاصة األستاذة بن خزانجي أمينة  إفادتنااىل كل أستاذ عمل جاهدا على 

 ذا العمل اىل زميلي وشريكي يف ه

 ختصص حماسبة وجباية معمقة.  اىل كل األصدقاء األعزاء الذين دعموين ولو بكلمة طيبة، اىل الزمالء

 وإىل كل الذين أعرفهم والذين تسعهم ذاكريت وال تسعهم مذكريت. 

 عبد العليزهار 

 

  



 إهداء
شكر هللا وامحده عز شانه وعلى أن وفقين اىل هذه الدرجة املتواضعة من العلم فيسر يل الصعب وأانر يل  أ

 الدرب 

اهدي مثرة عملي هذا اىل قرة عيين وحبييب وسيدي سيد اخللق حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه  
 أمجعني 

اىل من حبها مغروس يف كياين، اىل القلب الصبور العطوف اىل من علمين أن احلياة امل وعمل، أمي  
 احلبيبة  

يقي كل كرب، اىل من لواله ماكنت ألكون اىل الرجل الذي أضاء درب فزرع البسمة يف قليب وأزال عن طر   

 أب احلنون رمحه هللا تعاىل 

 ايل أخيت العزيزة خولة وزوجها عصام   

 ايل أخيت الصغرية آية هللا 

 اىل أخي الصادق املهدي  

 ايل زميلي الذي شاركين عناء هذا العمل 

 اىل أعمامي وعمايت، أخوايل وخااليت 

 األعزاء.

 بوبكر إدريس 

 

  



 امللخص:

التجارة اإللكرتونية وما تفرضه من التحدايت لإلدارة الضريبية يف ظل ازدايد توسعها مع التطور   الدراسة تناولت هذه         
التغريات   احلاصل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال حيث، أصبحت النظم الضريبية القائمة ال تفي ابلغرض خاصة يف ظل 

معوقات تطبيق الضريبة على التجارة اإللكرتونية وكذلك   املتسارعة يف النشاط التجاري واالقتصادي. ومت التطرق اىل أبرز
، كذا مت التطرق اىل لول املقرتحة من مبادئ وآليات التحصيلاحلنقاشات حول فرضها أو إعفاءها، مع عرض جمموعة من  

   واقع التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر وواقع جبايتها وبعض املقرتحات إلخضاعها للضرائب يف اجلزائر.

 مات املفتاحية: الكل 

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، اجلباية، الضرائب.  ،التجارة اإللكرتونية
Abstract   :  

         This study dealt with electronic commerce and its challenges to tax administration as it 

expanded further with the development of information and communication technology (ICT), where 

existing tax systems became inadequate, especially in the light of accelerating changes in business 

and economic activity. The main obstacles to the application of the tax to electronic commerce, as 

well as discussions on its imposition or exemption, were addressed, together with a set of proposed 

solutions to the principles and mechanisms of collection. The reality of electronic commerce in 

Algeria, its collection and some proposals for taxation in Algeria were also addressed. 
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   مقدمة

 متهيد:  •
تكنولوجيا املعلومات واالتصال أثرت بدرجة كبرية شهد العامل خالل العقد األخري من القرن املاضي ثورة حقيقية يف  

وظهور اإلنرتنت منعطفا هاما يف احلياة  والسياسية حيث شكلت العوملة على كافة جماالت احلياة االقتصادية واالجتماعية
إمكانية  عنالبحث   من جماالت احلياة يف استخدام الوسائل اإللكرتونية احلديثة يف العديد  االقتصادية، فقد ساهم انتشار

التجارية يف جمال عامل األعمال بصورة  استخدامها مصطلح   إىل ظهور   يشري   ما بصورة خاصة وهو  عامة وجمال األعمال 
 والبيع والشراء للسلع واخلدمات ابستخدام الوسائل "التجارة اإللكرتونية" الذي يركز على ممارسة عمليات الرتويج واإلعالن 

 اإللكرتونية. 
ختصار الحترير املعامالت وختطي احلدود و  حركة التجارة الدوليةيف  سوقا جديداوالواقع أن التجارة اإللكرتونية متثل 

 العوملة.   استجابة لظاهرة  درجاته  وتصعيد التنافس إىل أقصى  والتكاليف  الوقت واملسافات 
برزت للوجود العديد من القضااي اجلبائية، حيث   في إطار العوملة والتطور التكنولوجي اهلائل الذي يعرفه عاملنا اليوم ف

أصبحت خمتلف النظم اجلبائية عاجزة على مسايرة ومواكبة تطور هذه القضااي، ويف مقدمة هذه القضااي التحدايت اليت 
دود  تفرضها التجارة اإللكرتونية فمعظم األعمال أصبحت تتم بطريقة إلكرتونية من خالل شبكة اإلنرتنت اليت اخرتقت احل

السياسية واجلغرافية بني الشعوب والدول، ورغم املزااي الكبرية اليت منحتها هذه الشبكة إال أهنا جلبت معها حتد كبري لإلدارة 
 اجلبائية خاصة فيما خيص املعامالت التجارية اإللكرتونية.

اإللكرتونية، فكان لزاما عليها اجلزائر كمثيالهتا من الدول أمام هذا التحدي الذي فرضته شيوع املعامالت التجارية 
، كأوىل اخلطوات املتعلق ابلتجارة اإللكرتونية  05-18مواكبة هذا التطور وهذا ما بدت بوادره من خالل إصدار القانون رقم  

 لتنظيم املعامالت التجارية اإللكرتونية.
 اإلشكالية:  •

 كالية الرئيسية التالية:على ضوء ما سبق ذكره وللوقوف على هذه الظاهرة وحتليلها نطرح اإلش
 آفاقها؟ هيما و واقع جباية التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر    هوما  

 ولإلحاطة ابإلشكالية الرئيسية حناول اإلجابة على جمموعة من التساؤالت الفرعية نوردها فيما يلي: 
واملؤسسات هلذا النوع من خوض األشخاص  على    املعامالت التجارية اإللكرتونيةكيف يؤثر فرض ضرائب على   -

 ؟ التجارة
 هل هناك حلول وآليات إلخضاع التجارة اإللكرتونية للضرائب والرسوم؟  -
 ما واقع وآفاق الضرائب والرسوم املفروضة على املعامالت التجارية اإللكرتونية يف اجلزائر؟ -

 فرضيات الدراسة:  •
لى خوض األشخاص واملؤسسات هلذا النوع من فرض ضرائب على املعامالت التجارية اإللكرتونية تؤثر سلبا ع -

  التجارة.
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   مقدمة

وتشريعات - وتكنولوجيا  تكوين  من  الالزمة  املتطلبات  اجلزائر  التجارة   متتلك  على  الضرائب  لفرض  مالئمة 
 اإللكرتونية. 

 تطمح اجلزائر إىل تطوير سبل وآليات إخضاع التجارة اإللكرتونية للضرائب والرسوم.  -
 أمهية الدراسة:  •

يستمد البحث أمهيته من أمهية املوضوع الذي يعاجله فجباية التجارة اإللكرتونية من املواضيع اجلديدة واهلامة، كون 
خالل وتعد مصدرا جديدا للدخل لعدة دول من التجارة اإللكرتونية فتحت أبوااب واسعة أمام األفراد واملنشآت لالستثمار  

لكرتونية، انهيك عن تزايد سرعة املعامالت املالية عرب اإلنرتنت سواء بني األفراد  حماولة فرض ضرائب ورسوم على التجارة اإل
 أو املنظمات واليت يكون هلا حتما أثر على االقتصاد ككل. 

 أهداف الدراسة:  •
 من خالل دراستنا هلذا املوضوع نسعى للوصول اىل النقاط التالية:

 يف اجلزائر.  فرض الضرائب والرسوم على التجارة اإللكرتونية  واقع التعرف على   -
 التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر. لتطبيق جباية    حماولة إجياد أجنع الطرق  -

 دوافع وأسباب اختيار موضوع الدراسة:  •
 يف دراسة هذا املوضوع الطلبة    لدى  شخصية ورغبة  ميول  -
 .لساعة يف اجلزائراإللكرتونية واليت هي موضوع التجارة  ابمتعلق  الرغبة يف دراسة موضوع  -
 ، وقلة األحباث والدراسات املتعلقة ابملوضوع يف جامعتنا. بروز التجارة اإللكرتونية كموضوع حديث يف اجلزائر -
 . متاشي املوضوع مع التخصص، األمر الذي دفعنا للبحث يف هذا املوضوع ملا له من صلة متينة بتخصصنا -

 الدراسة: منهج   •
وذلك من خالل  الوصفي،  املنهج  االعتماد على  مت  لكافة جوانبها  والتطرق  وإمتامها  الدراسة  إجناز هذه  بغرض 

 االستعانة ابملصادر العلمية ذات العالقة لإلملام ابملوضوع وتقدمي تفصيل عن أهم جوانبه.
 حدود البحث:  •

 تقتصر الدراسة على اجلانب النظري فقط. 
حسب املعلومات املتوفرة عن التجارة اإللكرتونية يف   2020إىل غاية    2008تد الفرتة من  مت  اإلطار الزمين: -

 اجلزائر. 
 اقتصر على اجلزائر.   املكاين:  اإلطار -

 حمتوى الدراسة:  •
قصد اإلملام بدراسة املوضوع وحتليل إشكالية البحث املطروحة وأخذ الفرضيات بعني االعتبار، ارأتينا اىل تقسيم 

 وهيكلة البحث اىل ثالث فصول، وكل فصل مقسم اىل ثالث مباحث، وذلك كما يلي: 



 

 ج 
 

   مقدمة

يتناول هذا الفصل عموميات حول الضريبة والنظام اجلبائي اجلزائري، حيث تطرقنا يف املبحث   الفصل األول: -
الثاين تطرقنا اىل مفهوم النظام الضرييب والتنظيم الفين للضريبة واىل التهرب   األول اىل ماهية الضريبة ويف املبحث 

 الضرييب، أما يف املبحث الثالث فألقينا الضوء على أهم الضرائب املكونة للنظام اجلبائي اجلزائري. 
الفصل اإلطار النظري للتجارة اإللكرتونية، حيث يف املبحث األول تعرفنا على ماهية   تناول هذاالفصل الثاين:   -

طرقنا اىل مراحل إبرام عقود التجارة اإللكرتونية وأمهيتها وحتدايهتا، أما يف التجارة اإللكرتونية، ويف املبحث الثاين ت
 املبحث الثالث فقد تطرقنا اىل وسائل الدفع املستعملة يف التجارة اإللكرتونية. 

ا تناولنا يف هذا الفصل واقع وآفاق جباية التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر، ففي املبحث األول تعرفن  الفصل الثالث: -
على جباية التجارة اإللكرتونية بصفة عامة واملساعي الدولية املبذولة يف إطار تطبيقها، ويف املبحث الثاين تطرقنا اىل 
واقع التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر، أما يف املبحث الثالث فقد تطرقنا اىل واقع جباية التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر 

 ر.هلا تطبيق جباية التجارة اإللكرتونية يف اجلزائوأهم احللول اليت ميكن من خال
 الدراسات السابقة: •

 تـم إجراء بعض الدراسات واألحباث العلمية واألكادميية اليت هلا عالقة ابملوضوع، وسنقوم بعرض أمهها: 
جامعة حممد الدراسة األوىل: حبيبة زاير، فاطمة بومجيعة، بعنوان واقع وأفاق الضريبة اإللكرتونية يف اجلزائر،   -

 . 2014الصديق بن حيىي، جيجل، اجلزائر،  
الدراسة عبارة عن مذكرة ماسرت، مت التطرق من خالهلا إىل أهم النقاط اليت ختص اجلباية اإللكرتونية، كما مت التعرف 

املعلومات اإللكرتوين يف اجلزائر، ومن على التجارة اإللكرتونية وواقع اإلدارة اإللكرتونية يف اجلزائر وكيفية التحول اىل نظام  
بني ما توصلت إليه الدراسة أنه ابلرغم من ارتفاع نسبة استخدام اإلنرتنت واحلواسيب يف اجلزائر مقارنة ابلسنوات املاضية 

ة احلديثة اليت إال أهنا تبقى ضعيفة مقارنة ابلدول األخرى وغري كافية يف جمال العمل، االفتقار لثقافة وسائل الدفع اإللكرتوني
بفوائد  التوعية  البطاقات وكذا غياب  الثقة هبذه  اإللكرتونية وهذا بسبب عدم  التجارة  العناصر األساسية يف  تعترب أحد 
االستغناء عن النقود احملمولة، غياب التشريعات والقوانني املتعلقة ابجلباية اإللكرتونية، وأوصت الدراسة بتوفري البنية التحتية 

مات الضريبية ابلطرق احلديثة وتطوير القاعدة التكنولوجية العلمية، العمل على استقطاب الكفاءات البشرية ألداء اخلد
 .املؤهلة يف جمال التجارة اإللكرتونية واإلدارة اإللكرتونية

اإللكرتونية - املعامالت  جباية  بعنوان  علي،  عزوز  د.  الثانية:  الرايدة -الدراسة  جملة  واحللول،  املشاكل 
 .2015صادايت األعمال، الشلف، اجلزائر،  القت

عبارة عن مقال منشور يف جملة أكادميية، يعاجل املقال موضوع جباية املعامالت اإللكرتونية لذا ومن أجل   الدراسة       
خالل   اإلحاطة مبختلف جوانب املوضوع تطرق يف احملور األول إىل حتدايت فرض ضريبة على املعامالت اإللكرتونية من 

النشاط  در  وتعيني  اهلوية  بتحديد  مرتبطة  اإللكرتونية، صعوابت  النقود  استخدام  والعقود،  التعامالت  إثبات  اسة صعوبة 
املقرتحة ملعاجلة   وإشكالية فرض رسوم مجركية على املعامالت اإللكرتونية الدولية، أما يف احملور الثاين تطرق إىل بعض احللول 

 املعامالت اإللكرتونية جبائياً.



 

 د 
 

   مقدمة

 التعليق على الدراسات السابقة:  -
 :التعليق على الدراسة األوىل -

تطرقت الدراسة األوىل اىل أهم النقاط اليت ختص اجلباية اإللكرتونية، إضافة اىل التعرف على التجارة اإللكرتونية          
ضعيفة مقارنة   اإللكرتونيةوواقع اإلدارة اإللكرتونية يف اجلزائر يف تلك الفرتة، حيث اتفقت الدراسة على أن التجارة واجلباية  

عند املواطن اجلزائري، وكذا   اإللكرتوينت وذلك لعدة أسباب أمهها نقص ثقافة التعامل  ابلعدد الكبري ملستخدمي األنرتن
غياب التشريعات والقوانني املتعلقة ابجلباية اإللكرتونية، وتتوافق الدراسة اليت نقوم هبا مع هذه الدراسة من الناحية النظرية 

طورات اليت حصلت يف جمال اجلباية على التجارة اإللكرتونية للجباية على التجارة اإللكرتونية، وختتلف معها من خالل الت
الدراسة اىل يومنا هذا، كذلك ختتلف معها من انحية االطار الزماين، وتتميز دراستنا عن الدراسة   إجراءيف اجلزائر من وقت  

يفية فرض الضريبة على التجارة السابقة ابستعراضنا لواقع التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر بعد صدور القانون املنظم هلا وك
 .اإللكرتونية يف اجلزائر واإلعفاءات املمنوحة هلا

 :التعليق على الدراسة الثانية -
الصعوابت           الدراسة على خمتلف  اإللكرتونية، حيث ركزت  املعامالت  اىل موضوع جباية  الثانية  الدراسة  تطرقت 

آنذاك وطرح بعض احللول املقرتحة، وتتوافق دراستنا مع هذه الدراسة يف   ةاإللكرتونيوالتحدايت اليت واجهت جباية التجارة  
إبراز خمتلف الصعوابت اليت تعرتض تطبيق جباية التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر ومتطلبات جتاوزها، كما حاولنا إبراز أهم 

ر، ومتيزت دراستنا عن هذه الدراسة من انحية  احللول اليت ميكن من خالهلا تطبيق اجلباية على التجارة اإللكرتونية يف اجلزائ
 اإللكرتونيةاإلطارين الزماين واملكاين، كما متيزت عنها أيضا من حيث الشمولية حيث أننا مل نتطرق اىل حتدايت التجارة  

فاق آنا اىل  يف اجلزائر إضافة اىل التحدايت والصعوابت، وكذلك تطرق  اإللكرتونيةفقط بل أننا تطرقنا لواقع جباية التجارة  
 يف اجلزائر يف وقتنا احلايل.  اإللكرتونيةجباية التجارة  
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القدم وتطورت بتطور الدول عرب العصور وارتبطت ارتباطا وثيقا ابلدولة، حيث شكلت مهزة عرفت الضريبة منذ  
وصل بني الدولة واألفراد فالضريبة هي املرآة العاكسة لألوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية يف اجملتمع الذي تفرض 

 ا لتغطية نفقاهتا العامة. فيه، وذلك لكوهنا املمول األساسي خلزينة الدولة ومن أهم إيراداهت
حظيت الضريبة ابهتمام كبري يف أوساط الباحثني يف املالية، وهذا نظرا للدور املهم الذي تسعى إىل حتقيقه سواًء   كما

 ماليا، اجتماعيا، سياسيا واقتصاداي، هذا من جهة ومن جهة أخرى األهداف اليت حتققها الدولة من خالل فرضها. 
املالية العامة، ولإلملام بكافة جوانبها قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل   اليت تكتسيها الضريبة يف  ونظرا لألمهية الكبرية

 ثالث مبحث كالتايل: 
 ماهية الضريبة والنظام الضرييب؛ املبحث األول:   -
 التنظيم الفين للضريبة وأنواعها، التهرب الضرييب؛ املبحث الثاين:   -
 النظام اجلبائي اجلزائري.أهم الضرائب يف  املبحث الثالث:  -
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 املبحث األول: ماهية الضريبة
تكتسي الضريبة مكانة خاصة يف عامل املالية العامة فهي من أهم أدواهتا، كما أهنا تتميز بعدة خصائص كوهنا ال 

ة وهذا حىت يصبح تعمل يف فراغ، بل هناك جمموعة من املبادئ والقواعد اليت أيخذها املشرع بعني االعتبار عند فرضه للضريب
، فهوم الضريبة والرسم وخصائصهماالنظام الضرييب صاحلا للتطبيق وحتقيق األهداف املرجوة منه، ويف هذا املبحث سنتطرق مل

 أهدافها كما سنتطرق إىل مفهوم النظام الضرييب وأسسه وكذا أركانه. و   أسسها القانونيةو   القواعد العامة للضريبة  ابإلضافة إىل 
 املطلب األول: مفهوم الضريبة والرسم وخصائصهما

يوجد العديد من أدوات املالية العامة ولكل أداة من هذه األدوات عملها واستخدامها اخلاص، وللتمييز بني هاته 
األدوات مت وضع مفهوم هلا مييزها عن غريها، كما تتمتع خبصائص جتعلها تتميز عن غريها من األدوات، ومن خالل هذا 

 طلب سنتعرف على مفهوم وخصائص أهم أدوات املالية العامة وهي الضريبة والرسم. امل
 الضريبة أوال:  

 : مفهوم الضريبة  -1
تعددت تعاريف الضريبة بتعدد األفكار واملفكرين االقتصاديني، وعلى هذا األساس ارأتينا أن نستعرض جمموعة 

 منها:
جربي تفرضه الدولة على املكلفني وفقا لقدراهتم بطريقة هنائية وبال الضريبة عبارة عن اقتطاع نقدي  التعريف األول:   -

 1مقابل وذلك لتغطية األعباء العامة وحتقيق أهداف الدولة املختلفة. 
الضريبة مبلغ من املال تفرضه الدولة وجتبيه من ثروات األشخاص بصورة جربية وهنائية من دون مقابل  التعريف الثاين: -

 2حتقيق النفع العام وهي أداة لتوزيع األعباء العامة. خاص، وذلك بغرض  
الضريبة فريضة إلزامية حتددها الدولة ويلتزم املكلف أبدائها بال مقابل متكينا للدولة من القيام بتحقيق   :التعريف الثالث -

 3أهداف اجملتمع. 
 4حتقيق أهداف عامة.  قابل بغرضالضريبة هي اقتطاع مايل إلزامي وهنائي حتدده الدولة ودون مالتعريف الرابع:   -

الضريبة اقتطاع نقدي يدفعه األفراد إجباراي إىل الدولة، كل حسب مقدرته،   مما سبق ميكننا تعريف الضريبة كما يلي: 
 بصورة هنائية ودون أن يعود عيه نفع معني مقابلها، مسامهة منه يف حتقيق أهداف الدولة. 

 خصائص الضريبة:  -2
 بة ميكننا استخالص اخلصائص التالية:من خالل تعريفنا للضري

 
 .47، ص2009عمان، ، 1دار صفاء للنشر والتوزيع، ط ،العامةاملالية طارق احلاج،  1
 .49، ص 2003منشورات احلليب احلقوقية، لبنان،  املالية العامة،فوزي عطوي،  2
 .11، ص2006الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، مصر،  املالية العامة،ونس البطريق وآخرون، ي 3
 .08، ص2010اجلزائر، ، اجلامعية املطبوعات  ديوان ، جباية املؤسساتمحيد بوزيدة:  4

https://pmb.univ-saida.dz/busegopac/index.php?lvl=publisher_see&id=10451
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أي ليس للفرد املكلف خيار يف دفع الضريبة بل هو جمرب على دفعها للدولة، فهي ليست منحة الضريبة فريضة إلزامية:   -
أو هبة أو مساعدة اختيارية للدولة، وعند امتناع املكلف من عن أتدية الضريبة أو التهرب من الدفع فإنه يقع حتت طائلة 

 اب. العق
فاألصل أن يتم دفع الضريبة نقدا التفاق ذلك مع القانون الذي حيدد وعائها ونسبتها وكيفية   الضريبة تدفع نقدا: -

حتصيلها، إال انه ميكن يف حاالت معينة حتصيل الضريبة من املكلفني بصورة عينية كما هو احلال يف حاالت احلرب أو  
 رة عينية شريطة أن يتم ذلك وفق القانون. الكوارث، حيث تفضل الدولة حتصيل الضريبة بصو 

فال يتوقع املكلف دافع الضريبة أن تعود عليه مبنفعة خاصة مباشرة، ولكن املنفعة تعود   الضريبة تفرض دون مقابل:  -
عليه بشكل غري مباشر بصفته عضو يف اجملتمع، من خالل املنفعة العامة اليت تعود على مجيع املواطنني، فليس من املنطق 

 1أن يطلب املكلف أي نفع مقابل دفعه للضريبة.
إذ أن الضريبة تفرض وجتىب من املكلف بصورة هنائية ال عودة عنها، خصوصا وأهنا ليست قرضا   :الضريبة فريضة هنائية -

 2يرد ويسدد مع حلول أجله. 
: إذا كانت الضريبة تفرضها الدولة دون مقابل نفع خاص لدافعها فإن الدولة الغرض من الضريبة حتقيق املنفعة العامة -

املنفعة العامة للضريبة وأصبح من املبادئ   مبدأتلتزم ابستخدام حصيلتها لتحقيق منفعة عامة، ويف العصر احلديث استقر  
 3.إتباعهاالدستورية العامة اليت يتعني 

 اثنيا: الرسم 
 الرسم:   تعريف -1

احمللية أو تنظيماهتا   هيئاهتا  إحدى: الرسم هو مبلغ نقدي يقتطع جربا من األشخاص بواسطة الدولة أو  التعريف األول -
 4اإلدارية، مقابل منفعة خاصة حيصل عليها األشخاص الدافعون للرسم، إىل جانب منفعة عامة تعود على كل أفراد اجملتمع. 

دفعه الفرد إىل الدولة أو غريها مقابل انتفاعه خبدمة معينة يؤديها له، يرتتب الرسم هو اقتطاع نقدي ي  التعريف الثاين: -
 5عليها نفع خاص. 

 خصائص الرسم:  -2
 6مما سبق ميكن استخالص عدة خصائص للرسم نذكر منها: 

صل الرسم من الدولة، وذلك ابستنادها ملؤسساهتا املختلفة -  ؛ حيح

 
 .13، ص2008عمان، ، 2دار امليسرة للنشر والتوزيع، ط ،الضرائب وحماسبتهاعبد الناصر نور، وآخرون،  1
 .62، صمرجع سبق ذكرهفوزي عطوي،  2
 .60، ص2003، دار العلوم للنشر والتوزيع؛ اجلزائر،  املالية العامة حممد بعلي، يسري أبو العالء،  3
 .17، ص2017متيجة للطباعة، اجلزائر،  جباية املؤسسة،شعباين لطفي،  4
 .17، صمرجع سبق ذكرهمحيد بوزيدة،  5
 . 19، صاملرجع نفسه شعباين لطفي،  6



 

5 
 

 عموميات حول الضريبة والنظام الجبائي الجزائري  ........................ : ...................................الفصل األول 

صل الرسم على شكل مبالغ نقدية -  ؛ حيح
 ؛ الرسم جربا مبجرد طلب الفرد للخدمة من الدولة وحصوله عليهايحدفع   -
 ؛ يحدفع الرسم مقابل خدمة خاصة حصل عليها الفرد، إىل جانب حتقيق نفع عام -
 يحعترب القانون احملدد الرئيس للرسم، وذلك من حيث طريقة جبايته أو حىت قيمته. -

 اثلثا: مقارنة بني الضريبة والرسم
 يلخص املقارنة بني الضريبة والرسم:اجلدول التايل  

 : مقارنة بني الضريبة والرسم (01اجلدول رقم )
 الرسم  الضريبة 

 تدفع بصفة إجبارية وهنائية.  -
 تدفع الضريبة نقدا.  -
 تدفع لتمويل خزينة الدولة.  -
 تفرض غالبا على أساس املقدرة التكليفية للفرد.  -
واقتصادية، وذات منفعة  تستهدف أغراضا مالية، اجتماعية   -

 عامة. 

 يدفع بصفة إجبارية وهنائية.  -
 يدفع الرسم نقدا.  -
 يدفع لتمويل خزينة الدولة.  -
 ال تؤخذ بعني االعتبار القدرة التكليفية للفرد.  -
هتدف الدولة من خالله إىل تعزيز اخلزينة ابملوارد املالية، مقابل   -

 نفع خاص لدافعه. 
 . 19ص، 2017متيجة للطباعة، اجلزائر،   سة،جباية املؤسشعباين لطفي، : املصدر

 
 املطلب الثاين: القواعد العامة للضريبة 

للتشريعات  عند وضعه  إتباعها  املشرع  على  يتعني  اليت  واألسس  املبادئ  للضريبة جمموعة  العامة  ابلقواعد  يقصد 
 وهي حتقيق مصلحة املكلف ابلضريبة من جهة ومصلحة الدولة من جهة أخرى.   ، الضريبية من أجل حتقيق فائدة مزدوجة

 وتتمثل هذه القواعد يف: 
يقصد هبا أن يوزع العبء املايل العام للدولة على أفراد اجملتمع التكليفية واليت أتخذ بعني االعتبار   قاعدة العدالة:  -أ

 1مستوى الدخل واحلالة االجتماعية هلذا الشخص. 
مبعىن أن تكون الضريبة واضحة من حيث املقدار وموعد الدفع وكيفية الدفع، فال يصح أن يكون   اليقني:قاعدة   - ب

املكلف مغيب عن كل ما ذكر، بل جيب أن يطلع على كل األمور املتعلقة ابلضريبة وهذا حبد ذاته حافز للمكلف لاللتزام 
 2ابلقوانني الضريبية.

 
 .14، ص2002اجلزائر، ، 3دار هومة للطباعة والنشر، ط ،اجلبائي اجلزائري احلديثلنظام خالصي رضا، ا 1
 .52، صمرجع سبق ذكرهطارق احلاج،  2
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أي ال جيب أن تدفع   عد دفع الضريبة مع موعد حتقيق الوعاء اخلاضع للضريبةيعين أن يتالءم مو   قاعدة املالئمة: -ج
الضريبة قبل حتقيق وعائها، وابلتايل حتصل كل ضريبة يف الفرتة وحسب النمط الذي ميكن أن يكون األكثر مالئمة للمكلف 

 1ابلضريبة.
ر واإلسراف بتكاليف جباية الضرائب، إن هذه القاعدة تؤكد على ضرورة عدم التبذي  قاعدة االقتصاد يف النفقة:  -د

أي ضرورة اختيار إجراءات وأساليب اجلباية اليت تتطلب أقل التكاليف حىت ال تستنفذ هذه التكاليف جانبا مهما من 
حصيلة الضريبة مما يقلل إمكانية الدولة من االستفادة منها حيث أن جباية الضرائب حتتاج إىل جهاز متكامل يقوم هبذه 

والعمل على اختصار اإلجراءات الالزمة للجباية وتبسيطها اقتصادا للوقت والتكاليف وتعترب طريقة جباية الضريبة املهمة،  
 2عند املنبع من أفضل الطرق اليت حتقق االقتصاد يف نفقة جباية الضرائب. 

 املطلب الثالث: األسس القانونية للضريبة وأهدافها 
أساسها القانوين وهو ما يعرف ابلتكييف القانوين للضريبة،   علىميكن أن تتجلى إال بعد التعرف    الإن طبيعة الضريبة  

كما أن فرض الضريبة يدخل يف السيادة السياسية للدولة، وأن فرض أو إعفاء أي ضريبة يتم من قبل السلطة التشريعية أو 
يرتتب عن حتقيق الضريبة لألهداف املسطرة هلا، وفيما   القانونية للضريبة هو ما   سمن يقوم مقامها، كما أن حتديد األس

 يلي سنتعرف على األسس القانونية للضريبة وأهدافها.
 األسس القانونية للضريبة أوال:  

 القانوين للضريبة.  ابلتكييف  وهوما يعرف   بعد التعرف على أساسها القانوين   إال   تتجلى  الضريبة ال ميكن أن   طبيعة 
الضريبة يدخل يف السيادة السياسية للدولة، وان فرض أو إعفاء أي ضريبة يتم من قبل السلطة كما نشري أبن فرض  

 التشريعية أو من يقوم مقامها. 
ومن مث فإن األساس القانوين للضريبة كان حمل جدل بني نظرايت كثرية انتشرت يف القرن الثامن والتاسع عشر من 

ال "هوبس"، "لوك" و"ساي" وغريهم، فمنهم من يرى أبن فرض الضريبة يستند طرف العديد من كتاب املالية العامة من أمث
 إىل العالقة التعاقدية بني الدولة والفرد، ومنهم من اعترب فرض الضريبة واجبا وطنيا تضامنيا " نظرية التضامن". 

 : النظرية التعاقدية للضريبة   -1
لدولة والفرد وأن هناك عقد ضمين بينهما، حبيث تلتزم أصحاب هذه النظرية أكدوا أبن الضريبة عالقة تعاقدية بني ا

الدولة بتقدمي خدمات لألفراد على أن يقوم األفراد بسداد مبلغ مايل ميثل الضريبة، فبالرغم من اتفاق أصحاب هذه النظرية 
ة "عقد بيع"، على أن الضريبة عبارة عن عقد ضمين، إال أهنم اختلفوا يف تفسري هذا العقد حبيث اعترب بعضهم الضريب

 3وآخرون اعتربوا الضريبة "عقد إجيار" وفريق آخر اعترب الضريبة على أهنا "عقد أتمني". 
 

 
 .24، ص2003اجلزائر، ، 3، دار هومة للطباعة والنشر، طاقتصادايت اجلباية والضرائب حممد عباس حمرزي،  1
 .91، ص2007عمان، ، 1دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، ط اقتصادايت املالية العامة،حممد طاقة، هدى العزاوي،  2
 .176، ص2006، منشورات جامعة دمشق، املالية العامة والتشريع الضرييبحممد خالد املهايين، خالد اخلطيب احلبش،  3
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 : نظرية التضامن االجتماعي   -2
هذه النظرية متثل لدى مؤيديها أبهنا عبارة عن تضامن اجملتمع الذي خيضع لسلطة سياسية واحدة، وهذا يدل على 

التطور التارخيي للضريبة، حبيث كانت الضريبة متثل "فكرة تضامنية" بني خمتلف القبائل والعشائر، أن هذه الفكرة مستمدة من  
وبعدها أصبحت متثل مساعدة مالية يقدمها األفراد للحاكم من أجل تغطية النفقات العامة، مث حتولت نتيجة للظروف 

 ذلك يف إطار اجتماعي وتضامين. االقتصادية واالجتماعية إىل فريضة واجبة الدفع من طرف األفراد و 
وهكذا إبمكاننا أن نقول أبن نظرية التضامن االجتماعي هي األكثر موضوعية وواقعية ألهنا ال تقوم على أساس 
عقد بني الدولة واألفراد وإمنا على أساس التضامن االجتماعي ورغبة الدولة واألفراد يف التعايش وحتمل األعباء االجتماعية 

 1معا. 
 : أهداف الضريبة اثنيا

تعترب الضرائب من أهم مصادر متويل اإلنفاق العام حيث تستخدمها الدولة كمورد مايل لتغطية نفقاهتا العامة، كما 
 2أهنا تعترب أداة تستعمل لتحقيق األهداف التالية: 

وابلتايل تسديد خمتلف النفقات اليت : إنه اهلدف التقليدي للضريبة إذ تستعملها الدولة لتمويل خزينتها،  اهلدف املايل -
 تقع على عاتقها حيث أن أمهية الضرائب يف متويل اخلزينة العمومية يف اجلزائر أتيت يف املرتبة الثانية بعد اجلباية البرتولية. 

االقتصادي - التضخم اهلدف  هبا  يعاجل  أداة  فهي  االقتصادي  االستقرار  حتقيق  يف  الضريبة  على  تعتمد  الدولة  إن   :
التضخم  وا حالة  ففي  االقتصادي،  االستقرار  إىل  الوصول  وابلتايل  فرضها يرفع  النكماش،  جمال  ويوسع  الضريبة  معدل 

المتصاص الكتلة النقدية الزائدة، ويف حالة االنكماش خيفض معدل الضريبة ويوسع جمال اإلعفاءات بغرض زايدة االدخار 
السلع احمللية من املنافسة األجنبية بفرض رسوم مجركية مرتفعة على السلع وابلتايل التوسع يف االستثمار، وكذلك محاية  

 األجنبية.
يكمن اهلدف االجتماعي لفرض خمتلف االقتطاعات الضريبية يف التقليل من الفوارق االجتماعية   اهلدف االجتماعي: -

فرض الضرائب اليت حتمل يف طياهتا طرق    إىل حتسني   املوجودة بني خمتلف طبقات اجملتمع وهلذا عمدت األنظمة اجلبائية
 .العدالة االجتماعية

 
 
 
 
 
 

 
 .189، ص، مرجع نسبق ذكرهحممد خالد املهايين1
 .22-21، صمرجع سبق ذكرهخالصي رضا، 2
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 املبحث الثاين: النظام الضرييب، التنظيم الفين للضريبة والتهرب الضرييب 
جمموعة من الربامج والتدابري الضريبية اليت تضعها الدول من أجل تغطية نفقاهتا يف أي دولة  الضرييب  نظام  ال  يعترب

والسياسية العامة وحتقيق   االقتصادية واالجتماعية  العاكسة لألوضاع  املرآة  دولة  الضرييب ألي  النظام  ميثل  أهدافها، كما 
السائدة هناك، وال يتم فرض الضرائب يف أي نظام ضرييب إال بعد توضيح كيفية فرضها ومقدارها وطريقة حتصيلها وغلق 

لضريبة، ويف هذا املبحث سنتعرف على النظام الضرييب، التنظيم  مجيع الثغرات اليت ميكن أن يتهرب منها املكلف من دفع ا
 الفين للضريبة والتهرب الضرييب وطرق الوقاية منه. 

 املطلب األول: النظام الضرييب 
حتظى دراسة النظم الضريبية أبمهية ابلغة من طرف دارسي الضرائب يف خمتلف الدول ويرجع ذلك أساسا إىل اختالف 

ادي يف كل دولة عن األخرى، حيث يعترب النظام الضرييب يف أي دولة جزء ال يتجزأ من النظام املايل طبيعة النظام االقتص
 للدولة ومؤثرا حقيقيا على اقتصادها. 

 يوجد العديد من املفاهيم للنظام الضرييب نذكر منها:  الضرييب:أوال: مفهوم النظام  
تحقيق أهداف السياسة الضريبية اليت لجمموعة من الضرائب اليت يراد ابختيارها وتطبيقها يف جمتمع معني وزمن حمدد   -

عتماد على تلك املبادئ والقواعد ال ارتضاها ذلك اجملتمع، والنظام الضرييب حبكم كونه جمموعة من الضرائب البد أن يصمم اب
 1وأن النظام الضرييب يعترب الرتمجة العملية للسياسة الضريبية للدولة. اليت قدمتها لنا نظرية املالية العامة  

 2اتفق علماء املالية العامة على وضع مفهومني للنظام الضرييب بشقيه الواسع والضيق: 
البعض هو عبارة عن جمموعة العناصر اإليديولوجية واالقتصادية والفنية اليت يؤدي تفاعلها مع بعضها   املفهوم الواسع: -

 إىل إحداث كيان أو وجود ضرييب معني. 
على كل األنظمة الضريبية يف العامل، حبيث جند أن كل نظام ضرييب البد أن حيتوي على مبادئ   وهذا التعريف ينطبق

سياسية واقتصادية وطرق فنية، تتماشى والنظام السياسي واالقتصادي للدولة، مبعىن أن النظام الضرييب حسب هذا املفهوم 
 تلف حمتواه حسب اختالف التوجه االقتصادي للدولة إذا كان رأس مايل أو اشرتاكي. خي
جمموعة القواعد القانونية والفنية اليت متكن من االستقطاع الضرييب يف مراحله املتتالية من التشريع   هي  املفهوم الضيق: -

 إىل الربط فالتحصيل.
وخمت حمدودة  جمموعة  الضرييب  النظام  يعترب  سبق  االقتصادي مما  الواقع  مع  تتالءم  للضرائب  الفنية  الصور  من  ارة 

واالجتماعي والسياسي للمجتمع، وتشكل يف جمموعها هيكال ضريبيا متكامال يعمل بطريقة حمددة من خالل التشريعات 
 3الضريبية.  والقوانني الضريبية واللوائح التنفيذية من أجل حتقق أهداف السياسة

 
 .25  ، صمرجع سبق ذكرهخالصي رضا،  1
 .19، ص2005، ، مصرالدار اجلامعية، اإلسكندرية النظم الضريبية، يونس البطريق،  2
 .18، ص2000، الدار اجلامعية اإلسكندرية، النظم الضريبية مدخل حتليلي مقارنيونس البطريق، وسعيد عثمان،  3
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 النظام الضرييب اثنيا: أسس  
 1يعتمد النظام الضرييب بصفة عامة على ثالث أسس: 

هي جمموعة الربامج املتكاملة اليت ختططها وتنفذها الدولة مستخدمة كافة مصادرها الضريبية الفعلية السياسة الضريبية:   -
 مهة يف حتقيق أهداف اجملتمع. واحملتملة إلحداث آاثر اقتصادية واجتماعية وسياسية مرغوبة وجتنب آاثر غري مرغوبة للمسا 

هو جمموعة اللوائح والقوانني والتشريعات الصادرة من اجلهات املتخصصة، واخلاصة بفرض الضرائب التشريع الضرييب:   -
 وتنظيم أساليب حتصيلها وكذلك أحكام احملاكم وقرارات اللجان املتعلقة ابملنازعات الضريبية.

ية من وزارة املالية ومصاحل الضرائب ومفتشيات، اليت تسهر على تطبيق التشريع  وتضم اجلهات احلكوماإلدارة الضريبية:   -
الضرييب ونصوصه القانونية لتحصيل الضرائب أبنواعها املختلفة وابلتايل فاإلدارة الضريبية هي اجلهة املختصة بتنفيذ قوانني 

 الضرائب وحتصيل املوارد الناجتة عن دفع الضرائب ومتابعة املكلفني. 
 ثا: أركان النظام الضرييباثل

 2يقوم النظام الضرييب يف أي دولة على أركان أساسية نوضحها فيما يلي: 
إن أي نظام ضرييب يهدف إىل حتقيق مجلة من األهداف احملددة )السياسية، االجتماعية واالقتصادية( واليت   اهلدف: -

تعترب يف حد ذاهتا أهدافا للسياسة الضريبية اليت حتددها احلكومة يف سياستها املالية واحملددة أيضا يف سياستها االقتصادية، 
م ضرييب آلخر ومن دولة ألخرى، حيث أن هدف النظام الضرييب يف الدول لذا فإن أهداف النظام الضرييب ختتلف من نظا 

املتقدمة خيتلف عن هدف النظام الضرييب يف الدول النامية، وكذلك هدفه خيتلف ابختالف التوجه االقتصادي للدولة إذا  
 كان رأس مايل أو اشرتاكي. 

طرف الدولة وبغض النظر عن النظام االقتصادي السائد   بعد حتديد األهداف املراد الوصول إليها من  الوسيلة )األداة(: -
سواء كان رأمساليا أو اشرتاكيا، متقدم أو متخلف وجب حتديد الوسائل أو األدوات الالزمة للوصول إىل األهداف املسطرة 

 سابقا. 
 املطلب الثاين: التنظيم الفين للضريبة 

مراحل جيب اتباعها عند فرض أي ضريبة، فيجب أوال حتديد يرتكز فرض الضريبة يف أي نظام ضرييب على عدة  
وعاء الضريبة والذي يقدر بعدة طرق مث حساب مقدار الضريبة اليت جيب أن يدفعها املكلف وأخريا طريقة وكيفية حتصيلها، 

 وفيما يلي سنتعرف على كل ما سبق. 
 أوال: وعاء الضريبة وطرق تقديره 

الضريبة أبنه املادة أو املال أو الشخص اخلاضع للضريبة، مع ضرورة توافر العنصر ميكن تعريف وعاء    وعاء الضريبة: .1
 الزمين هلذا الوعاء )فقد تفرض سنواي أو عند جين احملصول...إخل( حسب األنظمة احملددة لذلك. 

 
 . 589، ص320، ص2007، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، اقتصادايت الضرائبسعيد عثمان، شكري العشماوي،  1
 .26، ص19، ص مرجع سبق ذكرهيونس البطريق،  2
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األفراد   وعلى هذا األساس ميكن أن تفرض الضريبة على الدخل، أو على رأس املال، أو الدخل ورأس املال معا، أو
 فيما إذا فرضناها على األفراد رأسا يكون فرضها بغض النظر عن دخوهلم أو ثرواهتم. 

بعبارة أخرى ما خيضع  أو  الضرائب،  بواسطة  منه مؤونتها  الدولة  تغرتف  الذي  املنبع  الضريبة  بوعاء  يقصد  كما 
 للضريبة. 

تمعات الزراعية جند أن الوعاء قد يكون على اإلنتاج ويتأثر الوعاء الضرييب بدرجة التطور والنمو االقتصادي، ففي اجمل
الزراعي مباشرة، أو اللجوء إىل الضرائب غري املباشرة لسهولة فرضها، بينما يف الدول املتقدمة )الصناعية( جند االعتماد على 

 1الضرائب املباشرة املفروضة يف الغالب على دخول األفراد من العمل واألرابح احملققة. 
 تقدير وعاء الضريبة: طرق   .2

 هناك عدة طرق تقنية يف حتديد وتقييم املادة اخلاضعة للضريبة يعتمد عليها املشرع، نذكرها فيما يلي:
 طرق التقدير غري املباشرة:  -أ

 2يكون ذلك عندما تقوم اإلدارة بتقدير الوعاء مستعينة بعنصر خارجي ويتم ذلك وفق طريقتني:
 ية: التقدير بواسطة املظاهر اخلارج -

املكلف،   حسب هذه الطريقة يتم تقدير قيمة الوعاء على أساس عدد من املظاهر اخلارجية اليت تعرب عن درجة يسر
 فمثال ميكن االستدالل ابلقيمة اإلجيارية لسكن املكلف، أو حمل عمله، عدد العمال وعدد السيارات اليت ميتلكها...إخل. 

تقليل من حاالت الغش والتهرب من دفع الضريبة خصوصا إذا أحسن متتاز هذه الطريقة ابلسهولة يف التطبيق وال
 اختيار املظاهر اخلارجية. 

ويعاب عليها أهنا تؤدي إىل فرض الضريبة على أسس قد تبتعد عن الواقع، وأهنا تؤدي يف بعض األحيان إىل فرض 
ىل أنه ميكن جتنب الضريبة ابللجوء ضريبة متساوية ابلنسبة لألشخاص ابلرغم من اختالف ظروفهم ودخوهلم، ابإلضافة إ 

 إىل التقليل من املظاهر اخلارجية كأن يعمد املكلفون إىل نسب أمالكهم إىل أوالدهم وأزواجهم...إخل. 
 التقدير اجلزايف:  -

تقوم طريقة التقدير اجلزايف للوعاء اجلبائي على أساس حتديد دخل املكلفني حتديدا جزافيا، وذلك ابالعتماد على 
ن األدلة والقرائن، واليت هلا عالقة مباشرة ابلوعاء اخلاضع للضريبة، على أن تكون هذه األدلة حمددة من قبل جمموعة م

 اإلدارة اجلبائية، وهذا ما يطلق عليه اجلزايف القانوين مثل تقدير األرابح احملققة من املكلف بنسبة معينة من رقم األعمال. 
سبة لنظام التقدير اجلزايف يف الضريبة على الدخل اإلمجايل لصنف األرابح وهذا ما كان معموال به يف اجلزائر ابلن

 . 2007جانفي   01الصناعية والتجارية، قبل أن حيل حمل هذا النظام نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة ابتداء من  
 
 

 
 .30، صمرجع سبق ذكرهبوزيدة محيد،  1
 .108، ص 2004دار حامد، عمان، األردن، احملاسبة الضريبية، خليل عواد أبو حشيش،  2
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 طرق التقدير املباشرة:  - ب
 1مباشرة ابملكلف أثناء عملية التقدير، وتتخذ شكلني: يف التقدير املباشر تكون اإلدارة اجلبائية على عالقة 

 : التقدير بواسطة التصرحيات املقدمة من طرف املكلف -
هذه الطريقة على التصرحيات املقدمة من قبل دافع الضريبة نفسه، إذ يقدم بياانت تفصيلية عن وعائه اجلبائي   تعتمد

 مدعما ابلواثئق واملستندات.
رق األكثر استعماال يف الدول املتقدمة، وأفضلها إذا ما توفرت شروط صحتها، واملتمثلة تعترب هذه الطريقة من الط

يف صحة ومصداقية السجالت والدفاتر املمسوكة من املكلف، فهي تتميز بتحقيق مبدأ العدالة نظرا لتقديرها الدقيق للوعاء 
 ريقة تراعي املقدرة التكليفية للمكلف. اجلبائي، ومن مث تقدير الضريبة واجبة الدفع، ومن جهة أخرى فهذه الط

ومن االنتقادات املوجهة إىل هذه الطريقة تدخل اإلدارة اجلبائية يف شؤون املكلفني واالطالع على أسرارهم حىت 
تتأكد من صحة تصرحيات املكلف، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الطريقة متثل أفضل الطرق لتقدير الوعاء اجلبائي، وقد 

 ديد من األنظمة اجلبائية.تبنتها الع
 التقدير بواسطة التصرحيات املقدمة من الغري:                                                       -

يلتزم شخص آخر غري املكلف ابلضريبة مبوجب هذه الطريقة بتقدمي التصريح إىل اإلدارة اجلبائية، ويشرتط أن تكون 
 ر قانونية.العالقة بني املكلف والشخص اآلخ

 وتتميز هذه الطريقة املستخدمة يف العديد من الدول يف أنظمتها اجلبائية ابستعماهلا لضمان دقة تقدير الوعاء اجلبائي.
ويف هذا الصدد يلزم القانون اجلبائي اجلزائري كل شخص طبيعي أو معنوي فيما يتعلق ابلعمليات اليت تتم وفق 

الضرائب كشف مفصل عن زابئنهم رفقة بيان أمسائهم، ألقاهبم، عناوينهم، وأرقام تسجيلهم  شروط اجلملة، تقدمي إىل مفتش  
 يف السجل التجاري، وكذا مبلغ العمليات احملققة مع كل واحد منهم.

 الواقعة املنشئة للضريبة:  -ج
الالزمة لتطبيق الضريبة، ومن يتوىل القانون الذي يقرر فرض ضريبة معينة حتديد القواعد العامة هلا أي الشروط العامة  

مث فإن دين الضريبة ال يتحقق بذمة شخص ما جملرد صدور قانون الضريبة، وإمنا يتطلب األمر أن يتحقق ابلنسبة له الشرط 
الذي حدده قانون الضريبة وهو ما يعرف ابلواقعة املنشئة للضريبة، واليت تتمثل حبصول الدخل يف هناية السنة املالية ابلنسبة  

للحدود ل السلعة ابلنسبة  وعبور  املال  رأس  على  للضريبة  ابلنسبة  للضريبة  اخلاضع  املال  الدخل ومتلك رأس  ضريبة على 
 2اجلمركية.
 
 
 

 
 .32، صمرجع سبق ذكرهشعباين لطفي،  1
 .98، صمرجع سبق ذكرهخليل عواد أبو حشيش،  2
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 الضريبة اثنيا: حساب وربط  
بعد أن مت حتديد وعاء الضريبة البد من حتديد مقدار الضريبة، أي حتديد ما ميكن استقطاعه من ذلك الوعاء بوصفه 

أبنه نسبة الضريبة إىل وعائها، وميكن أن يكون سعر الضريبة نسبيا    ههو ما يعرف بسعر الضريبة والذي ميكن تعريفضريبة و 
 1أو تصاعداي، نوضحها فيمل يلي:

 الضريبة النسبية:                                                                             -1
تعترب الضريبة نسبية يف حالة حتديد املعدل بنسبة مئوية ال تتغري بتغري قيمة الوعاء الضرييب، مثل معدل الضريبة على 

 ة من قبل الشركات يف هناية السنة املالية. أرابح الشركات الذي يفرص مبعدل اثبت على األرابح احملقق 
 الضريبة التصاعدية:  -2

تفرض الضريبة التصاعدية مبعدالت خمتلفة، وذلك بعد تقسيم الوعاء اجلبائي اخلاضع إىل أجزاء، حبيث خيضع كل 
الوعاء اجلبائي، وتنقسم إىل نوعني الضر  بتزايد  تتزايد  التصاعدية جزء إىل معدل معني، وغالبا ما يالحظ أن نسبتها  يبة 

 اإلمجالية والتصاعدية ابلشرائح.
يتم تقسيم املكلفني وفق الضريبة التصاعدية اإلمجالية إىل طبقات، وفقا للمداخيل الضريبة التصاعدية اإلمجالية:   -أ

دة يف قبلهم، ومن مث يتم تطبيق معدل واحد للضريبة لكل الدخل، وغالبا ما يرتفع معدل الضريبة مع الزاي  احملصل عليها من 
 الدخل. 

أسلوب الضريبة التصاعدية ابلشرائح طريقة تقسيم الوعاء اخلاضع للضريبة إىل   يعتمد   الضريبة التصاعدية ابلشرائح:  - ب
 أجزاء أو شرائح، لكل شرحية معدل خاص يرتفع ابزدايد قيمة هذا الوعاء. 

 اثلثا: التحصيل اجلبائي
هتدف إىل نقل مبلغ الضريبة من املكلف ابلضريبة إىل خزينة الدولة يقصد ابلتحصيل اجلبائي جمموعة العمليات اليت  

 استفائها حلقها. 
 2التحصيل تعترب الضريبة قد وصلت إىل أخر مراحلها، وهناك عدة طرق للتحصيل نذكرها كما يلي:   ة يف مرحل

 طريقة التسديد املباشر:  -1
الطريقة بتسديد مبلغ   الطريقة هي األكثر يقوم املكلف ابلضريبة حسب هذه  الضريبة إىل اإلدارة اجلبائية، وهذه 

انتشارا، وتتم يف أغلب األحيان بناء على التصريح املقدم من قبل املكلف، أو بعد إمتام احلساب النهائي للضريبة، والذي 
 تقوم به اإلدارة اجلبائية.

 طريقة األقساط املقدمة:  -2
نة املالية )أقساط شهرية أو كل ثالثة أشهر( طبقا لتصريح يقدمه يدفع املكلف مبقتضاها أقساطا دورية خالل الس

 
 .26-25، صمرجع سبق ذكرهبوزيدة محيد،  1
 .38-37، صمرجع سبق ذكرهشعباين لطفي،  2
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عن دخله املتوقع، أو حسب قيمة الضريبة املستحقة عن السنة السابقة، على أن تتم التسوية النهائية للضريبة، حبيث يسرتد 
 املكلف ما قد يزيد عن قيمتها احملسوبة، أو يدفع ما يقل عنها.

   املصدر:  االقتطاع من  طريقة -3
هبذه الطريقة أن يكلف شخص آخر غري املكلف يكون يف مركز املدين للمكلف خبصم هذه الضريبة حسب  

ودفعها لإلدارة اجلبائية، ويتميز هذا األسلوب بسهولة التحصيل واخنفاض تكاليفه، وكذلك تقليصه من ظاهرة التهرب 
                                                                         الضرييب.                                                     

 طريقة الدمغة أو الطابع:  -4
تستخدم هذه الطريقة خصوصا يف دفع الضرائب على التداول، وذلك بقيام املكلف إبلصاق الطابع الذي اشرتاه 

 ال أو ختم ابلطابع. على العقود والواثئق اإلدارية املتطلبة للطابع، أو عن طريق استعم
 الضرييب  املطلب الثالث: التهرب

املكلفون ابلضريبة يف بعض األحيان اىل استخدام خمتلف األساليب   يلجأ تتسم الضرائب بكثرهتا وتنوعها لذلك           
غري املشروعة واملشروعة حماولة منهم للتهرب من دفع الضريبة، ومن خالل ما أييت سنتطرق اىل مفهوم التهرب الضرييب، 

 أسبابه ودوافعه واحللول املمكنة للوقاية منه.  

 أوال: مفهوم التهرب الضرييب
ابلتهرب الضرييب تلك املخالفات القانونية املتمثلة يف عدم االمتثال للتشريع الضرييب، أو الثغرات املوجودة يف يقصد  

القانون من أجل التخلص من أداء الواجب الضرييب جبميع الوسائل واألشكال سواء تعلق األمر ابلعمليات احملاسبية أو 
لواجب الدفع للخزينة العمومية والذي تستعمله الدولة يف تغطية نفقاهتا، احلركات املادية، وذلك بكل أو جزء من املبلغ ا

 1وحتقيق أهدافها االقتصادية واالجتماعية.
 وبصفة عامة يعرف التهرب الضرييب أبنه التخلص من دفع الضريبة بصفة كلية أو جزئية. 

 اثنيا: أنواع التهرب الضرييب
 2 املشروع وغري املشروع: ويتخذ التهرب الضرييب شكلني، التهرب الضرييب 

 التهرب املشروع:  -1
ويقصد به ختلص املكلف من أداء الضريبة، نتيجة استفادته من بعض الثغرات املوجودة يف التشريع الضرييب واليت 

 ينتج عنها التخلص من دفع الضريبة دون أن تكون هناك خمالفة صرحية للنصوص القانونية. 
 (:التهرب غري املشروع )الغش الضرييب -2

وهو هترب مقصود من املكلف نتيجة خمالفته الصرحية عمدا ألحكام القانون اجلبائي قصدا منه عدم دفع الضرائب 

 
 .39، صمرجع سبق ذكرهبوزيدة محيد،  1
 . 245، صمرجع سبق ذكرهحممد خالد املهايين، خالد اخلطيب احلبش،  2
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املستحقة عليه، وذلك من خالل االمتناع عن تقدمي التصريح مبداخيله، أو تقدمي تصريح انقص أو كاذب، أو إعداد قيود  
 وتسجيالت حماسبية مزيفة. 

 لضرييباثلثا: أسباب التهرب ا
 1بصفة عامة ميكن إرجاع ظاهرة التهرب الضرييب لعدة أسباب منها:

 األسباب النفسية:  -1
الشعوب، ويعود هذا  - الوعي الضرييب لدى املكلف واعتقاده أن الضريبة أداة إلفقار  وتعود إىل ضعف مستوى 

 االعتقاد ألسباب اترخيية.  
 اعتبار الضريبة اقتطاع نقدي مايل دون مقابل )فكرة اإلكراه(.  -

 أسباب تشريعية:  -2
لق عدة مشاكل للمكلف تتجلى يف عدم تعقد تشريعات الضرائب وعدم استقرار النظام الضرييب من شأنه أن خي -

فهمه للنصوص القانونية ومن أمثلة هذه التعقيدات كثرة املعدالت واإلعفاءات والتخفيضات والتعديالت اليت تزيد 
 من فرص التهرب. 

 تعدد الضرائب مما يؤدي إىل إرهاق املكلف ابلضرائب وترك ثغرات ميكن التهرب منها بسهولة. -
 نظام تصرحيي يعتمد على التصريح املقدم من املكلف، وهذا ما يزيد من نسبة التهرب.  أن النظام اجلبائي هو -

 األسباب اإلدارية: -3
ضآلة املرتبات وغياب املكافآت احملفزة مما جيعل املوظفني يف اإلدارة اجلبائية يتواطؤون مع املكلفني ملساعدهتم على  -

 التهرب مقابل رشاوي. 
تماد إدارة الضرائب على النظام اجلزايف الذي يقدر قيمة الوعاء أبقل أو أكثر من صعوبة تقدير الوعاء الضرييب واع -

 قيمته. 
 اعتبار فكرة سرقة الدولة ال تعد سرقة ما دامت شخص معنوي، وهذا نتيجة نقص الوعي الضرييب.  -4
 عدم حتقيق الضريبة للعدالة االجتماعية كنتيجة لعدم الرشادة يف اإلنفاق العام.  -5

 افحة التهرب الضرييبابعا: طرق مكر 
إن طرق مكافحة التهرب الضرييب ختتلف من نظام ضرييب آلخر، كما ختتلف هذه الطرق من ضريبة ألخرى يف 

 2النظام الضرييب الواحد، ونذكر هنا أهم الطرق ملكافحة التهرب الضرييب: 
 نشر الوعي الضرييب:  -1

عائدات  استخدامات  عن  إبالغهم  دفعها، كما جيب  واتريخ  وطرق حتصيلها  ابلضريبة  الكلفني  إبالغ  من  البد 
 

 .44-42، ص مرجع سبق ذكرهبوزيدة محيد،  1
، أطروحة دكتوراه دولة )غري منشورة( يف العلوم االقتصادية، جامعة حممد منتوري قسنطينة، اجلزائر، النظام الضرييب وآاثره على التنمية االقتصاديةحممود مجام،  2

 .48ص، 2010
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وتفيد اجملتمع أبكمله، وقد تعود عليهم أحياان يف إطار تقدمي الدولة لإلعاانت لفائدة   يف جماالت ختدم  الضرائب اليت تنفق 
 املؤسسات. 

 مراجعة التشريعات الضريبية:  -2
حبسن الصياغة وكذا انسجامه مع الوضع االقتصادي واالجتماعي للبلد  الضرييب اجليد ال بد أن يتصفإن التشريع  

 وأخذه بعني االعتبار الظروف الشخصية للمكلف. 
 العمل على حتقيق العدالة:  -3

الضرائب تقضي وهذا ابألخذ بعني االعتبار املقدرة التكليفية للمكلفني ابلضريبة والتقليل من الضرائب ألن كثرة  
 عليها.
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 املبحث الثالث: أهم الضرائب يف النظام اجلبائي اجلزائري 
لقد مر النظام الضرييب اجلزائري بعدة مراحل شهد خالهلا عدة تطورات، فتم استدال عدة ضرائب أبخرى ومت دمج   

ومن خالل هذا املبحث ،  الضرائب ما مت حذفهدة، وهناك من  بعض الضرائب مع بعضها لتصبح يف شكل ضريبة واح 
 سنتعرف على أهم الضرائب املكونة للنظام اجلبائي اجلزائري احلديث. 

 املطلب األول: الضريبة على أرابح الشركات
الضريبة على أرابح   العديد من الضرائب على الشركات يف نظام الربح احلقيقي ومن أهم هاته الضرائب  فرضيتم  

 الشركات، وفيما يلي سنتعرف على مفهومها وخصائصها، جمال تطبيقها ومعدالهتا. 
 أوال: تعريف الضريبة على أرابح الشركات وخصائصها

الرسوم املماثلة كاآليت: " تؤسس ضرٌبة سنٌوية على جممل األرابح من قانون الضرائب املباشرة و   135عرفتها املادة  
وتسمى هذه الضريبة "الضريبة    136أو املداخيل اليت حتققها الشركات وغريها من األشخاص املعنويني املشار إهٌلم يف املادة  

 1على أرابح الشركات". 
أرابح الشركات واليت ميكن تلخيصها   من خالل التعريف السابق نستخلص جمموعة من اخلصائص للضريبة على 

 2فيما يلي:
 ؛ضريبة سنوية، حيث تفرض مرة واحدة خالل السنة املالية على األرابح احملققة خالل السنة  -
ضريبة حقيقية، ألهنا تتناسى كليا احلالة الشخصية للخاضع هلا، ودون األخذ بعني االعتبار حالته املادية، وهي  -

 ؛ اخلاضعة للضريبة واملتمثلة يف الربحهتتم ابملادة  
 ؛ضريبة عامة، كوهنا تفرض على جممل األرابح دون متييز طبيعتها -
 ؛ ضريبة نسبية، وذلك بتطبيق معدل اثبت على األرابح املسجلة من املؤسسة -
للمقر ضريبة تصرحيية، حبيث يتعني على املكلف تقدمي تصريح سنوي جلميع أرابحه لدى مفتشية الضرائب التابعة   -

 االجتماعي للمؤسسة الرئيسة.
 اثنيا: جمال تطبيق الضريبة 

للمادة   الشركات على جمموع   136وفقا  الضريبة على أرابح  تطبق  املماثلة  املباشرة والرسوم  الضرائب  قانون  من 
األموال   شكلها، كشركات  مهما كان  املعنوية  واألشخاص  الشركات  حتققها  اليت  واملداخيل  األسهم األرابح  وشركات 

واملؤسسات العمومية االقتصادية واملؤسسات ذات الطابع   والشركات ذات املسؤولية احملدودة، وشركات التوصيات ابألسهم،
الصناعي والتجاري، والشركات املدنية على شكل شركات أسهم، وتفرض على األرابح وفقا للنظام احلقيقي، كما تفرض 

 3الشركات التعاونية واالحتادات التابعة هلا، ماعدا الشركات املستثناة مبوجب القانون اجلبائي.الضريبة املذكورة أيضا على  
 

 .2021، قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلةوزارة املالية، مديرية الضرائب،  1
 .145-144، صمرجع سبق ذكرهلطفي شعباين،  2
 مرجع سبق ذكره.، 2021قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة،  3
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 : معدالت الضريبة اثلثا
املادة   الشركات   150حسب  أرابح  على  الضريبة  معدالت  املماثلة، حتدد  والرسوم  املباشرة  الضرائب  قانون  من 

 1كاآليت: 
 املعدالت العامة:  -1

 إنتاج السلع. % ابلنسبة ألنشطة 19 -
% ابلنسبة ألنشطة البناء واألشغال العمومية والري، وكذا األنشطة السياحية واحلمامات، ابستثناء وكاالت 23 -

 األسفار. 
 % ابلنسبة لألنشطة األخرى.26 -

 األنظمة اخلاصة:  -2
 حتدد نسبة االقتطاعات من املصدر ابلنسبة للضريبة على أرابح الشركات كما أييت: 

ابلنسبة لعوائد الديون والودائع والكفاالت. وميثل االقتطاع املتعلق هبذه العوائد اعتمادا ضريبيا خيصم %،  10 -
 من فرض الضريبة النهائي.

%، ابلنسبة للمداخيل الناجتة عن سندات الصناديق غري االمسية أو حلاملها ويكتسي هذا االقتطاع طابعا 40 -
 حمررا. 

ن قبل املؤسسات يف إطار عقد تسيري الذي خيضع إىل االقتطاع من املصدر، %، ابلنسبة للمبالغ احملصلة م20 -
 يكتسي هذا االقتطاع طابعا حمرراً.

 %، ابلنسبة:30 -
للمبالغ اليت تقبضها املؤسسات األجنبية اليت ليست هلا منشآت مهنية دائمة يف اجلزائر يف إطار صفقات أتدية  -

 اخلدمات. 
 كل نوع تؤدى أو تستعمل يف اجلزائر.للمبالغ املدفوعة مقابل خدمات من   -
للحواصل املدفوعة للمخرتعني املقيمني يف اخلارج، إما مبوجب امتياز رخصة استغالل براءاهتم، وإما مبوجب  -

 التنازل عن عالمة الصنع أو أسلوبه، أو صيغته، أو منح امتياز ذلك. 
األجنبية إذا كانت بلداهنا األصلية تفرض الضريبة %، ابلنسبة للمبالغ اليت تقبضها شركات النقل البحري 10 -

 على مؤسسات جزائرية للنقل البحري. 
 غري أنه مبجرد ما تطبق هذه البلدان نسبة عليا أو دنيا، تطبق عليها قاعدة املعاملة ابملثل.  -
ة من طرف %، )حمررة من الضريبة(: عائدات األسهم أو احلصص االجتماعية وكذا املداخيل املماثلة، احملقق15 -

 األشخاص املعنويني الذين ال ميلكون منشأة مهنية دائمة يف اجلزائر. 

 
 . املرجع نفسه 1
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%، فوائض القيمة الناجتة عن التنازل عن األسهم أو احلصص االجتماعية أو األوراق املماثلة احملققة من 20 -
 طرف األشخاص املعنويني غري املقيمني. 

 املطلب الثاين: الضريبة على الدخل اإلمجايل 
داخيل احملققة يف اجلزائر ابختالف أنواعها ومصادرها اىل عدة ضرائب، ومن أهم هذه الضرائب الضريبة املختضع  

 على الدخل اإلمجايل، وفيما أييت سنتعرف على مفهومها وخصائصها، املداخيل اخلاضعة هلا ومعدالهتا. 
 أوال: تعريف الضريبة وخصائصها

األوىل كالتايل:   ابملادة  املماثلة  والرسوم  املباشرة  الضرائب  قانون  دخل   "تؤسسعرفها  على  وحيدة  سنوية  ضريبة 
هذه الضريبة على الدخل الصايف اإلمجايل للمكلف   وتفرض  األشخاص الطبيعيني تسمى الضريبة على الدخل اإلمجايل

 1.ابلضريبة"
 2واليت ميكن تلخيصها فيما يلي:  الدخل اخلصائص للضريبة على  من خالل التعريف السابق نستخلص جمموعة من  

 ؛ضريبة سنوية، حيث تفرض مرة واحدة خالل السنة املالية على املداخيل احملققة خالل السنة -
ضريبة وحيدة، حبيث جتمع خمتلف أصناف الدخل الصايف للمكلف، وتفرض عليه ضريبة واحدة يف السنة، ومن  -

 ؛الضرائب النوعيةمث تعويض مجيع  
الشخصية الطبيعية، حيث تفرض على األشخاص الطبيعيني فقط، أما األشخاص املعنويني فتطبق عليهم الضريبة  -

 ؛ على أرابح الشركات
 تفرض على الدخل الصايف، والذي يتم احلصول عليه بعد طرح األعباء احملددة قانوان من الدخل اإلمجايل اخلام.  -

 ضريبة لل  اثنيا: املداخيل اخلاضعة 
من جمموع املداخيل   من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، يتكون الدخل الصايف اإلمجايل   02حسب املادة 

 3: الصافية لألصناف التالية
 نية؛املهاألرابح   -
 ؛عائدات املستثمرات الفالحية -
ضرائب املباشرة من قانون ال  42عليها املادة  اإليرادات احملققة من إجيار امللكيات املبنية وغرب املبنية، كما تنص   -

 ؛ والرسوم املماثلة
 عائدات رؤوس األموال املنقولة. -
 املرتبات واألجور واملعاشات والريوع العمرية.  -
 . 77يف املادة    يها ملبنية أو غري املبنية املشار إلالتنازل مبقابل عن العقارات ا  فوائض القيمة الناجتة عن  -

 
 .مرجع سبق ذكره، 2021قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة،  1
 .76، صمرجع سبق ذكرهلطفي شعباين، 2
 . املرجع نفسه ، 2021قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة،  3
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 على الدخل اإلمجايل   الضريبة معدالت  اثلثا:  
 حتسب الضريبة على الدخل اإلمجايل وفق جدول املعدالت التصاعدية التايل: 

 (: معدالت الضريبة على الدخل اإلمجايل02اجلدول رقم )
 نسبة الضريبة  قسط الدخل اخلاضع للضريبة )دج( 

 120.000ال يتجاوز  -
 360.000إىل   120.001من  -
 1.440.000إىل   360.001من  -
 1.440.000أكثر من  -

• 0% 
• 20% 
• 30% 
• 35% 

 .2021، من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 104املادة  املصدر: 
 

 املطلب الثالث: الضريبة اجلزافية الوحيدة 
تطبق الضريبة اجلزافية الوحيدة على صغار التجار، وهي تعترب من أهم الضرائب املكونة للنظام اجلبائي اجلزائري، 

 وفيما يلي سنتعرف مفهومها، جمال تطبيقها ومعدالهتا. 
 ة أوال: تعريف الضريب 

ة جزافية وحيدة تغطي الضريبة "تؤسس ضريب  من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة كالتايل:  282عرفتها املادة  
 1على الدخل اإلمجايل، الرسم على القيمة املضافة والرسم على النشاط املهين". 

 اثنيا: جمال تطبيق الضريبة:         
للمادة   الوحيدة،   1مكرر  282وفقا  اجلزافية  الضريبة  لنظام  املماثلة خيضع  والرسوم  املباشرة  الضرائب  قانون   من 

املدنية ذات الطابع املهين واألشخاص الطبيعيون الذين ميارسون نشاطا صناعيا وجتاراي وغري جتاري وحرفيا وكذا الشركات  
دينار  مليون  عشرة  مخسة  السنوي  أعماهلا  رقم  يتجاوز  ال  اليت  التقليدية  والصناعات  احلرفية  التعاونيات 

 . 2ب الربح احلقيقيدج(، ما عدا تلك اليت اختارت نظام فرض الضريبة حس15.000.000)
 يستثىن من نظام اإلخضاع الضرييب احلايل: 

 أنشطة الرتقية العقارية وتقسيم األراضي.  -
 أنشطة استرياد السلع والبضائع املوجهة إلعادة البيع على حاهلا. -
 إعادة البيع على حاهلا، املمارسة حسب شروط البيع ابجلملة، طبقا لألحكام املنصوص عليها يف –أنشطة شراء  -

 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة.   224املادة  
 األنشطة املمارسة من طرف الوكالء املعتمدين.  -

 
 .48، صمرجع سبق ذكرهلطفي شعباين،  1
 .مرجع سبق ذكره، 2021قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة،  2
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 األنشطة املمارسة من طرف العيادات واملؤسسات الصحية اخلاصة، وكذا خمابر التحاليل الطبية. -
 أنشطة اإلطعام والفندقة املصنفة. -
 عادن النفيسة، وصانعي وجتار املصنوعات من الذهب والبالتني. القائمون بعمليات تكرير وإعادة رسكلة امل -
 األشغال العمومية والري والبناء. -
يبقى نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة مطبقا من أجل حتديد الضريبة املستحقة بعنوان السنة األوىل اليت مت خالهلا جتاوز          

. ويتم حتديد هذه الضريبة تبعا هلذه التجاوزات. ويظل هذا النظام سقف رقم األعمال املنصوص عليه ابلنسبة هلذا النظام
 قابال للتطبيق كذلك ابلنسبة للسنة املوالية

 ة معدالت الضريب:  لثااث
 1حيدد معدل الضريبة اجلزافية الوحيدة كما يلي:  4مكرر  282وفقا للمادة 

 ابلنسبة ألنشطة اإلنتاج وبيع السلع. %   5 -
 لألنشطة األخرى.   % ابلنسبة  12 -

رقم   تناسبيا مع  فإن هذا األخري حيدد  املختلط،  النشاط  املطبق على  الوحيدة  اجلزافية  الضريبة  يتعلق مبعدل  فيما 
 األعمال املوافق لكل نشاط. 

 املطلب: الرابع: الرسم على القيمة املضافة والرسم على النشاط املهين  
من أهم الضرائب يف اجلزائر مع أهنما حتت مسمى الرسم لكن   النشاط املهينالرسم على القيمة املضافة والرسم على  

اىل   يلي سنتطرق  وفيما  يعتربان كضرائب،  اجلزائري  اجلبائي  النظام  املضافة  يف  القيمة  الرسم على  املهين تعريف  والنشاط 
 . اما، جمال تطبيقهما ومعدالهتموخصائصه

 أوال: الرسم على القيمة املضافة
 م على القيمة املضافة وخصائصه: تعريف الرس -1

قبل تعريف الرسم على القيمة املضافة البد من حتديد مفهوم القيمة املضافة، واليت تكمن يف الفرق بني قيمة اإلنتاج 
الكلي للوحدة اإلنتاجية وقيمة مستلزمات اإلنتاج الوسطية اليت حصلت عليها، واستخدامها يف عملياهتا اإلنتاجية خالل 

 ة من الزمن. فرتة حمدد
ويعترب الرسم على القيمة املضافة ضريبة عامة على االستهالك، ويعترب من الضرائب غري املباشرة، تكون املؤسسة 
طالبة بتسديدها مبجرد توليد احلدث املنشئ، الذي خيتلف حسب نوع العمليات احملققة، سواء متت يف الداخل، أو عند 

 2االسترياد أو التصدير. 
 3ميكن استخالص خصائص الرسم على القيمة املضافة التالية: مما سبق  

 
 .مرجع سبق ذكره، 2021قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة،  1
 .184، صمرجع سبق ذكرهلطفي شعباين،  2
 .86، صمرجع سبق ذكرهبوزيدة محيد،  3
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 ضريبة حقيقية، حيث ختص استعمال املداخيل، أي املصاريف أو االستهالك النهائي للسلع واخلدمات.  -
 ضريبة غري مباشرة، أي تدفع للخزينة ليس بصفة مباشرة من املستهلك النهائي. -
 بية على قيمة املنتج أو اخلدمة. ضريبة نسبية، لكوهنا حتسب بتطبيق معدالت نس -
ميثل ضريبة عامة على املنتجات واخلدمات، ألهنا متس كل املراحل اليت متر هبا السلعة أو اخلدمة إىل غاية وصوهلا  -

 إىل املستهلك النهائي.
 يعترب ضريبة بسيطة، نظرا لقلة املعدالت املستعملة.  -

 جمال تطبيق الرسم على القيمة املضافة:  -2
 :1املضافة حسب املادة األوىل من قانون الرسوم على رقم األعمال ختضع للرسم على القيمة  

عمليات البيع واألعمال العقارية واخلدمات من غري تلك اخلاضعة للرسوم اخلاصة، اليت تكتسي طابعا صناعيا أو    - أ        
 اعتيادية أو عرضية.جتاراي أو حرفيا، ويتم إجنازها يف اجلزائر بصفة  

 ويطـبق هذا الرسـم، أاي كان: 
يف إجناز األعمال اخلاضعة للضريبة أو وضعيتهم إزاء مجيع الضرائب   االوضع القانوين لألشخاص الذين تدخلو   -         

 األخرى. 
 شكـل أو طبيعة تدخل هؤالء األشخاص.   -      
 عمليات االسترياد.  - ب      

 ضافة: معدالت الرسم على القيمة امل -3
 2حيسب الرسم على القيمة املضافة وفقا للمعدالت التالية: 

 من قانون الرسوم على رقم األعمال(.  21% املعدل العام للرسم )املادة  19 -
% املعدل املخفض، خيضع هلذا املعدل املنتوجات واملواد واألشغال والعمليات واخلدمات املذكورة يف املادة 09 -

 رقم األعمال. من قانون الرسوم على  23
 املهين  اثنيا: الرسم على النشاط 

يصنف الرسم على النشاط املهين نظراي ضمن الضرائب املباشرة، نظرا لعدم استفادة املكلف ابلضريبة من خدمات 
 متعلقة ابلتسديد، إضافة إىل حتمل عبء الضريبة من قبل املكلف بدفعه دون إمكانية نقل عبئه لشخص آخر. 

 جمال تطبيق الرسم على النشاط املهين:   -1
من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، يستحق الرسم على النشاط املهين بصدد رقم األعمال   217مبوجب املادة           

الذي حققه يف اجلزائر املكلفون ابلضريبة الذين ميارسون نشاطا ختضع أرابحه للضريبة على الدخل اإلمجايل، يف صنف األرابح 

 
 .2021، قانون الرسوم على رقم األعمالوزارة املالية، مديرية الضرائب،  1
 . املرجع نفسه 2
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 .1الشركاتاملهنية أو للضريبة على أرابح  
غري أنه تستثىن من جمال تطبيق الرسم، مداخيل األشخاص الطبيعيني الناجتة عن استغالل األشخاص املعنويني أو الشركات     

 اليت ختضع كذلك للرسم مبوجب هذه املادة 
 معدالت الرسم على النشاط املهين: -2

 :2على النشاط املهين كاآليت من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة حيدد معدل الرسم   222حسب املادة  
 ؛ %  2حيدد املعدل العام للرسم على النشاط املهين بـ   -
 ؛ نشطة اإلنتاجأللتخفيضات ابلنسبة  % بدون االستفادة من ا1خيفض معدل الرسم إىل   -

 %. 25% مع ختفيض بنسبة  2فيما خيص نشاطات البناء واألشغال العمومية والري، حتدد نسب الرسم بــ  
% فيما خيص رقم األعمال الناتج عن نشاط نقل احملروقات 3معدل الرسم على النشاط املهين يرفع إىل  غري أن  

 بواسطة األانبيب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ، مرجع سبق ذكره2021قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة،  1
 . املرجع نفسه 2
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 خالصة الفصل: 
حسب ما رأينا سابقا فإن الضريبة عبارة عن اقتطاع نقدي إجباري دفعها يكون دون مقابل مباشر وختضع ملبادئ 

املكلفني، كما أن الضريبة أداة يف يد   من هذه القواعد هو التوفيق بني مصلحة الدولة ومصلحة وقواعد تنظمها، والغرض  
الدولة تستخدمها لتحقيق أهدافها وكذلك احملافظة على استقرار االقتصاد، فالضريبة من أهم األدوات املالية اليت تستخدمها 

 الدولة يف معاجلة ظاهريت التضخم واالنكماش االقتصاديني. 
ما أصبحت حتتل الدراسات اخلاصة ابلضريبة مكانة ال يستهان هبا يف الدراسات املالية خاصة يف ظل التطور ك

الذي يشهده العامل عموما واجلزائر بصفة خاصة، وظهور مفاهيم جديدة يف احلياة االقتصادية مثل العوملة مبا تعنيه من إزالة 
م أمام ثورة يف عامل االتصاالت ابإلضافة إىل تطور مفهوم التجارة وبروز للحدود أمام انتقال السلع واخلدمات، فنحن اليو 

املعامالت  التساؤالت يف كيفية فرض ضرائب على  العديد من  يثري  الذي  اإللكرتونية،  نوع جديد منها يدعى ابلتجارة 
 التجارية من هذا النوع. 

 اإللكرتونية. وعليه سنحاول من خالل الفصل الثاين التعرف على التجارة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
  

 الفصل الثاني:  
للتجارة اإللكترونيةاإلطار النظري   
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التقليدي إىل الشكل اإللكرتوين، حيث تلعب  الفرتة األخرية حتوال سريعا للتجارة من الشكل  العامل خالل  شهد 
العديد من  التجارة بشكلها املعاصر، واجتهت  تنفيذ أعمال  الدولية للمعلومات دورا رئيسيا كوسيط الستكمال  الشبكة 

شبكة اإلنرتنت ملباشرة أعمال التجارة اإللكرتونية والتحاسب عنها إلكرتونيا، وسنحاول من املنشآت إلنشاء مواقع هلا على  
اإلطار النظري للتجارة اإللكرتونية وذلك من خالل تقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث كما  خالل هذا الفصل عرض

 يلي:  
 ماهية التجارة اإللكرتونية؛  املبحث األول:  -
 مراحل إبرام عقود التجارة اإللكرتونية، أمهيتها وحتدايهتا؛   املبحث الثاين:  -
 : وسائل الدفع يف التجارة اإللكرتونية.املبحث الثالث -
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 املبحث األول: ماهية التجارة اإللكرتونية
تعد التجارة اإللكرتونية من الظواهر احلديثة اليت برزت على الساحة العاملية مؤخرا، واليت متكنت يف فرتة وجيزة من 

توضيح   حول  املبحث  هذا  وسيتمحور  اجلديد.  االقتصاد  معامل  أهم  أحد  إىل  والتحول  والنمو  التجارة االنتشار  مفهوم 
 اإللكرتونية وخصائصها مع التطرق ملراحل إبرام عقودها، أمهيتها وحتدايهتا مرورا بوسائل الدفع يف التجارة اإللكرتونية.

 التجارة اإللكرتونية وخصائصها   مفهوماملطلب األول:  
أن نستعرض جمموعة من   رأتينااتعددت تعاريف التجارة اإللكرتونية بتعدد األفكار واملفكرين، وعلى هذا األساس  

التعاريف العامة من جهة وجمموعة من التعاريف حسب املنظمات العاملية من جهة أخرى من أجل الوصول إىل التعريف 
 األمثل.

 أوال: مفهوم التجارة اإللكرتونية 
جمموعة من تعددت تعاريف التجارة اإللكرتونية بتعدد األفكار واملفكرين، وعلى هذا األساس ارأتينا أن نستعرض  

 التعاريف العامة من جهة وجمموعة من التعاريف حسب املنظمات العاملية من جهة أخرى. 
 تعاريف عامة للتجارة اإللكرتونية:  -1

متثل التجارة اإللكرتونية شكال من أشكال التعامل التجاري الذي ينطوي على تعامل األطراف، حبيث   :التعريف األول -
 .1منه ماداي أو ماداي مباشرايكون الّتبادل إلكرتونيا بداًل  

أو البيع والشراء للسلع واخلدمات ،  التجارة اإللكرتونية تعين أداء األعمال من خالل شبكة اإلنرتنتالتعريف الثاين:   -
 2من خالل صفحات الويب. 

هذه التجارة تبادال متثل  التجارة اإللكرتونية هي جمموعة عمليات البيع والشراء اليت تتم عرب األنرتنت، و   :التعريف الثالث -
اخل، وتستعمل هذه التجارة  ...ملعلومات وصفقات السلع االستهالكية والتجهيزات وكذا خدمات املعلومات املالية والقانونية

 3اهلاتف، اإلنرتنت والشبكات املعلوماتية.  جمموعة من الوسائل إلمتام الصفقات مثل الفاكس،
الرابع:   - لتعزيز االتصاالت والصفقات مع مجيع التعريف  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  تتضمن  اإللكرتونية  التجارة 

املديرين،   املالية،  املؤسسات  احلكومية،  املؤسسات  املوردين،  العمالء،  مثل  الشركة  مع  املصاحل  ذوي  املوظفني األطراف 
 4واجلمهور.

 
 

 
 . 209، ص 2006، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن، األعمال اإللكرتونيةسعد غالب ايسني، بشري عباس العالق،  1
 .89، ص 2006، الدار اجلامعية، مصر، جمتمع املعرفةالتجارة واألعمال اإللكرتونية املتكاملة يف فريد النجار وآخرون،  2

32005, P 110.  France, , Dalloz, Lyon,lexique de gestionAlain Charles Latrinet, Ahmed silem,   
 ، العدد 1ردنية يف إدارة األعمال، اجمللد، اجمللة األ، املعوقات املدركة لتبين تطبيقات التجارة اإللكرتونية يف الشركات األردنيةفؤاد الشيخ، حممد سلمان عواد 4
 .03، ص 2005، مطبعة اجلامعة األردنية، األردن،1
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 تعريف التجارة اإللكرتونية حسب املنظمات العاملية:  -2
يعرف خرباء هذه املنظمة التجارة اإللكرتونية على ّأهنا: "جمموعة متكاملة   :"OMCتعريف املنظمة العاملية للتجارة "  -

األمثلة الشائعة للسلع املوزعة إلكرتونيا: من عمليات إنتاج وترويج وبيع املنتجات من خالل شبكات االتصاالت، ومن  
 1)الكتب، القطع املوسيقية(. 

 2التجارية:   أتخذ هذه املنظمة بتعريف واسع للتجارة اإللكرتونية اليت تشمل ثالثة أنواع من العمليات 
 ؛عمليات اإلعالن عن املنتج وعمليات البحث عنه -
 ؛عملية تقدمي طلب الشراء وسداد مثن املشرتايت -
 .عملية تسليم املشرتايت -

يشري التعريف إىل أن التجارة اإللكرتونية "تشمل مجيع   ":OCDEتعريف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية "  -
أشكال املعامالت والصفقات التجارية اليت تتم من قبل األفراد واهليئات، وتقوم على أساس معاجلة ونقل البياانت الرقمية 

 3ء كانت مكتوبة أم مرئية أو مسموعة".أشكاهلا سوا  على اختالف 
للتجارة والتنمية "  - التجارة اإللكرتونية على جممل   ": CNUCEDتعريف مؤمتر األمم املتحدة  يطلق مصطلح 

اخلدمات التجارية اليت تتعامل معها اجملموعات )املؤسسات واألفراد( واملعتمدة على املعاجلة اإللكرتونية للبياانت )النصوص، 
 4الصوت والصورة(. 

القول أن التجارة اإللكرتونية هي جمموعة عمليات البيع والشراء اليت تتم عرب األنرتنت،   قة ميكنمن التعاريف الساب
ىل البنك أو  إ دون عناء التنقل ولقاء األطراف، كما تتم عملية الدفع فيها عن طريق وسائل الدفع اإللكرتونية دون التنقل  

 .لقاء الطرفني
 اثنيا: خصائص التجارة اإللكرتونية

 للتجارة اإللكرتونية جمموعة من اخلصائص نذكر منها: 
إن أنشطة التجارة اإللكرتونية تتميز بطابع عاملي فهي ال تعرف احلدود املكانية   الطابع العاملي للتجارة اإللكرتونية:   -

 يعين ابلضرورة االنتقال إىل منطقة جغرافية بعينها. أو اجلغرافية، فأي نشاط جتاري يقدم سلعا أو خدمات على اإلنرتنت ال
فإنشاء موقع جتاري على اإلنرتنت ميكن صاحب الشركة حىت ولو كانت صغرية، إبمكانية التغلغل إىل أسواق ومستخدمي 

 
الرابط  1 على  متاح  العاملية،  التجارة  ،  https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/bey4_e.htm  :منظمة 

.11/06/2021 
 .12، ص 2003، املكتبة األكادميية، القاهرة، مصر، التجارة اإللكرتونيةإبراهيم العيسوي،  2
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية على الرابط:   3

https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdforumonelectroniccommerce.htm ،11/06/0212  على الساعة ،
14:00. 

الرابط:  4 على  متاح  والتنمية،  للتجارة  املتحدة  األمم  its-continue-commerce-material/e-https://unctad.org/press-مؤمتر 
growth-nomiceco-role-leading ،1106/2021 14:20، على الساعة. 

https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdforumonelectroniccommerce.htm
https://unctad.org/press-material/e-commerce-continue-its-leading-role-economic-growth
https://unctad.org/press-material/e-commerce-continue-its-leading-role-economic-growth
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، أي شبكة اإلنرتنت عرب العامل كله. لكن ما يعيب هذه اخلاصية انه يف حالة السلع أو اخلدمات اليت تسلم على اخلط
 1السلع غري املادية فإنه يصعب فرض الضرائب اجلمركية عليها. 

التجارة اإللكرتونية:     - التعامل الورقي يف معامالت  التفاوض على الشراء غياب  إمتام صفقة جتارية كاملة، بدأ من 
 حالة السلع القابلة والتعاقد ودفع قيمة البضاعة واستالمها إلكرتونيا يتم دون تبادل مستندات ورقية على اإلطالق )يف

 للرتقيم(. وهذا ما يدعم هدف التجارة اإللكرتونية وهو خلق جمتمع الالورقية. 
ومن هنا تظهر مشاكل يف إثبات التعامالت والعقود وتوثيق احلقوق وااللتزامات، وإثبات صحة التوقيعات واحلفاظ 

دة يف وضع قانون خاص ابلتجارة اإللكرتونية على حقوق امللكية الفكرية، لذلك شرعت منظمات دولية وحكومات متعد 
 2.يسبغ الصفة القانونية على احملررات اإللكرتونية والعقود اإللكرتونية والتوقيعات اإللكرتونية والوفاء ابلنقود اإللكرتونية

أالف األميال إن تعامالت التجارة اإللكرتونية تتم بني أطراف قد يفصل بينهما  عدم الكشف عن هوية املتعاملني:   -
كما قد خيتلف التوقيت الزمين بينهم، وابلتايل غياب املعلومات الكافية عن املتعاملني بني بعضهم البعض قد خيلق سلبيات 
كتقدمي معلومات زائفة أو تقدمي بطاقات ائتمان مسروقة أو إساءة استخدام املعلومات أثناء التعامل وهذا ما يثري مسألة 

ومات، لكن التقدم الذي تشهده التكنولوجيا احلديثة ستوفر حتما األمان واملوثوقية والنزاهة والصدق اخلصوصية وسرية املعل 
 3يف التعامالت التجارية عرب اإلنرتنت.

 املطلب الثاين: مميزات التجارة اإللكرتونية 
دل التجاري يعود للمميزات إن اهلدف األساسي وراء اندفاع األطراف املختلفة الستغالل تقنية اإلنرتنت لدعم التبا    

 واملنافع اليت حتققها التجارة اإللكرتونية، وهنا نذكر جمموعة من املزااي واملنافع اليت ختلقها التجارة اإللكرتونية:
 4من بني املزااي اليت تقدمها التجارة اإللكرتونية لألفراد نذكر:املزااي ابلنسبة لألفراد: أوال:  

ساعة، ما يوفر للزبون   24/24أايم و  7/7إن املواقع اإللكرتونية أو األسواق اإللكرتونية تفتح    واجلهد:توفري الوقت    -
خاصية الوقت للسفر أو االنتظار يف طابور لشراء منتج معني، وال يتطلب شراء أحد املنتجات أكثر من النقر على املنتج 

فة إىل البطاقة االئتمانية العديد من أنظمة الدفع املالئمة مثل وإدخال بعض معلومات البطاقة االئتمانية، ويوجد ابإلضا
 التسديد نقدا عند االستالم أو استخدام النقود اإللكرتونية.

السلع   حرية االختيار:  - املقارنة بني أسعار وأشكال  التجارة اإللكرتونية  ميكن للزبون من خالل عمليات الشراء عرب 
مكانه زايرة العديد من املواقع االختيار األنسب، كما تتيح بعض املواقع إمكانية جتربة  واخلدمات املتوفرة عرب اإلنرتنت وإب 

 بعض السلع كربامج الكمبيوتر واأللعاب وإمكانية التواصل مع شركات عاملية خارج النطاق احمللي.
 قارنة إن التسوق عرب اإلنرتنت يوفر للمستهلك جتنب تكاليف إضافية وختفيض نفقاته م خفض األسعار: -

 
 .34-31، ص املرجع نفسهإبراهيم العيسوي،  1
 .152، ص2008، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، لوجستيات التجارة اإللكرتونيةخالد ممدوح إبراهيم،  2
 .34، ص مرجع سبق ذكرهإبراهيم العيسوي،  3
 .69ص-67، ص2005، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، مفاهيم واسرتاتيجيات التطبيق يف املؤسسة -اإللكرتونية التجارة إبراهيم خبيت،  4
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ابلتسوق العادي وهذا ما هو يف صاحل الزبون كما إبمكانه االستفادة من عروض اخلصم كبرية تطلقها الكثري من 
 الشركات عرب األنرتنت. 

تتكفل الشركات املتواجدة عرب األنرتنت ابإلجابة والرد على تساؤالت زابئنها من خالل التخاطب   نيل رضا املستخدم:  -
إللكرتوين توفر األنرتنت ميزة اإلجابة عن استفسارات الزابئن، مما يوفر خدمات أفضل للزابئن الشخصي أو عرب الربيد ا

 ويستحوذ على رضاهم.
 1ومن بني املزااي اليت تقدمها التجارة اإللكرتونية للمؤسسات نذكر: اثنيا: املزااي ابلنسبة للمؤسسات: 

إن خاصية الطابع العاملي يف التجارة اإللكرتونية يتيح للمؤسسات التغلغل يف األسواق تسويق أكثر فعالية وأرابح أكثر:   -
 العاملية مما يوسع قاعدة زابئنها عرب العامل وابلتايل جين أرابح إضافية وهذا طيلة أايم السنة وبدون انقطاع. 

أجل الرتويج وجذب الزابئن يف التجارة التقليدية يثقل ميزانية    استخدام جتهيزات من  ختفيض مصاريف املؤسسات: -
املؤسسة بتكاليف إضافية وكذا صيانة وإعداد املكاتب يف حني أنه يف التجارة اإللكرتونية فهذه العلميات تعد أكثر اقتصادية، 

ئن، مما يتيح اسرتجاع املعلومات فوجود قاعدة بياانت على األنرتنت حتتفظ بتاريخ عمليات البيع يف املؤسسة وأمساء الزاب
املوجودة يف قاعدة البياانت لتفحص تواريخ عمليات البيع بسهولة لسوف يعمل على تقليل عدد املوظفني املكلفني بعملية 

 اجلرد واإلدارة.
 توفر التجارة اإللكرتونية فرص للمؤسسات لالستفادة من البضائع واخلدمات   تواصل فعال مع الشركاء والعمالء: -

املقدمة من طرف املؤسسات األخرى )املوردين( فالتجارة اإللكرتونية تقلص املسافات وتعرب احلدود مما يوفر طريقة فعالة 
 لتبادل املعلومات مع الشركاء. 

 املطلب الثالث: أشكال التجارة اإللكرتونية
العتماد على أطراف التعامل اب  ها تصنف التجارة اإللكرتونية وفقا لعدة معايري إىل عدة أنواع حيث ميكن تصنيف

 يف الشكل التايل:   االتجاري وميكن تصنيفها حسب درجة التقنية يف مراحل العملية التجارية، وميكن توضيح أشكاهل
 : أشكال التجارة اإللكرتونية (01الشكل رقم ) 

 
امللتقى الوطين حول املنظومة  املتطلبات الالزمة إلقامة وسائل الدفع اإللكرتوين على املستوى املصريف،  : عباس بلفاطمي،  املصدر

 . 04، جامعة جيجل، ص2005جوان  7-6املصرفية يف األلفية الثالثة: منافسة، خماطر وتقنيات، 

 
مداخلة حول التجارة اإللكرتونية وواقع استخدامها على املستوى الدويل والعريب، امللتقى العلمي الدويل الرابع لعصرنة نظام الدفع يف حممد مداحي،    1

 .05، ص 2011أفريل   27-26، املركز اجلامعي مخيس مليانة، اجلزائر، ية وإشكالية اعتماد التجارة اإللكرتونية يف اجلزائرالبنوك اجلزائر 
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 :وميكن شرح الشكل كما يلي
 :التعامل التجاريأوال: التجارة اإللكرتونية ابالعتماد على أطراف  

 :1للتجارة اإللكرتونية عدة أشكال مت وضعها وفقا ألطراف التعامل وتتمثل هذه األشكال يف
هذا النمط بني مؤسسات األعمال من خالل   مويت  :(B2B) التجارة اإللكرتونية بني مؤسسة ومؤسسة أخرى -1

ة بتقدمي طلبات الشراء للموردين والعارضني وتسليم شبكة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، وذلك إلبرام الصفقات التجاري
 .الفواتري وإمتام عمليات الدفع 

واملستهلك -2 بني مؤسسة  اإللكرتونية  وتتم    :(B2C)التجارة  اإللكرتونية  التجزئة  جتارة  النمط  هذا  على  ويطلق 
إلكرتونية افرتاضية، وتقوم برتويج الصفقة بطريقة مباشرة مع املستهلك، حيث تقوم املؤسسة بعرض منتجاهتا على متاجر  

 .لبضائعها وتعقد الصفقات مع املستهلكني
ويغطي هذا النمط من التجارة اإللكرتونية كل املعامالت   G2B)التجارة اإللكرتونية بني احلكومة ومؤسسة: ) -3

نفيذ التعامالت التجارية بينها بني املؤسسات واهليئات احلكومية، ويظهر ذلك يف املواقع اإللكرتونية اليت تنشطها احلكومة لت
 .وبني املؤسسات، ومن هذه املواقع مواقع املمارسات العامة واملناقصات

واملستهلك: -4 احلكومة  بني  اإللكرتونية  احلكومة   (G2C) التجارة  بني  جتمع  اليت  املعامالت  هبا كافة  ويقصد 
ور سواء من حيث احلصول على املعلومات واملستهلك، حيث أن احلكومة تسعى إىل تطوير ما تقدمه من خدمات للجمه

 .والبياانت أو تلبية بعض املطالب وبتكلفة
وتقوم العالقة هنا بني خمتلف املستهلكني، حيث يبيع مستهلك   :(C2C)التجارة اإللكرتونية بني املستهلكني -5

م على سبيل املثال عرب ملستهلك آخر مباشرة، وذلك بوضع املستهلك إعالن يف موقعه كبيع أغراض شخصية والرابط بينه
 ."استخدام موقع للمزادات كموقع "إي ابي

تضم األفراد الذين يقومون ببيع السلع واخلدمات للشركات،   :(C2B)التجارة اإللكرتونية بني املستهلك ومؤسسة -6
، أي يتم بني الشركات واملستهلك، حيث أصبحت بعض (B2C)وهذا النمط من التجارة اإللكرتونية هو عكس منط

 .لبنوك تطلب خدمات من املستهلكنيا
يعتمد هذا النمط من التجارة اإللكرتونية على املنظمات غري اهلادفة للربح مثل   التجارة اإللكرتونية غري الرحبية: -7

املؤسسات الدينية واالجتماعية حيث تركز على خدمة اجملتمع العام أو شرائح حمددة، حبيث ميكن أن حتول نشاطها عرب 
التطورات الشبكة، وذل أو كنوع مواكبة  العمالء،  املنظمة لدى  أو حتسني صورة  اإلدارية  التكاليف  ك من أجل ختفيض 
 .التكنولوجية

 
 

 
 . 11- 10، ص 2007مصر،، 02، الدار اجلامعية، ط التجارة اإللكرتونيةطارق عبد العال محاد،  1
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 :اثنيا: التجارة اإللكرتونية حسب درجة التقنية يف املعامالت التجارية
الوكيل، وميكن توضيح ذلك تصنف التجارة اإللكرتونية اعتمادا على درجة تقنية العملية، وعلى تقنية الوسيط أو  

 1فيما يلي:
ويطلق عليها التجارة اإللكرتونية املباشرة أو الكاملة، حيث تتضمن مجيع املنتجات اليت   :التجارة اإللكرتونية البحتة -1

 يتم بيعها إلكرتونيا ومجيع مراحل النشاط التجاري إلكرتونيا، مثل شراء برجميات من موقع إلكرتوين وإمتام عملية الدفع
 .بشكل رقمي

وهي التجارة اإللكرتونية غري املباشرة، ويف هذه التجارة يتم جزء من النشاط التجاري   التجارة اإللكرتونية اجلزئية:  -2
بشكل إلكرتوين، مثل أن تتم عملية الشراء والدفع إلكرتونيا، يف حني تتم عملية التسليم بشكل تقليدي نظرا لطبيعة 

 .املنتج
 أدوات وشروط ممارسة التجارة اإللكرتونية املطلب الرابع:  

للتجارة اإللكرتونية عدة شروط جيب توفرها لتخلق بيئة ميكن ممارستها فيها كما هلا عدة أدوات، سنقوم بتوضيحها         
 فيما يلي: 

 أوال: أدوات التجارة اإللكرتونية: 
 2هناك العديد من أدوات التجارة اإللكرتونية نذكر منها:

اإلنرتنت، األدوات اخلاصة بعرض السلع واخلدمات مثل: الكتالوجات اإللكرتونية، املراكز التجارية، الرتويج عرب   –
 .الوسائط املتعددة وغريها

الربيد اإللكرتوين، تبادل املستندات إلكرتونيا، من خالل شبكة االتصال  :األدوات اخلاصة بتبادل األعمال مثل –
 التعاقدات اإللكرتونية. أومن خالل شبكة اإلنرتنت و 

مثل – السلع  بتسليم  اخلاصة  األقمار  :األدوات  واجلمارك،  الشحن  لبياانت  اإللكرتوين  التبادل  للرتقيم،  الباركود 
 .الصناعية، وذلك ملتابعة خط سري الشحنات وأتمني وصوهلا 

إللكرتوين لطلبات قطع الغيار، كتيبات الصيانة اإللكرتونية، التبادل ا :األدوات اخلاصة خبدمة قبل وبعد البيع مثل –
 .التبادل اإللكرتوين للتأمني

التحويالت اإللكرتونية لألموال، حتويالت النقود اإللكرتونية، احملافظ اإللكرتونية،  :األدوات اخلاصة بنظم الدفع مثل –
 .البطاقات الذكية

 

 
، مذكرة ماجستري  دراسة استطالعية لبعض مواقع التجارة اإللكرتونية املؤسسات اجلزائرية   –ة  معايري تقييم جودة مواقع التجارة اإللكرتونيشهرزاد عبيدي،    1

 .14، ص 2009)غري منشورة( يف العلوم االقتصادية، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، اجلزائر، 
، أطروحة دكتوراه واقع وحتدايت – ها يف الوطن العريب، التجارة اإللكرتونية كخيار اسرتاتيجي للتواجد يف األسواق الدولية ومقومات إقامتحسني شنيين  2

 197 ، ص2011ختصص إدارة أعمال، جامعةورقلة،
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 ممارسة التجارة اإللكرتونية:اثنيا: شروط  
ملمارسة التجارة اإللكرتونية، حبيث ال ميكن ممارسة أي نشاط جتاري إلكرتوين إال بتوفرها، هناك عدة شروط ضرورية  

 تتمثل هذه الشروط يف: 
وتشمل البنية التحتية الداعمة للتجارة اإللكرتونية، ومن أبرز مكوانت هذه البنية قطاع تقنية  التحتية اإللكرتونية:  البنية   -

التصال السلكي والالسلكي وأجهزة االتصاالت تكون يف غاية السرعة والكفاءة، املعلومات واالتصاالت، وتشمل شبكة ا
إضافة إىل توفر القطاعات املنتجة لتقنية املعلومات، فهذه املكوانت توفر البيئة التحتية اإللكرتونية، اليت تساعد على انتشار 

 1استخدام اإلنرتنت وهتيئة البيئة املناسبة للتجارة اإللكرتونية. 
لك جيب توفر كفاءة أداء النظام املايل واملصريف وقدرته على دعم عمليات التجارة اإللكرتونية والتوسع يف نظم الدفع وكذ  -

 .2اإللكرتوين لتسيري إبرام معامالت مالية مأمونة على الشبكة
اإللكرتونية - للتجارة  واألنظمة  البيئة  :التشريعات  لدعم  ضرورة  والتشريعات  األنظمة  توفري  للتجارة   يعترب  املالئمة 

جيعلها أكثر استجابة ملتطلبات التجارة اإللكرتونية، أو   اإللكرتونية، سواء إبدخال تعديالت على التشريعات القائمة مبا 
املواقع على شبكة االتصال اإللكرتونية  إنشاء  ابتداء من  التجارة،  لتنظيم خمتلف جوانب هذه  إصدار تشريع متخصص 

ال ونظم  عناوينها  تنفيذ وتسجيل  وضماانت  املدفوعات  سداد  نظم  حىت  أتمينها،  وإجراءات  وإثباته،  اإللكرتوين  تعاقد 
للمعامالت  واجلمركية  الضريبية  واملعاملة  الفكرية  امللكية  وحقوق  اإللكرتونية  املعامالت  يف  املستهلك  ومحاية  التعاقدات 

 3إلكرتونية.
الكوادر البشرية املتخصصني يف قطاع تقنية املعلومات وشبكات االتصال واإلنرتنت   توفر الكوادر البشرية: تشمل -

والربامج التطبيقية ذات العالقة ابلتجارة عرب اإلنرتنت، حيث تتطلب التجارة اإللكرتونية االستعداد اإللكرتوين أي اجملتمع 
ويكون االستعداد اإللكرتوين يف أي جمتمع من خالل   القادر وتكون لديه الرغبة يف استخدام وممارسة التجارة عرب اإلنرتنت

وثقافة  ذا معرفة  يصبح جمتمع  منها حىت  اجملتمع لالستفادة  الغرض ألفراد  دائرة  وتوسيع  التعلمية،  األنظمة  نوعية  تطوير 
 4.تكنولوجية

 
 
 
 

 
 .85، ص2009األردن، ، 01، مكتبة اجملتمع العرب، ط مدخل إىل التجارة اإللكرتونيةحممد خليل أبو زلطه، زايد عبد الكرمي القاضي،  1
 ، 2011، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر  املراجعةأثر التجارة اإللكرتونية على مهنة احملاسبة و عادل رجب الزنداح، أسامة إبراهيم األزرق،    2

 .14ص
 .  15، صاملرجع نفسه 3
 . 86 ، صاملرجع نفسهحممد خليل أبو زلطه، زايد عبد الكرمي القاضي، 4
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 املبحث الثاين: مراحل إبرام عقود التجارة اإللكرتونية، أمهيتها وحتدايهتا 
التجارة اإللكرتونية وفق آليات وضوابط مثلها مثل التجارة التقليدية لتحقيق تبادل جتاري مضمون احلقوق لكل تسري  

من البائع واملشرتي، كما تواجه عدة حتدايت تقف عائقا أمام توسعها وتطورها، ويف هذا املبحث سنتطرق ملراحل إبرام 
 .اليت تواجههاعقود التجارة اإللكرتونية وأمهيتها وأهم التحدايت  

 املطلب األول: مراحل إبرام عقود التجارة اإللكرتونية 
إن عقود التجارة اإللكرتونية عبارة عن عقد خيص السلع واخلدمات يتم بني طرفني عن بعد بدون احلضور الشخصي 

متر بعدة مراحل لألطراف، أي يتم تكوين العقد وتنفيذه عن طريق االتصاالت اإللكرتونية، ولتتم هذه العقود جيب أن  
 1نذكرها فيما يلي: 

 مرحلة العرض:  -1
يف العقود اإللكرتونية يتم العرض عرب مواقع الويب، حيث يقوم البائع أو املنتج ببناء موقع على شبكة اإلنرتنت 

السلعة املطلوبة لعرض السلع واخلدمات اليت يوفرها أو ينتجها، وخالل هذه املرحلة يتمكن املستهلك من التعرف جيدا على  
من خالل املعلومات املقدمة من صاحب املوقع، وجيب أن يكون هذا العرض دقيقا وشامال أي جيب توضيح هوية البائع 
أو املنتج وكل املعلومات املتعلقة به واملواصفات الداخلية واخلارجية للسلعة أو املنتج ابلصورة، سعر البضاعة، مدة صالحية 

 .ملصاريف املرتبطة ابلبضاعة مثل مصاريف التوصيل والرسومالعرض، وسائل الدفع وا
 مرحلة الطلب والدفع:    -2

القبول والتعبري عن إرادة ورغبة إببرام العقد، مبعىن يوافق املشرتي على قبول العرض جبميع شروطه املبينة مقابل دفع 
ابقا متاما وانعقد العقد، وميكن التعبري عن قيمة العرض، فإذا توصل الطرفان اىل اتفاق يكون قد التقى العرض ابلقبول وتط 

 القبول مبأل استمارة إلكرتونية على املوقع أو حترير رسالة إلكرتونية وإرساهلا عرب الربيد اإللكرتوين. 
 مرحلة التنفيذ أو التسليم:  -3

عليها مع طالبها،   يف هذه املرحلة يقوم العارض بتوفري السلعة وإعدادها وهتيئتها لتسليمها ابلشكل والطريقة املتفق
حيث تقوم هذه املرحلة على تسليم السلعة وهنا التسليم حتكمه الشروط املتفق عليها من جهة، وما متليه طبيعة السلعة من 
جهة أخرى، وذلك ألنه ميكن أن تكون سلعة مادية ويستلزم تسليمها بشكل مباشر أو تكون سلعة ميكن حتويلها اىل 

ملشرتي تنزيلها عن طريق الوسائل اإللكرتونية مثل برامج احلاسوب أو اهلاتف، املقطوعات ملفات وأرقام حبيث يستطيع ا
املوسيقية...إخل، ويقابل تسليم البائع للسلعة قيام املشرتي بتنفيذ األمر ابلدفع، وحتدث تسوية قيمة املعاملة ابلدفع عن طريق 

 2سليم نقدا أو بشيك.بطاقات االئتمان أو اإللكرتونية، أو الدفع اليدوي عند الت
 
 

 
 . 67، ص2011، مذكرة ماجستري )غري منشورة( يف العلوم االقتصادية، جامعة قسنطينة، اجلزائر،  ، التجارة اإللكرتونية حقيقتها وواقعها يف اجلزائرمسية دميش  1
 .34، ص2008، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، عوملةالتجارة اإللكرتونية والالسيد امحد عبد اخلالق،  2



 

34 
 

 اإلطار النظري للتجارة اإللكترونية..............................................................................................: ثانيالفصل ال

 املطلب الثاين: أمهية التجارة اإللكرتونية
توفر التجارة اإللكرتونية إجيابيات وتسهيالت عديدة للمعامالت التجارية تتيح للمستهلكني الذين يفضلون االعتماد 

تتبناها كأداة تسويقية من حتقيق   اليت  الشركات  مزااي كثرية، كما متكن  التسوق  عوائد إضافية وزايدة يف حجم عليها يف 
 مبيعاهتا، وفيما يلي نوضح أمهيتها:

 أوال: أمهية التجارة اإللكرتونية ابلنسبة للمؤسسات: 
حيث ألغت التجارة اإللكرتونية احلدود   الدخول اىل األسواق العاملية وحتقيق عائد اعلى من األنشطة التقليدية: -

ة، وهي هبذا حتقق ما هتدف إليه االتفاقيات التجارية الدولية ولكن دون والقيود أمام دخول األسواق التجارية العاملي
 .  1أي جمهود يذكر ألن التجارة اإللكرتونية بطبيعتها حتقق هذا اهلدف

من خالل استبدال احملالت واملكاتب املادية ببناء مواقع الكرتونية على اإلنرتنت، وتشمل   توفري كبري يف التكاليف: -
 2هذه التكاليف نفقات الصيانة والتجهيز والديكور وأجور عدد كبري من العمال. 

عالة حيث تطوي التجارة اإللكرتونية املسافات وتعرب احلدود مما يوفر طريقة ف تواصل فعال مع الشركاء والعمالء:  -
البضائع  من  لالستفادة  للشركات  جيدة  فرصة  اإللكرتونية  التجارة  وتوفر  والزابئن،  الشركاء  مع  املعلومات  لتبادل 

 3(. B2Bواخلدمات املقدمة من الشركات األخرى فيما يدعى التجارة اإللكرتونية من الشركات اىل الشركات ) 
تماد املؤسسات على اإلنرتنت يف التسويق ويتيح هلا يتحقق ذلك من خالل اع  تسويق أكثر فعالية وأرابح أكثر: -

عرض منتجاهتا وخدماهتا يف خمتلف أسواق العامل بدون انقطاع طيلة ساعات اليوم وطيلة أايم السنة، مما يوفر هلا 
 4فرصة أكرب جلين األرابح. 

 :اثنيا: أمهية التجارة اإللكرتونية ابلنسبة للمستهلك
 5لنسبة للمستهلك على أمهية ابلغة، مكن حصرها فيما يلي: تكتسي التجارة اإللكرتونية اب

توفري الوقت واجلهد حيث تكون األسواق مفتوحة بشكل دائم، وال يتطلب األمر سوى النقر على الفأرة وتعبئة  –
 .املعلومات

 .ومتباعدة جغرافيازايدة خيارات املستهلك للشراء واملقارنة بني نفس املنتج أو اخلدمة لشركات متعددة   –
تبادل اخلربات واآلراء خبصوص املنتجات عرب اجملتمعات اإللكرتونية على اإلنرتنت كاملنتدايت مثال أو عن طريق  –

 .تقييم املنتجات
 .سرعة وسهولة احلصول على السلعة يف حالة بعض السلع الرقمية مثل املقطوعات املوسيقية أو الكتب اإللكرتونية –

 
 .32، ص 2011، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، التجارة اإللكرتونية جتارة بال حدود عماد علي السويح، 1
 . 33ص املرجع نفسه، 2
 . 116صمرجع سبق ذكره، سعد غالب ايسني، بشري عباس العالق،  3
 . 116، ص املرجع نفسه 4
 .33، ص مرجع سبق ذكرهعماد علي السويح،  5
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  .احلصول على املعلومات الكاملة عن املنتجات دون أي ضغوط من الباعة ويف وقت أسرعإمكانية   –
 .احلصول على أسعار منافسة وذلك الخنفاض تكلفة التسويق ابلنسبة للبائع  –
 .تسمح للمستهلك أن ميتلك منتجات غري متوفرة يف بلده األصلي –
زهيدة وبذلك يستطيع األفراد ذوي الدخل الضعيف التجارة اإللكرتونية تسمح لبعض املنتجات أن تباع أبسعار   –

 من اقتناء هذه املنتجات. 
 املطلب الثالث: حتدايت التجارة اإللكرتونية

التجارة بعض  النوع من  الطبيعي أن تكون هلذا  التجاري ومن  للتبادل  املزااي  العديد من  التجارة اإللكرتونية  تتيح 
 يت: املخاطر والتحدايت، واليت ميكن حتديدها كاآل 

 أوال: اخلصوصية:        
 املواطن فإن  هلا،  العامة الطبيعة بسببو  اإلنرتنت، عرب جتميعها ميكن  اليت املعلومات من اهلائلة  الكميات بسبب        

مستخدمي و   األفراد خصوصية بقضية  ابرزا اهتماما  أظهرت  العامل، أحناء مجيع  يف احلكوماتو  املستهلك محاية مجعياتو  الفرد
 فاعلية ملتابعة اإلنرتنت عرب االجتار أنشطة تطويع  هي اجملال هذا  يف اجلدلية  القضااي أهم فإن  احلايل، الوقت يفو ،  اإلنرتنت
 يسمى ما إىل  إضافة األفراد،  حول املعلومات األخرى املنشآت ومشاركة املستهدفة،  األسواق عن  والبحث اإلعالن  أنشطة
ابخلصوصية هي ما يسمى إبفصاح  وتتعلق احلايل الوقت يف االهتمام  تثري اليت القضية أن  إال   .واملراهقني األطفال حبقوق

Double click  وبعض البياانت الدميوغرافية الشرائية والعناوين والعادات األمساء عن اإلعالن  يتم  خالله من والذي 
 يف املباشر، وتشجع احلكومات التسويق مؤسسات إحدى بتصميمه قامت  والذي اإلنرتنت، مبستخدمي اخلاصة األخرى
 مل اجلهود أن هذه اخلصوصية، إال محاية جمال إجيابية يف وإجراءات سياسات تنمية  على األعمال منشآت املتقدمة الدول
 بتوجيه يسمىما   مت إصدار أوراب ويف مستقبال،  التشريعي التدخل قد يستدعي مما اآلن، حىت قيمة مسامهات عن تسفر
 املعلومات تتقيد إبجراءات حلماية اليت ال املنشآت أو الدول مع  الشخصية املعلومات تبادل دون  حيول البياانت والذي محاية

 90 أن  وجد  يف عملياهتا البيعية اإلنرتنت تستخدم للمنشآت اليت حديثة دراسة ففي .العامل حول كثرية وهي الشخصية،
 ممارسات أو منها تتبع إجراءات فقط ٪10 أن  إال عمالئها، عن معلومات شخصية بتجميع  تقوم الدراسة عينة من ٪

املستخدم  املستهلك حلماية خصوصية احللول بعض تطوير مت  ،كما1عليها  احلصول من تتمكن املعلومات اليت حلماية صارمة
األعمى  يسمى ابلتوقيع  ما ابلشراء هو القائم الشخص هوية على التعرف من البنك ملنع  احللول هذه أحد  الرقمية، للنقود

Blind Signature  البنك  يستطيع  الرقم هذا خالل املرجعي )من الرقم معرفة دون  الرقمية النقود على البنك يوقع  حيث 
 .2بعد ذلك( عليها حصل ومن النقود هذه إصدار مت  ملن يعرف أن 
 
 

 
 .460- 459ص ، 2005مصر، اجلامعية، الدار املعاصر، التسويق املرسي، حممد الدين مجال إدريس، الرمحن عبد اثبت 1
 . 338ص ، 2005اإلسكندرية، مصر، اجلامعي، الفكر دار ،احلديثة اإللكرتونية الدفع وسائلو  التجارية األوراق بندق، أنور وائل طه، كمال مصطفى 2
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 :اثنيا: الضرائب
اآلن  حىت بشأهنا قائما زال النقاش ما اليت املواضيع  بني من اإللكرتونية التجارة على الضرائب فرض موضوع يعترب

هبذه  املتعلقة اجلديدة املفاهيم حتديد صعوبة التقليدية وكذا التجارة على حاليا السارية القواعد  تطبيق إمكانية عدم بسبب
وما  هبا املتعلقة املفردات يف قصور هناك يزال ال أنه إال اإللكرتونية املعامالت التجارية حجم تطور من الرغم فعلى التجارة
 ثالثحول   تدور للضرائب اإللكرتونية التعامالت إخضاع حول  النقاشات أن  والواقع  .قانونية من إجراءات عنها يرتتب

 :1  يلي فيما إبجياز هلا سنتطرق  رئيسية اجتاهات
  2:اعتبارات أمهها لعدة اإللكرتونية التجارة مبيعات على ضريبة فرض ضرورة إىل اآلراء بعض تتجه

 نظرا النامية، الدول يف خاصة االجتماعية الالعدالة على يشجع  اإللكرتونية التجارة على ضريبة فرض عدم إن  –
 اإلعفاء إىل حاجة أقل وهم الدخول املرتفعة، ذوي من  هم التجارة يف احلديثة ابألساليب املتعاملني أغلب ألن 

 الضرييب.
٪ من عائدات الضرائب اليت متول اإلنفاق العام أييت يف شكل ضريبة؛ مبيعات وهو ما سوف   30إن ما يزيد عن   –

 يهدد يف املستقبل العوائد الضريبية للحكومة. 
إن فرض الضرائب على التجارة اإللكرتونية يف وقت مبكر سيؤدي ابملسؤولني عنها إىل اكتساب اخلربة ومعرفة  –

 الصعوابت والعراقيل اليت قد تقف أمام جبايتها بشكل جيد من أجل دراستها وإجياد احللول هلا. 
بينما تتجه بعض اآلراء األخرى إىل إعفاء صفقات التجارة اإللكرتونية من الضرائب مستندين يف ذلك على ما  –

 يلي:
بعد نسبة االنتشار اليت جتعل منها أمرا عاداي، إن تطبيقات التجارة اإللكرتونية ما زالت يف بداايهتا حيث مل تبلغ   –

 لذلك فإن فرض ضريبة عليها سيعرقل منوها وحيد من اإلقبال عليها. 
معظمها حتت مظلة اإلعفاء من   (B2B)إن اجلزء األكرب من التجارة اإللكرتونية يرتكز بني منشآت األعمال   –

ا إعادة  بغرض  مشرتايت  تتضمن  منتجاهتا  املبيعات ألن  منشآت خدمية ال ضريبة  لكوهنا  أو  التصنيع  أو  لبيع 
 تستهدف الربح. 

إن عدم فرض ضريبة على التجارة اإللكرتونية سيمنح املختصني الوقت لدراسة كل ما يتعلق هبا وتفادي التسرع  –
 والوقوع يف األخطاء عند تطبيقها.

األ – البنية  تعد  إذ  واملعلومات  لالتصاالت  احلديثة  التكنولوجيا  انتشار  التجارة تشجيع  عليها  تعتمد  اليت  ساسية 
 اإللكرتونية يف تعامالهتا. 

 تفادي الوقوع يف إشكالية االزدواج الضرييب الذي قد حيدث نتيجة فرض الضريبة على عمليات التجارة اإللكرتونية. –
 

 .464، ص مرجع سبق ذكرهاثبت عبد الرمحن إدريس، مجال الدين حممد املرسي،  1
، ص  2004،  3، العدد  3االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، اجلزائر، اجمللد، جملة العلوم  االفرتاضية والتجارة اإللكرتونية   اجلبايةدادن عبد الوهاب،    2
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 :اإللكرتوين اثلثا: التوقيع
 له تتوافر  ال التوقيع   هذا ألن  اإللكرتونية، التجارة تثريها اليت القانونية املشكالت طليعة يف اإللكرتوين التوقيع  أييت
 على تعتمد  اآلن  السائدة الوضعية القوانني يف املقررة اإلثبات وقواعد  تزويره، وعدم صحته من  للتحقق الالزمة الضماانت

 ابألساليب صحته من التحقق جيري ابلتزوير فيه الطعن أو التوقيع   إنكار  عند و   اإلصبع،  ببصمة التوقيع  أو املكتوب التوقيع 
 األساليب، هلذه اإللكرتوين التوقيع  خيضع  أن  ميكن وال الشرعي، الطب هبيئات  والتزوير  التزييف أقسام لدى املعتمدة العلمية

 إال  اإللكرتوين ابلتوقيع   يعتد  ال اإللكرتونية للتجارة متكامل تشريع  يوضع  أن  وإىل   اآلن  السارية اإلثبات قواعد  ضوء  ويف
 أحد  هو  "التشفري" فإن  اإلنرتنت، لشبكة املقرتحة  الشيكات خالل من التوقيع  أما .ذلك على املتعاملون  األطراف اتفق إذا

 الشفرة رموز لفك املتماثل كاملفتاح ابملفاتيح، تعرف خاصة رموز  استخدام طريق عن وذلك اإللكرتونية التقنية أساليب
 ليتوصل شأن  ذي كل إىل يرسل  عام  جزءو  إليه املرسل سيطرة حتت يكون  خاص جزء إىلينقسم  و  املتماثل غري املفتاحو 

 1العام.  املفتاح طريق عن اخلاص املفتاح إىل التوصل يصعبو  الرسالة  فك إىل
   :رابعا: األمن 

٪ من املنشآت يف الوالايت املتحدة األمريكية إىل أن األمن هو العقبة الرئيسية أمام توسع   80حيث تشري أكثر من        
إىل شل عدة   2000التجارة اإللكرتونية مع عمالئها وشركائها، وبعد أن أدت هجمات قراصنة اإلنرتنت يف فيفري سنة  

٪ يعتزمون إبداء مزيد من احلرص عند التعامل  65املسوحات اليت أجريت أن  مواقع شهرية على الشبكة العاملية، تبني من  
٪ مل يكونوا مراتحني إلعطاء بياانت بطاقاهتم االئتمانية عرب اإلنرتنت،   70جتاراي عن طريق اإلنرتنت نتيجة للهجمات، وأن  

 : 2ما يلي  ويعين األمن ضمنا أن املستهلكني ومنشآت األعمال ميكنهم أن يكونوا مطمئنني إىل 
 أن االتصاالت والبياانت حمصنة ضد الدخول إليها وتعديلها دون إذن.  –
 أن البائعني واملشرتين هم من يعلنون عن أنفسهم.  –
 أن كال من آليات املعامالت الفردية والشبكة بكاملها آمنة.  –

 خامسا: امللكية الفكرية: 
بضرورة امتالك القدرة على   من املنشآت، فهي أكثر وعيا  إن املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية هي حمل اهتمام كبري
املعطيات، فاملنشآت هلا حساسية أكرب للعالقة املوجودة   محاية العالمة التجارية واملعلومات التجارية احملتفظ هبا يف قواعد 

التجديد  وإجراءات  الفكرية  امللكية  بينت    بني محاية  احلالية  فالتشريعات  امللكية واالبتكار واالخرتاع،  أنه حلماية حقوق 
 األفكار وكتابتها على حوامل فيزايئية: مطبوعات، أشرطة مسعية، أشرطة فيديو...اخل، والتحدي  الفكرية جيب تسجيل هذه 

االعتبار خدمات   األكرب الذي جيب أن جتاهبه احلكومات اآلن هو إعادة صياغة هذه التشريعات ألجل أن أتخذ يف عني 
ة، ففي الوقت احلايل موضوع تشريعات حقوق امللكية الفكرية حيتوي على عنصر حقوق الطبع ابلنسبة املعلومات اإللكرتوني

للحقوق املكتوبة، وعنصر براءات االخرتاع ابلنسبة للمواصفات والتطورات التكنولوجية، فتوسع الشبكات التجارية طرح 
 

 .196 ص ،2002، معهد التخطيط القومي، مصر، حنو إسرتاتيجية لالستفادة من التجارة اإللكرتونية يف مصر،  آخرون و  احلداد حمرم 1
 . 107-106، ص 2003، مركز األهرام، القاهرة، مصر، لتجارة اإللكرتونية العامليةكاثرين ل. مان وآخرون، ا   2
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ال امللكية  نظام حقوق  بواسطتها احرتام  اليت ميكن  الوسائل  احلقيقة مصدر حتدايت جديدة، مسألة  اليت هي يف  فكرية، 
 1فاملعلومات املوزعة عن طريق خطوط إلكرتونية ميكن نسخها بسهولة وإعادة توزيعها بطريقة حرة وغري مكشوف. 

 املطلب الرابع: أمن معامالت التجارة اإللكرتونية 
اإلعالم   أجهزة  ابستخدام  تتم  اإللكرتونية  التجارة  أن  هجمات حبكم  أو  قرصنة  لعمليات  تتعرض  قد  واالتصال 

إلكرتونية هبدف سرقة األموال أو معلومات أطراف املعامالت اإللكرتونية، وفيما يلي سنتعرف على مفهوم أمن التجارة 
 اإللكرتونية، أهم التهديدات األمنية يف التجارة اإللكرتونية ومتطلبات حتقيق أمن التجارة اإللكرتونية.

 ف أمن التجارة اإللكرتونية: أوال: تعري
على  للمحافظة  ملستخدمة  الوقائية  والتدابري  اإلجراءات  من  جمموعة  أبنه  اإللكرتونية  التجارة  على  األمن  يعرف 

 2املعلومات من السرقة والتالعب أثناء إجراء التبادالت التجارية اإللكرتونية.
 اثنيا: التهديدات األمنية يف التجارة اإللكرتونية: 

 3تلخيص أهم التهديدات األمنية يف التجارة اإللكرتونية فيما يلي:   ميكن
حيث أن مراقبة حزم البياانت على الشبكة بفحصها الواضح وبدون تشفري، مما يتيح إمكانية التقاط حزم البياانت:   −

 التقاط ما يراد منها. 
 تعديلها وإعادة إرساهلا اىل املستقبل.   حيث يف هذه احلالة تتم سرقة حزم البياانت من الشبكة مث تعديل البياانت: −
الشخصية:  − بريد   انتحال  عناوين  الشبكة وتعديلها، واستخدام  البياانت على  التقاط حزم  ويتم ذلك من خالل 

 إلكرتوين مزيفة، أي انتحال هوية املرسل خلداع املستقبل. 
اثلث يعمل على سرقة   وهي تعترب من أشهر اهلجمات يف الشبكات حبيث يكون هناك طرف   رجل يف الوسط: −

 البياانت املرسلة بني األطراف والعمل على تعديلها وحىت العمل على عدم وصوهلا بني هؤالء األطراف. 
حيث تتم سرقة املفتاح املستخدم للتشفري أو التعرف عليه عن طريق كسر التشفري إذا مل يكن سرقة مفتاح التشفري:   −

 ابلقوة املطلوبة. 
ا − بطاقات  بطاقات االعتماد ومعلومات   العتماد:تزوير أو سرقة  القراصنة اىل ملفات  وذلك من خالل وصول 

الزابئن املخزنة على خوادم البائع، ليجري فيما بعد استخدام هذه املعلومات املسروقة إلنشاء بطاقات اعتماد مطابة لبطاقات 
 الزابئن مبعلومات ومهية. 

بناء مواقع مماثلة للمواقع األصلية من حيث احملتوى، األلوان وحىت من حيث   تزييف املواقع:  − وذلك من خالل 
 اخلدمات املقدمة. 

 
 .53، ص مرجع سبق ذكرهإبراهيم خبيت،  1
 .124، ص 2015عمان، ، 2دار الصفاء للنشر، ط البيئة اإللكرتونية،رحبي مصطفى عليان، 2
 .120، ص 2005األردن، ، 1طدار الثقافة للنشر والتوزيع،  أحكام عقود التجارة اإللكرتونية،نضال إمساعيل برهم،  3
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 اثلثا: متطلبات أمن التجارة اإللكرتونية
لتجاوز اهم التهديدات األمنية اليت تتعرض هلا التجارة اإللكرتونية ال بد من توافر مجلة من املتطلبات واليت ميكن 

 :1فيما يليتلخيصها  
وهي القدرة على ضمان أن املعلومات املرسلة واملستقبلة عرب شبكة اإلنرتنت وعلى املوقع التكاملية وسالمة احملتوى:   -1

 اإللكرتوين غري قابلة للتعديل أو التبديل من أي شخص غري خمول له القيام هبذه العملية. 
وهي التأكد من أن موقع التجارة اإللكرتونية يستمر يف   اإلنرتنت:استمرارية توفر املعلومات واخلدمة على موقع   -2

العمل الذي خطط له، وحيقق اهلدف الذي أنشأ من أجله، وذلك من خالل استمرارية القدرة على التفاعل ضمنه، ومن 
أو الدخول اىل خالل املعلومات واخلدمات اليت يوفرها، كما أن مستخدم املعلومات لن يتعرض اىل منع استخدام املوقع  

 املعلومات اليت يتضمنها. 
وهي ضمان عدم إنكار املشاركني يف أعمال التجارة اإللكرتونية األفعال عدم إنكار التصرف املرتبط ابملعلومات:   -3

 اليت قاموا هبا على اخلط، كطلب شراء قام به العميل على املوقع، أو إنكار املوقع انه تعاقد فعال مع هذا العميل.
 وهي القدرة على ضمان أن املعلومات ال تكتشف وال يطلع عليها سوى األشخاص املخولني بذلك.   السرية: -4
 وهي القدرة على إثبات هوية الشخص أو الكيان الذي يتم التعامل معه على موقع املؤسسة على اإلنرتنت.   املوثوقية:  -5
 ائع.  وهي قدرة املستخدم على التحكم يف املعلومات اليت يقدمها للب  اخلصوصية: -6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر 12جملة الفكر، العدد األمن املعلومايت للحكومة اإللكرتونية وإرهاب القرصنة،ليتيم فتيحة، ليتيم اندية،  1

 . 126، ص2015بسكرة، اجلزائر، 
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 املبحث الثالث: وسائل الدفع يف التجارة اإللكرتونية 
أبرز شيء تقدمه التجارة اإللكرتونية ملختلف مستعمليها هو إاتحة وسائل الدفع اإللكرتونية من خالل نظام الدفع 

تبادل خمتلف وسائل الدفع اإللكرتونية اإللكرتوين الذي يشري عموما إىل الشبكات االتصاالت مبختلف أنواعها اليت تضمن  
 ما أييت الرتكيز على بطاقة وسائل الدفع اإللكرتونية وأنواعها.يألداء خمتلف الصفقات والعمليات التجارية، وسنحاول ف

 املطلب األول: تعريف وخصائص وسائل الدفع اإللكرتونية 
يتم الدفع يف معامالت التجارة اإللكرتونية عن طريق وسائل دفع خاصة تسمى وسائل الدفع اإللكرتوين وفيما يلي        

 سنتطرق اىل تعريفها وأهم خصائصها. 
 أوال: تعريف وسائل الدفع اإللكرتونية: 

الوسائ ختتلف عن  للدفع  وسائل  تستخدم  اإللكرتونية  املالية  املعامالت  تسوية  أجل  بطابع من  تتميز  التقليدية  ل 
 إلكرتوين، وميكن تعريفها كما يلي:

عبارة عن الصورة أو الوسيلة اإللكرتونية التقليدية للدفع واليت نستعملها يف حياتنا اليومية،   :وسائل الدفع اإللكرتوين هي -
الوسيلتني هي الت  :الفرق األساسي بني  تتم عملياهتا عن طريق  الدفع اإللكرتونية  سديد اإللكرتوين وال وجود أن وسائل 

 .1للحواالت وال للقطع النقدية
عملية حتويل األموال هي يف األساس مثن لسلعة أو خدمة بطريقة رقمية   :ويقصد أيضا بوسائل الدفع اإللكرتوين أبهنا -

 .2البياانتأي ابستخدام أجهزة الكمبيوتر وإرسال البياانت عرب خط تلفوين أو شبكة ما أو أي طريقة إلرسال  
الوسيلة اليت متكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع املباشر عن بعد  "وتعرف أيضا وسائل الدفع اإللكرتونية على أهنا -

 .3عرب شبكات االتصاالت 
الدفع يف  املستعملة يف عملية  الوسيلة  اإللكرتونية أبهنا  الدفع  تعريف وسائل  ميكننا  السابقة  التعاريف  من خالل 

ت اليت تتم عن طريق شبكة اإلنرتنت وحتويل األموال دون التنقل اىل البنك، وذلك إبرسال البياانت ابستخدام املعامال
 أجهزة الكمبيوتر.

 اثنيا: خصائص وسائل الدفع اإللكرتونية: 
 :4لوسائل الدفع اإللكرتوين عدة خصائص ومن أمهها نذكر ما يلي

 اإللكرتوين. الطبيعة الدولية يف الدفع    -
 إمكانية استخدام النقود اإللكرتونية. -

 
يف علوم التسيري، جامعة اجلزائر،  )غري منشورة(  ، مذكرة ماجستري  إحالل وسائل الدفع املصرفية التقليدية ابإللكرتونية دراسة حالة اجلزائر،  عبد الرحيم وهيبة  1

 .03 ص
 . 03، ص املرجع نفسه 2
 .02 ص ،2002مصر، اإلسكندرية،، 01، دار الفكر اجلامعي، ط مقدمة يف التجارة اإللكرتونية العربيةحجازي بيومي عبد الفتاح،  3
مذكرة ماجستري )غري منشورة(، كلية العلوم االقتصادية،    ،اسرتاتيجيات نظام املدفوعات للقرن الواحد والعشرون مع اإلشارة للتجربة اجلزائرية  ،لوصيف عمار  4

 .21 ، ص 2008/2009 ،قسنطينة، اجلزائر
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 البعد يف تسوية املعامالت اإللكرتونية.  -
 أساليب الدفع املتنوعة.  -

 املطلب الثاين: أنواع وسائل الدفع اإللكرتونية
احلديثة   التكنولوجية  اليت شهدها عصران احلايل وتطور أساليب  العاملية  التغريات  املستخدمة يف كافة جماالت تعد 

حياتنا، سبب التساع نطاق التجارة اإللكرتونية، حيث مت استحداث وسائلها وتطورت النقود وظهرت بشكل جديد من 
أسباب إمتام املعامالت التجارة اإللكرتونية، ومن هنا ميكننا تقسيم وسائل الدفع اإللكرتوين مخسة أقسام وهي كاآليت: النقود  

 .البطاقات اإللكرتونية، احلافظات اإللكرتونية، شبكات اإللكرتونية، البطاقات الذكيةاإللكرتونية،  
جمموعة من الربوتوكوالت والتوقيعات الرقمية اليت تتيح للرسالة  :تعرف النقود اإللكرتونية على أهنا  :النقود اإللكرتونية -1

لنقود اإللكرتونية أو الرقمية هي املكافئ اإللكرتوين للنقود اإللكرتونية أن حتل فعليا حمل تبادل العمالت التقليدية، حيث أن ا
 1التقليدية اليت اعتدان تداوهلا. 

 :وتتضمن  :البطاقات اإللكرتونية -2
هذا النوع من البطاقات اإللكرتونية يكون للمشرتي أو صاحب البطاقة رصيد فعلي ابحلساب يف : بطاقات الدفع -أ

البنك، وعند   القيام بعملية الشراء تتنقل قيمة املشرتايت من حساب املشرتي إىل حساب البائع يف اخلاص ابلبطاقة يف 
 2خالل يوم أو اثنني ويستخدم البعض هذه البطاقات يف سحب نقود من حساهبم. 

تتيح هذه البطاقة حلاملها الشراء على احلساب يف احلال على أن يتم التسديد الحقا، فعلى حاملها   :بطاقة الصرف  - ب
يسدد قيمة مشرتايته مباشرة مبجرد إرسال الفاتورة له، وال يتحمل جراء ذلك أي فوائد يف الفرتة ما بني السداد أو الشراء  أن  

 3وال تتجاوز فرتة االئتمان فيها الشهر.
على يد شركات البرتول وكان هذا  1914 : نشأت هذه البطاقة يف الوالية املتحدة األمريكية سنةبطاقة االئتمان -ج

ظهور هلا، حبيث أصدرهتا هذه الشركات لعمالئها لشراء ما حيتاجونه من منافذ التوزيع التابعة هلا، وتسوية احلساابت   أول
يف هناية كل مدة حمددة، مث تطورت هذه البطاقة واستخدمتها احملالت التجارية والفنادق، وبعدها ظهرت يف أواخر الستينات 

وتعرف على أهنا بطاقة تتيح حلاملها احلصول   (Master card)وماسرتكارد    (VISA)من خالل بطاقتني شهريتني فيزا  
 4على االئتمان)قرض(. 

وتعرف أيضا بطاقة االئتمان على أهنا بطاقة بالستيكية أو ورقية مصنوعة من مادة يصعب العبث هبا تصدرها جهة 
ما بنك أو شركة استثمار يذكر فيها اسم العميل الصادرة لصاحله، ورقم حسابه حيث ميلك احلاصل تقدمي تلك البطاقة 

 
 .47ص ، 2005، دار الفكر اجلامعي، مصر،البنوك اإللكرتونيةمنري اجلنينيهي، ممدوح اجلنينيهي،  1
 .  117مرجع سبق ذكره، صفريد النجار وآخرون،  2
 .  44مرجع سبق ذكره، صوهيبة عبد الرحيم،  3
، 2004مارس    17-16-15حول: التجارة اإللكرتونية، جامعة ورقلة، أايم، امللتقى الدويل  (األفاق والتحدايت)، وسائل الدفع اإللكرتونية  نوال بن عمارة  4

 .03ص 
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تلك القيمة من اجلهة املصدرة اليت تقوم بدورها ابستيفاء تلك   للتاجر لتسديد مثن مشرتايته، حيث يقوم التاجر بتحصيل 
 .1املبالغ من احلامل

يعرف على أنه أمر بدفع مبلغ معني من الساحب إىل املسحوب عليه لفائدة طرف اثلث   :الشيكات اإللكرتونية -3
بتوقيعه توقيعا إلكرتونيا مشفر يرسله   هو املستفيد بطريقة إلكرتونية، فبعد أن يقوم املشرتي بتحرير الشيك اإللكرتوين ويقوم 

ابلربيد اإللكرتوين إىل البائع هذا األخري يقوم ابلتوقيع عليه كذلك كمستفيد ويرسله إىل جهة التخليص وحيتوي الشيك على 
 رقم الشيك، اسم الدافع، رقم حساب الدافع، اسم البنك، اسم املستفيد، القيمة اليت ستدفع، وحدة العملة املستعملة، 

 .2اتريخ الصالحية، التوقيع اإللكرتوين للدافع والتظهري اإللكرتوين لشيك املستفيد 
هو برانمج ميكن للمستخدم أن حيمله على جهازه ويستخدم يف ختزين البياانت واملعلومات :احملافظ اإللكرتونية   -4

الشخصية، حيث إن مكوانت الربجميات اخلاصة ابلبطاقات اليت ميلكها ويستخدمها يف الشراء عرب الويب وكذلك املعلومات  
اليت يستخدمها املستهلك جلعل مشرتايته إلكرتونية يشار إليها ابسم واليت إلكرتوين الذي يسمح للعميل بتخزين معلوماته  
الدفع،  عنوان  الشاحن،  العميل،  اسم  مثل  للمعلومات  املستمر  التحديث  إىل  احلاجة  وحيذف  به  اخلاص  القرص  على 

فوعات واحملفظة اإللكرتونية تدعم عدة أنواع من البطاقات االئتمانية والنقد الرقمي والشبكات الرقمية والورقية ومعلومات املد 
 3وأوامر الشراء.

هي عبارة عن بطاقة حتوي معاجل دقيق يسمح بتخزين األموال من خالل الربجمة األمنية، وهذه   :البطاقات الذكية -5
بقية الكمبيوترات، وال تتطلب تفويض أو أتكيد لصالحية البطاقة من أجل نقل األموال من البطاقة تستطيع التعامل مع  

املشرتي إىل البائع، ومعاجلات املوجودة يف البطاقة الذكية تستطيع تتأكد من سالمة كل معاملة من اخلداع، فعندما يقدم 
جل النقد اإللكرتوين للبائع يتأكد من جودة البطاقة صاحب البطاقة بطاقته إىل البائع، فإن املعاجل الدقيق املوجود يف مس

 .4الذكية من خالل قراءة التوقيع الرقمي املخزن يف معاجل البطاقة
 األساليب البنكية احلديثة يف الدفع والتسديد: -6
لتجارة يشهد عامل االقتصاد االفرتاضي تطورات سريعة، فبعد انتشار األعمال اإللكرتونية وا  اهلاتف املصريف اخللوي: -أ

ويف نطاقها برزت العديد   Wireless e-businessاإللكرتونية مثة توجه متسارع حنو األعمال اإللكرتونية الالسلكية  
وتقوم هاته البنوك على تقدمي اخلدمات املصرفية للعمالء يف أي وقت   mobile Bankingمن املفاهيم كالبنوك اخللوية  

املعلوماتية  اخللوية اخلدمات  اهلواتف  املزودة عرب  املصرفية  االنتظار. وتشمل اخلدمات  ويف أي مكان وهذا جتنبا لطوابري 
عار الصرف الفورية ومعدالت واالستفسار عن األرصدة وأي معلومات يطلبها العميل واالطالع على عرض البنوك ومعرفة أس

 
 .25ص ،2008، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،وسائل الدفع اإللكرتوينجالل عايد الشورة،  1
 :ى الوطين حول املنظومة املصرفية يف األلفية الثالثة، امللتقاملتطلبات الالزمة إلقامة وسائل الدفع اإللكرتوين على مستوى القطاع املصريفعباس ابلفاطمي،    2

 . 06جامعة جيجل، ص ،2005جوان  7-6 :منافسة، خماطر وتقنيات، يومي
 .91ص ، 2009مصر،، 01ط اجملموعة العربية للتدريب والنشر، ، التجارة اإللكرتونية سراج الدين حممد،  3
 .215، صمرجع سبق ذكرهأسامة عبد املنعم، دمثيان اجملايل،  4
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 1الفائدة والقيام بعمليات التغطية واملضاربة يف أسواق الصرف اآلجلة واالستعالم بشأن القروض ومتويل االستثمارات. 
 ويتيح استخدام األجهزة اخللوية يف جمال اخلدمات املصرفية مزااي وفرص عديدة أبرزها: 

 ت للزابئن يف كل وقت ودون الوقوع يف منزلقات التأخري. فعالية إدارة الوقت وحتديدا يف نقل املعطيا –
اخللوية ربطا مباشرا بني اخلدمة وبني  – اهلواتف  تتيح  إذ  العميل،  حتقيق شخصية اخلدمات واالهتمام بشخص 

 متلقيها وهو ما يتيح شعورا مميزا لدى العميل أبنه حمط اهتمام.
وسائط اخللوية يف جتاوز معيقات اإلنتاج واألداء يف أوقات اإلنتاجية وفعالية األداء حيث ميكن االعتماد على ال –

 الضغط وأوقات التواجد خارج بيئة العمل. 
 خفض التكلفة اإلدارية وهذا يعتمد على نطاق التطبيق ومدى فعالية االستفادة من التقنيات احلديثة. –
 توفري قاعدة بياانت خلفية خادمة لألعمال يف كل وقت ويف كل مكان.  –
 سهولة االستخدام قياسا ابألجهزة التقنية األخرى.  –
 فكرة املوقع مما يتيح تقدمي خدمات يف أسواق مفتوحة.   إلغاء  –

لقد أدى انتشار اإلنرتنت بروز ما يسمى ابلبنوك اإللكرتونية أو بنوك اإلنرتنت أو البنوك املنزلية اإلنرتنت املصريف:  - ب
قيام العمالء على إجناز أعماهلم من خالل املواقع اإللكرتونية فالبنوك بدأت تفكر يف إنشاء مقرات هلا قدرة  ومجيعها تعين  

 اإلنرتنت اخلدمات التالية: ويوفر البنك على  2عرب الويب بدال من إنشاء مباين، 
 شكل بسيط من أشكال النشرات اإللكرتونية اإلعالنية عن اخلدمات املصرفية. –
 إمداد العمالء بطريقة التأكد من أرصدهتم لدى املصارف.  –
 تقدمي طريقة دفع العمالء للكمبياالت املسحوبة عليهم إلكرتونيا.   –
 كيفية إدارة احملا فظ املالية للعمالء. –
 ويل املوال بني حساابت العمالء املختلفة. حت طريقة –

وقد قامت بنوك كثرية يف العامل بعرض خدماهتا على اإلنرتنت مثل النمسا، كوراي، إسبانيا، البالد اإلسكندانفية، 
ويتم حتقيق خدمات سنغافورة، سويسرا   إال أن استعمال تلك اخلدمات اقتصر بشكل كبري على البلدان اإلسكندانفية،  

 نت املصريف عرب ثالث مستوايت متتابعة: اإلنرت 
وهو املستوى األساسي للبنوك اإللكرتونية أو ما ميكن تسميته بصورة احلد  املستوى األول: املوقع املعلومايت: -

األدىن من النشاط اإللكرتوين املصريف، ومن خالله فإن البنك يقدم معلومات حول براجمه ومنتجاته وخدماته 
 املصرفية وأغلب مواقع البنوك على اإلنرتنت هي مواقع تعريفية معلوماتية.

املو  - الثاين:  االتصايلاملستوى  أو  التفاعلي  البنك قع  بني  االتصايل  التبادل  من  بنوع  املوقع  يسمح  : حبيث 
 وعمالئه كالربيد اإللكرتوين وتعبئة طلبات أو مناذج على اخلط.

 
 .07، ص مرجع سبق ذكرهعباس بلفاطمي،  1
 . 08، ص املرجع نفسه 2
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وهذا هو املستوى الذي ميكن القول إن البنك فيه ميارس خدماته وأنشطته   املستوى الثالث، املوقع التباديل: -
ث تشمل هذه الصورة السماح للزبون ابلوصول إىل   حساابته وإدارهتا وإجراء الدفعات يف بيئة إلكرتونية، حي 

 النقدية والوفاء بقيمة الفواتري وإجراء كافة اخلدمات االستعالمية واملخطط املوايل يوضح تلك املستوايت:
 : مستوايت حتقيق اإلنرتنت املصريف (02الشكل رقم )

 
 . 09، صمرجع سبق ذكره : عباس بلفاطمي،  املصدر

 املطلب الثالث: مزااي وعيوب وسائل الدفع اإللكرتونية 
لوسائل الدفع اإللكرتونية عدة مزااي جتعلنا نفضلها عن وسائل الدفع التقليدية كما هلا الكثري من العيوب نوردها فيما 

 :يلي
 أوال: مزااي وسائل الدفع اإللكرتونية: 

 :وميكن تلخيصها فيما يلي  :لكرتونيةمزااي النقود اإل -1
حيث تسهل النقود اإللكرتونية التعامالت، حبيث يستطيع املشرتي سداد قيمة مشرتايته   :بسيطة سهلة االستخدام -

مبجرد األمر على حسابه اآليل، كما تتيح النقود اإللكرتونية فرصة التعامل ابلعديد من العمالت مع إمكانية التحويل بني 
 .1ت بصورة حلظية وأبي قيمةهذه العمال

ميكن حتويل النقود اإللكرتونية من أي مكان إىل آخر، ويف أي وقت كان وذلك العتمادها   :ال ختضع للحدود -
 .2على اإلنرتنت أو على الشبكات اليت ال تعرتف ابحلدود اجلغرافية، وال تعرتف ابحلدود السياسية

 .3بعملية الشراء دون أن يكون مضطرا لتقدمي أي معلوماتحيث ميكن للمشرتي أن يقوم   :السرية -
يتيح نظام النقود الرقمية أعلى درجات األمان املمكنة وذلك العتماده على وسائل األمان املبتكرة حلماية األمان:   -

 .4املعلومات املالية املستعملة على شبكة اإلنرتنت 
تم تبادل معلومات التنسيق اخلاصة هبا فورا يف الزمنا حلقيقي جتري حركة التعامالت املالية ويسرعة عملية الدفع:   -

 .5دون احلاجة إىل أي وساطة مما يعين تسريع هذه العملية على العكس مما لو كانت تتم قبل ذلك ابلطرق التقليدية

 
 .14مرجع سبق ذكره، صعبد الرحيم وهيبة،  1
 .  68، مرجع سبق ذكره، صهنلة أمحد قنديل 2
 . 41، صاملرجع نفسهعبد الرحيم وهيبة،  3
 .  41ص املرجع نفسه، 4
 .  54، صمرجع سبق ذكرهمنري اجلنينيهي، ممدوح اجلنينيهي،  5
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 1توفر البطاقات اإللكرتونية مجلة من املزااي، منها:   مزااي البطاقات اإللكرتونية:  -2
يف مكن أن تدفع مقابل البضائع ببطاقات السداد يف أي مكان يف العامل وحتويل العملة بواسطة قبوهلا عامليا   –

 .مصدر البطاقة
  .توفري الوقت واجلهد والتكاليف ابلنسبة للمشرتي والبائع  –
للشراء عرب اإلنرتنت فإن بطاقة السداد عندما يصل املستخدم إىل الفحص اإللكرتوين فإنه يدخل رقم   ابلنسبة –

بطاقة السداد ومعلومات الشحن والفواتري يف اجملاالت املناسبة إلكمال الصفقة، وال حيتاج املستهلك أي برامج مادية 
 .إلكمال الصفقة

 2وفرها البطاقات الذكية، نذكر: ومن املزااي اليت تمزااي البطاقات الذكية:   -3
  .ضعف من املعلومات أكثر من البطاقة البالستيكية بشريط مغناطيسي 100 قدرهتا على ختزين أكثر من -
متثل البطاقة الذكية أفضل محاية ضد إساءة االستخدام عن بطاقة االئتمان التقليدية وذلك ألن املعلومات اليت توجد  -

 .عليها مشفرة
 عيوب وسائل الدفع اإللكرتونية:اثنيا:  

املخاطر ابلنسبة للتجار حيث حيتمل أن يفقد مبيعات هامة بسبب البطاقات اإللكرتونية وال يدفع املستهلك  –
 .رسوما مباشرة الستخدام بطاقة السداد

ة ونفس املشكلة قد يتعرض هلا املشرتي حيث أنه قد خيسر قيمة مشرتايت يشرتيها عرب اإلنرتنت بسبب عملي –
 .نصب على موقع إلكرتوين لتاجر أو مقدم إلكرتوين ومهي

 نقد اإللكرتوين يتطلب نوعا خاصا من الربجميات أو العناصر املادية أو خربة دقيقة حينئذ لن يكونال –
 .3مالئما الستخدام الكثريين

 املطلب الرابع: إجراءات أتمني وسائل الدفع اإللكرتونية 
الدفع يف   عملية  تتم  الدفع ومحاية شبكة حىت  أجهزة  األمر أتمني  يتطلب  أمان  يف  اإللكرتونية  التجارة  صفقات 

 4:اإللكرتونية، جند من أمهها-املعلومات ومن وسائل أمن ومحاية العمليات والصفقات التجارية  
البنكية عن طريق برانمج خاص يعمل مع مستعرض الويب حيث األمن الربجمي:   -1  يعتمد على تشفري املعلومات 

 يتدخل هذا الربانمج من أجل تشفري املعلومات اخلاصة إبمتام عمليات الشراء حبيث ال ميكن قراءهتا يف حالة اعرتاضها. 

 
 119، صمرجع سبق ذكرهفريدا لنجار، وآخرون،  1
 . 125-124، صاملرجع نفسه 2
 129، صمرجع سبق ذكره فريد النجار وآخرون،  3
،  01، جملة أراء للدراسات االقتصادية واإلدارية، اجمللدلتجربة اجلزائردور وسائل الدفع اإللكرتوين يف تفعيل التجارة اإللكرتونية مع اإلشارة  ،  آمنة زربوط  4

 .57، جامعة البليدة، ص 2019، 01العدد
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يتم ابستعمال البطاقة الذكية اخلاصة ابملستهلك، فعندما يقوم هذا األخري بعملية الشراء يدخل بطاقته أمن العتاد:     -2
رمزه السري وتتم عملية التأكد من الرمز حمليا، أي أن الرمز السري يرتجم يف قارئ خاص مث يدخل عليه مبلغ الشراء و 

 مباشرة من قبل القارئ وال يرسل عرب الشبكة لتتم مراقبته عن بعد. 
 ومن أهم الوسائل املستعملة يف التحويالت األمنية جند: 

 ؛ التشفري –
 ؛ البصمة اإللكرتونية للرسالة –
 ؛ بروتوكول الطبقات األمنية –
 بروتوكول احلركات املالية اإللكرتونية. –
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 خالصة الفصل: 
إن توسع استعمال اإلنرتنت من اجملال العلمي إىل اجملال التجاري أعطى دفعا قواي هلذه الشبكة لتتمكن يف وقت 

سامهت خصائص شبكة اإلنرتنت قصري من مد خيوطها حول خمتلف دول العامل متجاهلة بذلك احلدود اجلغرافية، وقد  
ومساهتا التقنية ومميزاهتا العديدة وامتزاجها بباقي وسائل تكنولوجيـا املعلومات واالتصاالت يف تغيري وجه األعمال، مما متخض 

صـادية عنه ميالد التجـارة اإللكرتونية، التـي تصاعد االهتمام هبا وكثر احلديث عنها وأصبحت مبثابة حمرك جديد للتنمية االقت
 نظـرا ملا حتققه من مزااي شىت. 

لذا حاولنا من خالل هذا الفصل إلقاء الضوء على التجـارة اإللكرتونية وإزالة الغموض عنها، من خالل معرفة ماهية 
هذه التجارة وأهم أشكاهلا وانعكاساهتا اإلجيابية على املؤسسات التـي متكنـت من اخرتاق األسواق العاملية والوصول إىل 

كرب شرحية مـن املسـتهلكني أبقـل التكـاليف، وكـذلك املستهلكني الذين أضحى إبمكاهنم اقتناء حاجياهتم مبجرد نقرة زر، أ
وكذلك تعرضنا اىل أهم وسائل الدفع اإللكرتوين اليت سامهت يف توسع التجارة اإللكرتونية بشكل كبري وكانت سببا يف 

اجل ذلك، هذا ما ساهم بشكل كبري يف انتشار التجارة اإللكرتونية حول   تسهيل عمليات الدفع دون عناء التنقل من 
 العامل. 

مما ال شك فيه أن التطور السريع للتجارة اإللكرتونية ككل ظاهرة يفرض جمموعة من التحـدايت اليت تسعى العديد         
ن أهم هذه التحدايت إخضاع هذا النوع من من اهليئات واملنظمات الوطنية والعاملية إلجياد السبل الكفيلة بتذليلها، وم

املعامالت التجارية اىل الضرائب ألهنا تشكل اباب مهما من أبواب اإليرادات لكل دول العامل مع التطور السريع هلذه التجارة، 
 وهذا ما سنحاول التطرق إليه يف الفصل األخري. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 الفصل الثالث: 

آفاق جباية التجارة  اقع و اإللكترونية  و

 في الجزائر
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يف ظل الرواج الكبري ملعامالت التجارة اإللكرتونية على املستوى العاملي ويف اجلزائر خصوصا وما يرتتب عنها من 
عوائد مالية مهمة، فإن الدول من مصلحتها إخضاعها للضرائب حىت تستفيد من حصيلتها الضريبية يف تنفيذ وحتقيق 

دة خلدمة املصلحة العامة، السيما وأن اإليرادات الضريبية كانت وال زالت متثل حجر الزاوية يف الربامج واملشاريع املرصو 
حتصيل إيرادات كافية لتمويل النفقات العامة، ولكن إذا كانت الدول ما تزال تعاين من العديد من الصعوابت والثغرات 

التقليدية التجارية  املعامالت  الضرائب عن  اإللكرتونية فيما خيص فرض وحتصيل  التجارية  املعامالت  وفيما خيص  فإهنا   ،
،  ستجد بال شك إشكاالت مجة، وذلك ابلنظر إىل ما تتميز به التجارة اإللكرتونية من خصائص يصعب التحكم فيها

 . من جهة أخرى
من    فإن  ابلتايل  اجلديد  الشكل  هذا  لتطور  بيئة جبائية مالئمة  هتيئة  أساسي يف  الضريبية دور  املعامالت لإلدارة 

 التجارية، يف إطار حيفز منو النشاط االقتصادي من جهة ومحاية اإليرادات املالية للدولة من جهة أخرى. 
الفصل اىل ثالث  تقسيم هذا  ارأتينا  اجلزائر خاصة،  اإللكرتونية عموما ويف  التجارة  لإلملام بكافة جوانب جباية 

 مباحث كاآليت: 
 ؛جباية التجارة اإللكرتونية  املبحث األول:  -
 ؛واقع التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر  املبحث الثاين:  -
 .آفاق جباية التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر  املبحث الثالث: -
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 املبحث األول: جباية التجارة اإللكرتونية 
األخرية خاصة مع تنامي استعمال اإلنرتنت، ونتيجة شهدت التجارة اإللكرتونية منوا سريعا للغاية خالل السنوات  

دارة اجلبائية تواجه حتداي يف إخضاع هذا النوع من التجارة للضرائب، ويف هذا املبحث سنتعرف على هلذا التطور فإن اإل
التجارة اإللكرتونية جباية التجارة اإللكرتونية وآراء األنصار واملعارضني لفرض ضرائب عليها واإلطار العام للجباية على  
 واملشاكل اليت تعرتض تطبيقها، كما سنتطرق للجهود الدولية يف جمال اجلباية على التجارة اإللكرتونية.

 املطلب األول: تعريف جباية التجارة اإللكرتونية 
جمموعة من بشكل عام يقصد ابجلباية كل القوانني والقواعد املتعلقة بتحديد وحتصيل الضرائب، كما تعترب اجلباية  

القواعد القانونية واإلدارية اليت تنظم خمتلف الضرائب والرسوم اليت جتىب لصاحل الدولة واجلماعات احمللية، وتعد مبثابة الوسيلة 
 .1الضرورية لتحقيق السياسة االقتصادية واالجتماعية للدولة 

جباية التجارة اإللكرتونية على أهنا مجلة القوانني  مما سبق ومن تعريفنا للتجارة اإللكرتونية، ميكننا استخالص تعريف  
 .  2والقواعد املتعلقة بتحديد وحتصيل الضرائب على العامالت التجارية اليت تتم عن طريق اإلنرتنت 

كما عرفنا سابقا تقوم الضريبة على جمموعة من األسس واملبادئ املتمثلة يف: العدالة واملساواة، اليقني، املالئمة يف 
صيل واالقتصاد يف نفقة التحصيل، إال أن املفكرين يف العصر احلديث أصبحوا يرون أن هذه املبادئ وحدها غري كافية التح

للوقوف على ما جيب أن تكون عليه الضريبة، وخصوصا يف ظل التطور السريع يف تكنولوجيا املعلومات واملعامالت التجارية 
 يف عملية فرض أي نوع من الضرائب.اليت تتم من خالهلا، ومع ذلك تبقى األساس 

 وحجج إخضاعها  الضريبة  مربرات إعفاء التجارة اإللكرتونية مناملطلب الثاين: 
أاثر وجود التجارة اإللكرتونية إشكالية أساسية لألنظمة الضريبية حيث مل يستقر الرأي بعد حول إخضاعها للضريبة  

 احلجج واملربرات  وقد أفرز هذا النقاش اجتاهني بني مؤيد ومعارض وحاول كل اجتاه االستناد إىل  ،أو إبقائها خارج دائرهتا
 : اليت تدعم موقفه، ومن خالل ما يلي نستعرض اهم احلجج واملربرات اليت تدعم موقف كل طرف

  مربرات إعفاء التجارة اإللكرتونية من نطاق الضريبة: -1
من الباحثني الذين دعموا موقفهم هذا مبجموعة من احلجج، ركزت على   جيد هذا الرأي صداه يف كتاابت كثري 

واملتمثلة   إمكانية إعاقة الضريبة هلذا النوع من التجارة، صعوبة تطبيقها عمليا وتسببها يف إحداث بعض املشاكل الضريبية
 : 3يف

 
 .242 ، ص2014دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، شذرات النظرية اجلبائية، خالصي رضا،  1
، 4  ، العدد01  جملة االقتصاد وإدارة األعمال، اجمللدحنو حل مشاكل جباية التجارة اإللكرتونية يف إطار اجلهود الدولية،  عبد القادر بوعزة، نرجس محيمش،    2

 . 116، جامعة أمحد دراية، أدرار، اجلزائر، ص 2017
، املركز 2020،  2  ، العدد40د  اجمللجملة اقتصاد املال واألعمال،  ة بني الفرض واإلعفاء،  الضريبة على التجارة اإللكرتونيمناد بولنوار إلياس زكرايء وآخرون،    3

   .304-303اجلامعي نور البشري، البيض، اجلزائر، ص 
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ففرض الضرائب عل التجارة اإللكرتونية يعيق منوها وتطورها خاصة يف املراحل   إعاقة منو التجارة اإللكرتونية:  -أ
أنه ال يعد رفضا ملبدأ فرض الضرائب عل التجارة اإللكرتونية وإمنا دعوة لتأجيل   ىاألوىل لظهورها، وهناك من أعترب ذلك عل

 فرضها.
 : ويرجع ذلك إىل: صعوبة تطبيقها عمليا   - ب
 ؛التجارة اإللكرتونية  ى القواعد التقليدية للضريبة علعدم القدرة على تطبيق   -
صعوبة مراجعة ومراقبة معامالت التجارة اإللكرتونية الرتباط ذلك ابالطالع على احلياة اخلاصة لألفراد وانتهاك   -

 ؛ بةابلرقا  احلرايت الفردية، إضافة إىل الصعوابت التقنية والوسائل الواجب توفرها لدى اإلدارة الضريبية للقيام 
 ؛إمكانية الوقوع يف فخ االزدواج الضرييب نتيجة فرض الضرائب على معامالت التجارة اإللكرتونية -
الغموض وعدم االستقرار الذي يطبع الضرائب على التجارة اإللكرتونية نتيجة حداثتها، يضاف إىل ذلك عدم  -

 ؛ م واالتصالمع تكنولوجيا اإلعال متكن مستخدمي اإلدارة الضريبية من التعامل بكفاءة
 الضعف والقصور احلاصل يف التشريعات الضريبية للدول املتخلفة يف جمال الضرائب على التجارة اإللكرتونية. -
هلذه التجارة آاثر اقتصادية مهمة عل الدول السيما يف جمال حتقيق النمو واحلد   تشجيع النمو االقتصادي:    -ج

 الة. من الركود والتضخم وزايد اإلنتاجية واحلد من البط
وما يعنيه ذلك من حساب للضريبة ونسبها   التكاليف اإلدارية العالية املرافقة لفرض ضريبة على األنرتنت: -د

املختلفة يف الدول وتتبعها وحتصيلها والرقابة عليها، فمتطلبات فرض هذه الضريبة وحتصيلها يف ضوء ما تواجهه من صعوابت 
 قانونية وفنية ستكون مكلفة جداً.

 حجـج وجـوب إخضـاع التجـارة اإللكرتونية للضريبة:  -2
اء التجارة اإللكرتونية من نطاق الضريبة ظهرت آراء تدعوا إىل فرض ضريبة عليها، وتبني إعف  الداعني إىل يف مواجهة  

 :1ضرورة ذلك وتقدم حججا تدعم هبا موقفها وتؤكده، وميكن حصر هذه احلجج فيما يلي 
إن عدم فرض ضريبة عل التجارة اإللكرتونية سيشوه سلوك املستهلكني فاألشخاص الذين يعيشون يف دول ذات  -

ائب مرتفعة سيقبلون على الشراء عن طريق شبكة األنرتنت، للتهرب من دفع تلك الضرائب مما يشكل حافزا ضر 
 ؛ ألصحاب املهن واألعمال لتقدمي منتجاهتم وسلعهم على اخلط املفتوح

الضريبية، فعلى إن عدم فرض الضريبة على التجارة اإللكرتونية سيؤدي اىل تفاقم زايدة خسائر الدول من العوائد   -
سبيل املثال يقدر اقتصاديو جامعة تينيسي ابن خسارة الوالايت املتحدة األمريكية من عائدات ضريبية املبيعات يف 

 ؛ بليون دوالر  10.8نتيجة عدم فرض ضريبة على جتارة األنرتنت حبوايل   2002

 
إبراهيم، عامر حاج دحو،   1 اإللكرتونية  بن ميينة  التجارة  الضرائب على  تطبيق  التجارة  واآلفاق،    الواقع-آليات  الدويل:  اإللكرتونية وتكنولوجيات  امللتقى 

 . 11  ، ص2019مارس  06-05الفرص والتحدايت، جامعة حممد البشري اإلبراهيمي برج بوعريريج، برج بوعريريج، اجلزائر،  –االتصاالت 
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عل - الضريبة  فرض  والتجارة   ىسيؤدي عدم  اإللكرتونية  التجارة  بني  والعدالة  املساواة  اإللكرتونية إىل عدم  التجارة 
 ؛التقليدية

ن الفقراء هم األقل اهتماما إن عدم فرض ضرائب على التجارة اإللكرتونية سيعيد توزيع الدخل ملصلحة األغنياء، أل  -
مريكية على سبيل املثال هم من احلاصلني على ابستخدام اإلنرتنت، فمستخدمو اإلنرتنت يف الوالايت املتحدة األ

ألف دوالر سنواي، ولذلك فان األشخاص الذين يقومون ابلشراء   22درجات علمية، ويزيد دخل األسرة لديهم عن  
عن طريق اإلنرتنت حيتاج اىل كمبيوتر شخصي وغريه من األدوات واألمور املكلفة اليت يقدر عليها األغنياء وحيجم 

 ؛ فقراءعن حتملها ال
استخدام عوائد الضريبة املفروض على اإلنرتنت ملعاجلة مشكلة البطالة، فمن املتوقع أن تقلل التجارة اإللكرتونية من  -

 فرص احلصول على عمل. 
وبعد هذا االستعراض آلراء املؤيدين واملعارضني، جند أن دعوة املعارضني لفرض ضريبة على التجارة اإللكرتونية يف 

وة مطلقة ومؤيدة، وإمنا هي دعوة آنية ومرحلية إلعطاء التجار اإللكرتونية مزيدا من الوقت لالزدهار الغالب ليست دع
والنمو، وحىت يتم البحث عن آليات مناسبة تسهل عملية فرض الضريبة عليها، ولذلك فلن كال الطرفني بشكل عام مع 

 ، وان اختلفوا يف توقيته.فرض الضريبة عل التجارة اإللكرتونية استجابة لعدالة هذا الفرض
 املطلب الثالث: اإلطار العام للجباية على التجارة اإللكرتونية واملشاكل اليت تعرتض تطبيقها

حىت حيقق النظام الضرييب اهلدف السطر له على أكمل وجه جيب أن يعمل ضمن إطار عام حمدد ومتكامل من كل 
النواحي، فتكامل النظام الضرييب يسمح حبل أي مشكل ميكن أن يواجه تطبيقه، ومن خالل ما سيأيت سنتعرف على 

 طبيقها.  اإلطار العام جلباية التجارة اإللكرتونية واملشاكل اليت تعرتض ت
 أوال: اإلطار العام للجباية على التجارة اإللكرتونية

ظهرت احلاجة الواضحة وامللحة ألمهية وجود إطار عام متكامل حيقق األهداف املنشودة للنظام الضرييب، والذي 
م املقرتح للضرائب يعد حجر الزاوية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف كافة دول العامل، وفيما يلي نوضح اإلطار العا

 على التجارة اإللكرتونية: 
 اإلطار املفاهيمي:  -1

مما ال شك فيه أن العديد من املفاهيم السائدة يف عامل الضرائب حيتاج اىل إعادة مراجعة بصورة حتقق اتساق هذه  
 1 املفاهيم مع املتغريات التكنولوجية، ويشمل ذلك على سبيل املثال ال احلصر املفاهيم التالية:

ويقصد هنا امتداد مفهوم التواجد ليشمل مقر املعلومات على شبكة اإلنرتنت وليس قصرها   مفهوم اإلقليمية:  -
 على التواجد املكاين. 

 
الدويل: االجتاهات احلديثة للتجارة الدولية وحتدايت ، امللتقى  احللول املقرتحة لفرض اجلباية على التجارة اإللكرتونية يف اجلزائرحممد البشري مركان وآخرون،   1

 .42 ، ص2019ديسمرب 03-02التنمية املستدامة حنو رؤى مستقبلية واعدة للدول النامية، جامعة الوادي، الوادي، اجلزائر، 
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ويقصد هنا اتساع مفهوم الدالة الضريبية على املستوى العاملي بصورة تضمن تقليل   مفهوم العدالة الضريبية:  -
انب أخر عدم وجود اختالل يف أسعار احلصول على السلع نتيجة الوسط الذي حركة األفراد والشركات من جانب، ومن ج 

 يتم تسليمها من خالله. 
حيث انه يف إطار تزايد وتنامي السلع املادية وحتول بض هذه السلع اىل خدمات،   مفهوم السلع واخلدمات:  -

بناء على نوع السلعة املتداولة، حيث ميكن   فإن هذه املفاهيم حتتاج اىل إعادة الصياغة مبا ال يفرق بني نشاط جتاري وآخر
تغيري أشكال بعض السلع من الصورة املادية اىل الصورة اإللكرتونية )الصورة الفوتوغرافية عند تسليمها كصورة ورقية أو عند 

 تسليمها كملف رقمي(. 
 اإلطار التشريعي:  -2

والعقود اإللكرتونية، ويف هذا اإلطار فإن إقرار التوقيعات إن املشكلة األساسية يف هذا اجلانب هي قضية إقرار الواثئق  
اإللكرتونية خاصة وأهنا تعد أقل عرضة للتزوير حيتاج آلليات تشريعية خاصة، كما أن التشريع جيب أن يتناول التعاقدات 

 .1تاإللكرتونية ابعتبارها أداة إثبات وأتمني املوارد التكنولوجية كحماية كلمة السر وقواعد البياان
 اإلطار التنفيذي:  -3

اعتمد النظام الضرييب يف املقام األول على قيام مأموري الضرائب مبراجعة القيود الدفرتية الواردة يف ميزانية املؤسسات 
والشركات وحساب األرابح واخلسائر على الواثئق األصلية، لكن التحول إىل نظم القيد اإللكرتوين والعقود اإللكرتونية وما 

در إىل الذهن من إمكانية تعديل هذه العقود، يوجب اقرتاح نظام للتحقق اإللكرتوين من خالل تبادل الرسائل قد يتبا
اإللكرتونية بني الشركة حتت الفحص الضرييب والشركات اليت تعاملت معها يف الشراء والبيع، حيث يتم التعامل اإللكرتوين 

تنفيذ هذا التعامل، كما أن أحد الطرفني ستكون له رغبة أساسية يف إثبات بني الطرفني كالهها جمهز إلكرتونيا بصورة حتقق  
التعامل سواء ابلقيمة األساسية أو بقيمة أعلى )املصروفات( بينما يلجأ الطرف األخر إىل قيده بقيمته األصلية أو بقيمة 

 .2أقل) اإليرادات( مما يشكل نظاما رقابيا متكامال 
 اإلطار اإلجرائي: -4

التقليدية كان يوكل حتصيل بعض الضرائب لقطاعات أخرى، ومثال ذلك توكيل إدارة اجلمارك يف   التجارة  إطار 
لتحصيل رسوم االسترياد والتصدير، أما يف إطار التجارة اإللكرتونية فنكون أمام حلني إما أن تعفى هذه العمليات أو أن 

 .3ارك تفرض عند املراجعة السنوية للحساابت لصاحل إدارة اجلم
 
 
 

 
 .120 ، صمرجع سبق ذكرهعبد القادر بوعزة، نرجس محيمش،  1
 . 43 ، صمرجع سبق ذكرهحممد البشري مركان وآخرون،  2
 .120 ، صاملرجع نفسهمحيمش، عبد القادر بوعزة، نرجس  3
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 اثنيا: املشاكل اليت تعرتض تطبيق اجلباية على التجارة اإللكرتونية: 
تواجه جباية التجارة اإللكرتونية حتدايت على املستوى النظري تتمثل يف غياب املفاهيم واملبادئ املتعلقة ابلتجارة 

ة على هذه التجارة، وفيما يلي نورد أهم اإللكرتونية من جهة، وعلى املستوى التطبيقي تتمثل يف إسقاط القوانني اجلبائي
 وأبرز التحدايت اليت تعرتض تطبيق اجلباية على التجارة اإللكرتونية:

ال شك أن تبادل حتديد الدولة صاحبة االختصاص يف فرض الضرائب )مبدأ السيادة الضريبية للدولة(:   -1
جارة اإللكرتونية داخل الدولة الواحدة، يعطي احلق السلع واخلدمات سواء تلك املادية أو الرقمية، من خالل تعامالت الت

تلك على  الضريبة  فرض  الدولة يف  التجارة   لتلك  من خالل  تبادهلا  يتم  اليت  واخلدمات  للسلع  ابلنسبة  أما  املعامالت، 
إشكاالت، حيث أهنا تتعدى اإللكرتونية وعلى املستوى الدويل فإنه البد من التمييز بني السلع املادية، واليت ال تثري أية  

احلدود الدولية، وتستطيع الدول من خالل إدارة اجلمارك التابعة هلا فرض الضريبة عليها وحتصيلها أثناء عبور تلك السلع 
حدودها اإلقليمية، والتمييز بني السلع واخلدمات الرقمية اليت ال تظهر يف صورة مادية وتتعدى حدود الدول دون استئذان، 

بطريقة إلكرتونية يصعب تسجيلها أو تدقيقها على احلدود، وهذا النوع من السلع واخلدمات يثري إشكاالت   حيث تسلم
 1حول أحقية الدولة يف فرض الضريبة عليه: هل هي دولة املقصد أم دولة املنشأ؟ 

ة العقود تواجه معظم احلكومات مشكلة يف إثبات التعاقدات نظرا لطبيع  صعوبة إثبات التعامالت والعقود: -2
اإللكرتونية اليت يتم حتريرها ابستخدام نظم وأساليب التوثيق اإللكرتوين، وعليه فإنه يف ظل غياب إطار تشريعي للتعامالت 
اإللكرتونية تطرح مشاكل مرتبطة بطرق اإلثبات ومسك احملاسبة نتيجة التحول من العمليات الورقية )فواتري ومستندات 

 .2اجلبائية بتعقب اأثر هذه العمليات اىل العمليات االفرتاضية  حماسبية( اليت تسمح لإلدارة
لتجارة اإللكرتونية يعترب غري منظور، ألن اهذه املشكلة بسبب أن جزء كبري من    تربز   مشكلة احلصر الضرييب: -3

تتم بني املؤسسات مفهوم التجارة اإللكرتونية متعدد األبعاد، وأتخذ التجارة اإللكرتونية أشكاال ومستوايت عديدة حيث  
التجارية مع بعضها البعض أو بني املؤسسات التجارية واملستهلكني أو بني املؤسسات التجارية واحلكومية، وذلك قد يكون 
داخل الدولة أو بني الدول، أو قد تتم بني دولتني أجنبيتني من خالل وسيط حملي، وقد تتمثل يف استشارات إدارية أو  

 .3ية أو هندسيةقانونية، حماسبية، ضريب
من أجل حل هذا املشكل تنتهج بعض الدول فكرة املقر الدائم، حيث تفرض   مشكل االزدواج الضرييب: -4

الدولة اليت يقع فيها املقر الضريبة، ولكن االعتماد على شبكة اإلنرتنت ميكن من إجراء التعامالت دون وجود مقر ملموس 

 
عادل،    1 واحللولذوادي  اإلشكاالت  اإللكرتونية:  التجارة  عوائد  على  االتصاالت  الضرائب  وتكنولوجيات  اإللكرتونية  التجارة  الدويل:  امللتقى  الفرص    –، 

 10 ، ص2019مارس 06-05زائر، والتحدايت، جامعة حممد البشري اإلبراهيمي، برج بوعريريج، اجل
، جامعة الشلف، الشلف، 2015،  01، العدد01جملة الرايدة القتصادايت األعمال، اجمللد  املشاكل واحللول،  –جباية املعامالت اإللكرتونية  عزوز علي،    2

 .74 اجلزائر، ص
 . 469 ، جامعة بغداد، العراق، ص68، العدد18جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللدأثر التجارة اإللكرتونية يف فرض الضرائب، سهاد كشكول عبد،  3
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رض الضريبة، حيث أن املشكل األساسي هو االختيار ما بني عاملية اإليراد وهو ما يطرح إشكاال حول من لديه احلق يف ف-
 .1وإقليمية الضريبة

يرى بعض االقتصاديني أن النقود اإللكرتونية سوف حتل مبرور الزمن حمل النقود   استخدام النقود اإللكرتونية:  -5
البطاقات اإللكرتونية على أرصدة أموال األفراد، وسوف احلقيقية يف معامالت األفراد، حيث ستحتوي الرقائق املوجودة يف  

تستخدم يف دفع املستحقات وتسوية احلساابت، األمر الذي سوف يزيد من الصعوابت اليت تواجهها السلطات القائمة 
 على الضرائب. 

ب اجلبائي، ومنه ضف اىل ذلك أن املدفوعات اإللكرتونية تنفذ بدون تسجيل حماسيب وابلتايل متنح جماال واسعا للتهر 
فإن العمليات اليت تتم تسويتها عن طريق النقود اإللكرتونية ال ترتك آاثر حماسبية وتتفاقم هذه املشكلة أكثر لو صار ممكنا 

 .  2تسليم املدفوعات ابلنقود اإللكرتونية عرب اإلنرتنت 
العامل، ونتيجة مرونة احلركة يف ظل التباين يف مستوايت الضرائب بني دول    مشكل حتقيق العدالة الضريبية: -6

اليت تدعمها تكنولوجيا املعلومات واالتصال، ظهر اختالل يف حتقيق العدالة الضريبية مبين على أساس تكنولوجي، ألنه 
سيحصعب فرض ضريبة على املؤسسات واألفراد ذوي املكاسب املرتفعة، ملا يتمتعون به من مرونة يف نقل نشاطهم اىل دول 

 .  3ا العبء الضرييب أقل أخرى يكون فيه
 املطلب الرابع: اجلهود الدولية يف جمال اجلباية على التجارة اإللكرتونية 

ال يزال موضوع فرض الضرائب على التجارة اإللكرتونية يثري اجلدل، وتسعى كل املنظمات العاملية لطرح اقرتاحات 
احلد من انتشار وتوسع التجارة اإللكرتونية، وفيما أييت وخيارات متكن من تطبيق اجلباية على التجارة اإللكرتونية دون  

 سنتطرق اىل أهم اجلهود الدولية يف جمال التجارة اإللكرتونية.
 أوال: مبادئ منظمة التعاون االقتصادي للضريبة اإللكرتونية: 

واملنظم من طرف اللجنة االستشارية   1997نوفمرب    21اىل    19املمتد من    TURKUمبناسبة امللتقى املنعقد يف  
ابالشرتاك مع اللجنة األوروبية واحلكومة الفنلندية   OECDللتجارة والصناعة اخلاصة مبنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  

لــ   اإل   OCEDوالياابن، سلمت  للتجارة  االقتصادية واالجتماعية  املشاكل  املهمة مت رخصة ملعاينة  لكرتونية، ونتائج هذه 
، وقد حدد على إثرها املبادئ األساسية إلخضاع التجارة اإللكرتونية للضريبة 4عرضها يف ندوة وزارية انعقدت يف أواتوا

 :5واليت متثلت يف 

 
 .119 ، صمرجع سبق ذكرهس محيمش، عبد القادر بوعزة، نرج 1
 .74 ، صمرجع سبق ذكرهعزوز علي،  2
 .306 ، صمرجع سبق ذكرهمناد بولنوار إلياس زكرايء وآخرون،  3
 .19، ص2014، 1، العدد3جملة دراسات جبائية، اجمللداإلطار النظري جلباية التجارة اإللكرتونية، حممد طاليب،  4
، جامعة أمحد دراية،  2019،  03، العدد05جملة البشائر االقتصادية، اجمللد  متطلبات تطبيق اجلباية اإللكرتونية يف اجلزائر،عرابوي أمحد خالد، أقاسم عمر،    5

 .355 أدرار، اجلزائر، ص
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ينبغي أن هتدف الضرائب اىل ضمان احلياد واإلنصاف بني خمتلف أشكال التجارة التقليدية والتجارة اإللكرتونية،   احلياد: -
كما جيب أن تتخذ القرارات الضريبية ابعتبارات اقتصادية وليس مالية، أما يف حالة إذا كانت معامالت مماثلة جيب أن 

  املعامالت التقليدية. حتسب الضريبية اإللكرتونية على أساس الضريبة يف
 ينبغي ختفيض تكاليف الضريبة لدافعي الضرائب واإلدارة الضريبية قدر اإلمكان.   الكفاءة: -
جيب أن تكون القواعد الضريبية واضحة وبسيطة لفهمها حبيث يتمكن دافعوا الضرائب توقع النتائج   البساطة واليقني:  -

 يف ذلك قيمة الضريبة وتوقيت وطريقة تقييم الضرائب. الضريبية للمعاملة مبا
لعمل على اتريخ االستحقاق على ا  : مبعىن أنه جيب أن تتوفر الضرائب مقدار الضريبة املناسب يف الفعالية واإلنصاف -

تقليل أكرب قدر ممكن من فرص التهرب الضرييب وجتنبه على ضمان أن تكون التدابري املضادة تتناسب مع املخاطر اليت 
 تنطوي عليه.

 جيب أن تكون أنظمة الضرائب مرنة وديناميكية حيت تتماشى مع تقبل التقنيات واملعامالت التجارية.  املرونة: -
 العاملية الصادرة للمعاجلة الضريبية ملعامالت التجارة اإللكرتونية: اثنيا: القوانني  

 :1لقد أصدرت عدة دول قوانني خاصة بفرض الضرائب على معامالت التجارة اإللكرتونية نذكر منها 
 أصدر الكونغرس األمريكي ما يعرف بقانون احلرية الضريبية لإلنرتنت الذي يتضمن النقاط اآلتية: -1

 ؛ ة من الضرائب احمللية والفدراليةاإللكرتونيإعفاء التجارة   -
 ؛ اعتبار اإلنرتنت منطقة جتارة حرة -
 تكوين جلنة استشارية مهمتها حتديد كيفية معاجلة التجارة اإللكرتونية ضريبيا. -

 يف بريطانيا صدر قانون منع االحتكار املسمى بقانون املنافسة الذي يوصي مبا يلي:  -2
 ؛ ضريبية السيادية من خطر االخنفاضمحاية اإليرادات ال -
 ؛اجلة التجارة اإللكرتونية ضريبياعدم التسرع مبع -
 السعي إىل التحول إىل جمتمع يقوم على تكنولوجيا املعلومات. -

 تبين ما يلي: تقرر  يف أسرتاليا وبناء على تقرير جلنة احلساابت العامة واملراجعة التابعة للربملان األسرتايل   -3
 ؛صناعة الربجميات لضريبة املبيعاتال ختضع   -
 ؛من الضريبة والرسوم اجلمركيةدوالر   1000إعفاء السلع املستوردة ابلربيد اليت ال تزيد قيمتها عن   -
احمل - املوسيقى  املستوردة لضريبية  إعفاء  األسطواانت  بينما ختضع  اجلمركية،  والرسوم  الضرائب  إلكرتونيا من  ملة 

 املبيعات والرسوم اجلمركية.
 

 
 . 355 صرجع سبق ذكره، معرابوي أمحد خالد، أقاسم عمر،  1



 

57 
 

آفاق جباية التجارة اإللكترونية في الجزائر.... .............................الفصل الثالث....................... اقع و  .......و

 أهم الضرائب املقرتحة يف إطار جباية التجارة اإللكرتونية:   :اثلثا
التجاري  للقانون  املتحدة  األمم  جلنة  ذلك  ومن  اإللكرتونية،  التجارة  ملوضوع  الدولية  املنظمات  تطرقت  لقد 

UNCITRAL   اليت تسعى لوضع إطار قانوين من أجل تقنني هذا اجلانب والقضاء على املشاكل سابقة الذكر، وعقب
مث الوالايت املتحدة األمريكية وغريها إلصدار قوانني ابدرت دول سنغافورة،    1996إصدارها للقانون النموذجي األول سنة  

فقد أجرت دراسة عرفت فيها التجارة اإللكرتونية وحددت   O.M.Cوطنية للمعامالت اإللكرتونية، أما منظمة التجارة العاملية  
القتصادي والتنمية بعض املمارسات ملواءمتها مع النظام القائم دون التطرق لتنظيمها بشكل مستقل، أما منظمة التعاون ا 

OECD    وقد حددت مبادئ 1998فقد تطرقت ملوضوع التجارة اإللكرتونية تعريفا وحتديدا منذ تقريرها الصادر سنة ،
اإلنصاف واملرونة، كما حددت  البساطة،  الفعالية،  اليقني،  الكفاءة،  احلياد،  اإللكرتونية يف  التجارة  الضريبة على  فرض 

املنظمة تقريرا عن مدى تقدمها وأوردت فيه   2001إلدارة الضريبية، ويف سنة  شروط متعلقة بدفع الضريبة وا أصدرت 
املباشرة  الدولية  الضرائب  أعباء حتصيلها، حتديد يف جمال  دفع ضريبة االستهالك وختفيض  توصيات حول حتديد مكان 

 وتوضيح مفاهيم حول الدخل واملنشاة الدائمة. 
لتوحيد األوروبية  الدول  جهتها سعت  منذ    من  اإللكرتونية  التجارة  جمال  جمال   1994ممارساهتا يف  السيما يف 

 ICCاإللكرتونية ومحاية املتعاملني واملستهلكني، كما تطرقت غرفة التجارة الدولية    التوقيعات اإللكرتونية وتنظيم املعامالت
 .19901ملوضوع التجارة اإللكرتونية منذ 

 لول لفرض الضرائب على التجارة اإللكرتونية، نوردها فيما يلي: وقد متخضت هذه اجلهود اىل اقرتاح عدة ح
االستهالك:   -1 على  على   يهدف ضريبة  ضريبة  فرض  اىل  الدخل  على  الضريبة  فرض  من  التحول  اىل  املقرتح  هذا 

االستهالك وامللكية، وتساعد هذه الضريبة يف مجع الضرائب من املتهربني من دفعها، حىت أولئك الذين حيققون دخوال 
 حال من األحوال. مرتفعة من التعامالت غري امللموسة عرب شبكة اإلنرتنت حيث يقومون إبنفاق هذه الدخول أبي 

ويف إطار السعي إلجياد حلول للمشاكل اليت تعرتض تطبيق الضرائب غري املباشرة على االستهالك على معامالت 
، 1998التجارة اإللكرتونية مت إعداد جمموعة من املبادئ التوجيهية هلذا النوع من الضرائب عند انعقاد مؤمتر أواتوا سنة  

 2متثلت يف: 
 متثلت املبادئ يف:   ت عرب احلدود:خبصوص التبادال  -أ

فرض الضرائب على االستهالك يف الدولة اليت يتم فيها االستهالك، وجيب أن خيضع ذلك لتوافق دويل حول  -
 الشروط اليت مبوجبها اعتبار سلعة أو خدمة كما لو أهنا استهلكت يف دولة معينة. 

 تهالك كما لو أنه تقدمي سلعة. عدم معاجلة تقدمي منتجات مرقمنة يف إطار الضرائب على االس -
 ومتثلت املبادئ يف:   خبصوص مكان االستهالك:  - ب

 
 .121 ، صبق ذكرهمرجع سعبد القادر بوعزة، نرجس محيمش، 1
امللتقى الدويل حول التحول الرقمي للمؤسسات والنماذج  املشكالت وآليات اإلخضاع،    –الضرائب على التجارة اإللكرتونية  احلواس زواق، وهلي بوعالم،    2

 . 08-07، ص2017نوفمرب  13-12التنبؤية على املعطيات الكبرية، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، اجلزائر، 
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ابلنسبة للمعامالت بني املؤسسات فمن األفضل معاجلة اخلدمات غري املادية كما لو أهنا استهلكت يف مكان  -
 تواجد املؤسسة املوجهة إليها وتعترب فيه حاضرة جتاراي. 

واملس - املؤسسات  بني  للمعامالت  وجود ابلنسبة  حالة  ويف  للزبون،  العادية  اإلقامة  مكان  اعتماد  يتم  تهلكني 
 مستهلك يقيم يف أكثر من دولة فإن مكان االستهالك هو املكان الذي يقضي فيه أكرب قدر من وقته. 

 ميكن اعتماد عدة آليات لتحصيل هذه الضريبة، هي: خبصوص آليات حتصيل الضريبة على االستهالك:   -ج
حيث يقوم الشخص املوجهة إليه اخلدمة بتحديد الضريبة الواجبة يبة مع التصفية الذاتية:  التقييم الذايت للضر  -

 على الواردات من اخلدمات واملنتجات غري املادية ودفع املبلغ اىل السلطات الضريبية الوطنية.
م لديها من خالل إجبار املؤسسات غري املقيمة على التسجيل لدى سلطة قضائية وتت  تسجيل غري املقيمني:  -

 عمليات الفوترة وحتصيل الضرائب على االستهالك لتوجهها بعد ذلك اىل سلطة البلد. 
حيث تقوم املؤسسات بتحصيل الضرائب على االستهالك على الصادرات   فرض الضرائب على املنبع وحتويلها: -

ة على أن تقوم هذه األخرية حنو غري املقيمني لتقوم بعد ذلك بدفع الضرائب احملصلة اىل سلطاهتا الضريبية الوطني
 بتحويلها للسلطات الضريبية لبلد االستهالك. 

إذ يقوم الطرف الثالث بتحصيل الضرائب حتصيل الضرائب من طرف اثلث موثوق مثل الوسطاء املاليون:   -
مكان  للدولة  حيوهلا  مث  الرقمية  للمنتجات  واملوردين  الزابئن  بني  تتم  اليت  املدفوعات  على  االستهالك  على 

 االستهالك.  
اقرتحت الوالايت املتحدة األمريكية جعل اإلنرتنت منطقة تبادل حر مستبعدة متاما من   أسلوب احلياد اإللكرتوين: -2

نطاق الضرائب، وأشارت أن اإلنرتنت جيب أن تصبح منطقة الزدهار التجار بال ضريبة أو رقابة، حيث أن احلياد الضرييب 
املبدأ   أن يشكل  بنفس ينبغي  الضريبية  املعاملة  تتم  الضريبة، ولكن  إلغاء  يعين ذلك  اإللكرتونية، وال  للضريبة  األساسي 

 .1األسلوب على كل صور التجار بدون متييز، سواء تعلق األمر ابلتجارة التقليدية أو ابلتجارة عن بعد أو التجارة اإللكرتونية
ضريبة الوحدة الرقمية أو ضريبة    (: Bit Taxeالضريبة على االنتقال اإللكرتوين للبياانت )ضريبة الوحدة الرقمية   -3

هي أحد احللول املقرتحة لفرض الضريبة على التجارة اإللكرتونية ويتم حتصيلها على أساس كمية البيت  TAX BITالبيت  
نقلها، ويتطلب ذلك وجود معدات ذات مواصفات خاصة يف األجهزة املختلفة اليت تقوم  أو الرقمية اليت يتم  استخدامها  

بنقل املعلومات، وقد نبعت هذه الفكرة من األمهية القصوى اليت حتتلها املعلومات والبياانت يف عامل اليوم، حيث تعد دعامة 
البيئة وعلى الرغم من ذلك فان املكاسب املتولدة عن البيئة اجلديدة، فانتقال وتبادل املعلومات هو النشاط الرئيسي هلذه  

هذا النشاط غري منظورة حيث انه ال توجد رقابة كافية أو رصد اتم هلذا النشاط، وابلتايل فهو مصدر ثروة ال تنتفع به 
 .2الدول وميكن اعتبارها من بني افضل احللول املقرتحة 

 
 .307 ، صمرجع سبق ذكرهمناد بولنوار إلياس زكرايء وآخرون،  1
 . 14 ، صمرجع سبق ذكرهبن ميينة إبراهيم، عامر حاج دحو،  2
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لضريبة على أهنا من أفضل احللول املقرتحة يف هذا اجملال، إال أهنا على الرغم من اعتبار الكثري من املهتمني هبذه ا 
 :1مل تسلم من االنتقاد كوهنا حتتوي على العديد من العيوب منها

إذ يقوم بدفع الضريبة على القيمة املضافة عند اقتنائه األجهزة اإللكرتونية املختلفة   خضوع املستهلك الزدواج ضرييب: -أ
عملي يستخدمها يف  تبادل اليت  يف  األجهزة  هلذه  استخدامه  عند  البايت  اىل ضريبة  املعلومات، ابإلضافة  ونقل  تبادل  ة 

 املعلومات، وهذا ما يتسبب يف فقدان اإلنرتنت وأجهزة نقل البياانت مليزة اخنفاض التكلفة. 
النوع من التجارة اليت   وما يتبع ذلك من اخنفاض يف األنشطة واألعمال املتوقع انبثاقها عن هذاتراجع منو اإلنرتنت:   - ب

 تستوعب العديد من فرص العمل.
الفرد: -ج أنواع   االعتداء على خصوصية  البياانت ورصدها هبدف فرض الضريبة عليها يعد نوعا من  تتبع تدفق  إن 

 االعتداء على خصوصية األفراد.
قد تؤدي اىل ظهور العديد من ينطوي هذا النظام اجلديد على العديد من التكاليف والتعقيدات اليت    ارتفاع التكلفة: -د

 املشاكل اليت جتعل من نفقات حتصيل هذه الضريبة أكرب من اإليرادات املتوقع تولدها عن هذه الضريبة. 
 فرض رسم على الربيد اإللكرتوين: -1

اإللكرتوين، يف إطار جتسيد هذا الرسم صدر تقرير عن األمم املتحدة خبصوص التنمية يقرتح إنشاء ضريبة على الربيد  
الغنية  البلدان  التوازن يف استعمال األنرتنيت بني  الطرح من قبل األمم املتحدة هو إجياد نوع من  واهلدف من تبين هذا 
والفقرية، وتنطلق هذه الفكرة من املعاينة اليت متت وخلصت إىل أن استعمال األنرتنيت حمصورة يف فئة متثل األقلية وتتواجد 

طريق الربيد   1دوالر عن كل مئة رسالة مرسلة عن    0.010املتقدمة؛ وقيمة هذا الرسم ال تتعدى    بشكل أساسي يف الدول 
اإللكرتوين، وتستعمل إراداته لتمويل عمليات الربط بشبكات األنرتنيت يف البلدان الفقرية وما يالحظ على هذا الرسم أنه 

أن هذا الرسم يعترب زهيد القيمة وأنه يفرض على طبيعة ليس ذو غرض ضرييب اهلدف منه إحقاق العدالة يف اإلخضاع، كما  
 .2%فموضوع الرسائل على الربيد اإللكرتوين قد تكون بغرض التعارف والدردشة ...اخل  100ليست جتارية  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 14 ، صاملرجع نفسه 1
 .13  ، صمرجع سبق ذكرهذوادي عادل،  2
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 املبحث الثاين: واقع التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر
االتصال واإلعالم سواء عرب شبكات اهلاتف احملمول أو اإلنرتنت دخل االقتصاد الرقمي بالدان منذ جميء تقنيات  

فقد مسحت هااتن التقنيتان للجزائر ابالنفتاح على العامل اّلرقمي فواكبت كل التطورات والتحوالت اليت طرأت على العامل 
زائري ألسواق التجارة اإللكرتونية، قتحام الفرد اجلاب  ت اليت حصلت يف االقتصاد اجلزائرإىل يومنا هذا، ومن معامل هذه التطورا

وخالل هذا املبحث سنتعرف على البنية التحتية والتشريعية للتجارة اإللكرتونية يف اجلزائر، مواقع التجارة اإللكرتونية وأشكال 
 ائر.الدفع اإللكرتوين املعتمدة يف اجلزائر وأخريا سنتعرف على أهم التحدايت ومعيقات التجارة اإللكرتونية يف اجلز 

 املطلب األول: البنية التحتية والتشريعية للتجارة اإللكرتونية يف اجلزائر
عدة تطورات يف االقتصاد اجلزائري يف السنوات األخرية ومن أهم هذه التطورات ولوج الفرد اجلزائري اىل حصلت  

سوق التجارة اإللكرتونية، ومن أهم األسباب اليت مسحت بذلك هي توفر البنية التحتية املالئمة لذلك وكذلك استحداث 
ية يف اجلزائر، وفيما يلي نستعرض البنية التحتية والتشريعية للتجارة تشريعات وقوانني تنظم سري املعامالت التجارية اإللكرتون

 اإللكرتونية يف اجلزائر. 
 أوال: واقع البىن التحتية للتجارة اإللكرتونية يف اجلزائر: 

   :2013اجلزائر اإللكرتونية    إسرتاتيجية  -1
بعني االعتبار التحوالت العميقة والسريعة اليت ترمي إىل إبراز جمتمع العلم واملعرفة اجلزائري واليت أتخذ    اسرتاتيجيةهي  

يعيشها العامل، هتدف هذه اإلسرتاتيجية اليت تضمنت خطة عمل قوية ومتماسكة اىل تعزيز أداء االقتصاد الوطين، كما أهنا 
ني من تسعى إىل حتسني قدرات التعليم والبحث والتطوير يف جمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وحتسني حياة املواطن

 خالل نشر استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال. 
 :1حمورا نذكر من أمهها  13ارتكزت على    2013ــــ    2009اعتمدت على خطة عمل تنفذ من سنة  

 ؛تسريع استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اإلدارات العمومية والشركات واملؤسسات -
 ؛ ابستفادة املواطنني من جتهيزات وشبكات تكنولوجيا اإلعالم واالتصالتطوير آليات وحوافز تسمح   -
 ؛ التطوير املكثف لصناعة تكنولوجيات اإلعالم واالتصال -
 ؛تعزيز البنية األساسية لالتصاالت ذات التدفق السريع والفائق  -
 ؛ تطوير الكفاءات البشرية يف جمال استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال -
 ؛ ار القانوين والتشريعي الوطينضبط مستوى اإلط  -
 تثمني التعاون الدويل.  -

 
 .210 ، ص 2017، 12، العددجملة أداء املؤسسات اجلزائريةواقع التجارة اإللكرتونية واإلمداد يف اجلزائر، خالد بن ساسي، 1
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التنفيذ   ، وهذا 2015% حىت سنة  30لكن لألسف فشل املشروع بعد سنتني من انطالقه حيث بلغت نسبة 
البنوك، وعدم قدرة اتصاالت اجلزائر على توفري اإلنرتنت والربط وفق ما مت االتفاق عليه، كما أن  بسبب عدم جاهزية 
 شركات تصنيع احلواسيب مل تكن متوفرة، واملواطنون مل يكن لديهم استعداد للتكنولوجيات انهيك عن عدم وضوح الرؤية. 

 الشبكة العامة لالتصاالت يف اجلزائر: -2
والذي   2000لعام    3كانت اخلطوة األوىل يف هذا اجملال إبصدار قانون جديد لقطاع االتصاالت هو القانون رقم  

 تكار الدولة لنشاطات الربيد واملواصالت، ومع صدور هذا القانون مت إنشاء سلطة ضبط الربيد واالتصاالتجاء إلهناء اح
 1 وهتيمن على سوق االتصاالت يف اجلزائر كل من:  ، واليت تعترب سلطة مستقلة

 ؛ وهي الشركة األم التابعة للحكومةاتصاالت اجلزائر   -
 ؛أول رخصة الستخدام اهلاتف النقالشركة جيزي اليت كانت التابعة لشركة أوراسكوم املصرية واليت حصلت على   -
 ؛ ليت أطلقتها اجلزائرية لالتصاالتشركة موبيليس ا -
 شركة أوريدو )جنمة سابقا( اليت أطلقتها الوطنية الكويتية. -

 : وأكدت سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية أن 
 4.18مقابل    2017مليون سنة    4.05عدد مشرتكي اهلاتف الثابت السلكي والثابت الالسلكي واجليل الرابع بلغ  

 %.   3.12أي اخنفاض بنسبة    2016مليون سنة  
 2016مليون مشرتك سنة    45.81أما خبصوص اهلاتف النقال فان هذه السوق عرفت استقرارا حيث انتقلت من  

واجليل    GSMنتيجة اكتظاظ سوق اهلاتف النقال حيث أن أكرب حصة يف السوق )   2017مليون سنة    45.84اىل
بـ    32.06% متبوعة جبيزي بـ    40بنسبة    2017الثالث واجليل الرابع( استحوذت عليها موبيليس سنة   % وأوريدو 

27.34   .% 
 : كما أن حظرية املشرتكني يف اجليل الرابع سجلت ارتفاعا كبريا نبينه يف اجلدول التايل

 (: تطور عدد مستخدمي اجليل الرابع يف اجلزائر 03دول رقم )اجل
 نسبة التطور  2017 2016 السنة 

 % 570 مليون  9.865 مليون  1.464 عدد املشرتكني 
،  اإللكرتونية()قانون التجارة   05ــ  18واقع التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر وفق مقتضيات قانون رقم محري جنود، محري نوال،    املصدر: 

 . 11 ، ص2021، 1جملة البحوث القانونية واالقتصادية، العدد
واجليل الثالث حنو اجليل   GSMهذا االرتفاع القياسي خالل سنة واحدة راجع إىل انتقال املشرتكني يف نظامي  

 الرابع.

 
نوال،  1 محري  جنود،  رقممحري  قانون  مقتضيات  وفق  اجلزائر  يف  اإللكرتونية  التجارة  اإللكرتونية)قانون    05ــ  18واقع  القانونية (،  التجارة  البحوث  جملة 

 .11-10، ص2021، 1واالقتصادية، العدد
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 مستخدمي اإلنرتنت يف اجلزائر: -3
لشركة إريكسون حول مدى استغالل اجلزائريني للشبكة  كشفت دراسة حديثة أجنزها مرصد "كونسيومر الب" التابع  

العنكبوتية أن نصف املستخدمني يؤمنون بضرورة االستفادة من اإلنرتنت من أي مكان )تقنية اجليل الثالث والرابع(، كما 
سنة   24و   15ني  أن ثلثهم يلجئون إليها ابستخدام اهلواتف النقالة، فيما يبقى املراهقون والشباب الذين ترتاوح أعمارهم ب

%، ويرى اجلزائريون يف هذه التكنولوجيا فرصا كبرية من حيث احلكامة اإللكرتونية 74هم األكثر استغالل لإلنرتنت بنسبة
والصحة والتعليم اإللكرتوين، حبيث أعرب املستجوبون عن أملهم يف أن متكنهم من كسب الوقت واملال، فضال عن حتسني 

، حيث 2018شهدت اجلزائر منوا ملموسا يف حتسني خدمات اإلنرتنت منذ بداية    كما طنني،  واملواالتواصل بني احلكومة  
أصبح املتعاملني الثالث للهاتف النقال يف اجلزائر )موبيليس، أوريدو، جيزي( يقدمون عروض أبحجام إنرتنت أكرب وبسعر 

 1أقل عكس ما كان يقدم أين كانت أحجام اإلنرتنت صغرية وأبسعار خيالية. 
جند أن هنالك تطور ومنو مستمر ملستخدميه، وهذا ما   2000تتبعنا استخدام اإلنرتنت يف اجلزائر منذ سنة  وإذا ما  

 يوضحه اجلدول التايل: 
 2018-2000(: تطور عدد السكان وعدد مستخدمي اإلنرتنت يف اجلزائر خالل الفرتة  04اجلدول رقم )
 النسبة  عدد مستخدمي اإلنرتنت  عدد السكان  السنة 

2000 31,795,500 50.000 0.2 % 

2005 33.003.546 1.920.000 508 % 

2007 33.033.567 2.480.000 7.3 % 

2008 33.769.669 3.500.000 10.4 % 

2009 34,176.188 3.500.000 12 % 

2010 34.586.184 4.700.000 13.6 % 

2012 37.367.226 5.230.000 14 % 

2013 38.813.722 6.404.264 16.5 % 

2014 38.813.722 6.669.927 17.2 % 

2015 39.542.166 11.000.000 27.8 % 

2016 40.263.711 15.000.000 37.3 % 

2017 41.063.753 18.580.000 45.2 % 

2018 42.008.045 20.430.000 48.63 % 

 . 12، صمرجع سبق ذكرهمحري جنود، محري نوال،   املصدر: 
 اإللكرتونية:تطوير احلظائر   -4

ابلنسبة للجزائر فإن التحدي الرئيسي لالنتقال إىل جمتمع املعرفة هو خلق قيمة مضافة وحتسني مستوايت املعيشة 
والرفاهية االجتماعية ملواطنيها، عن طريق إنشاء احلظائر التكنولوجيا وهو جزء من إسرتاتيجية وطنية طموحة، هتدف على 

وإعط  املعرفة،  مع جمتمع  االلتحام  التحديد  تكنولوجيا وجه  قطاع  واالبتكار يف  والبحث  الصناعة  لتعزيز  مطلقة  أولوية  اء 

 
 .12 ، صمرجع سبق ذكرهمحري جنود، محري نوال، 1
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التقدم  اجلزائر على درب  التكنولوجية، هبدف وضع  لتعزيز وتطوير احلظائر  الوطنية  الوكالة  اإلعالم واالتصال عن طريق 
، فهي 2004مارس   24يف   الصادر  04 -  91واالبتكار، ومت إنشاء احلظائر التكنولوجية مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

حتت وصاية وزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال حيث أن أول إجناز -   EPICهيئة ذات طابع صناعي وجتاري 
فيفري   التكنولوجية لسيدي عبد هللا يف  بناء احلظرية  التكنولوجية يف 2009هلا، هو  يلي نوضح أهم احلظائر  ما  ، ويف 

 1اجلزائر: 
 . 2009وجية لسيدي عبد هللا )اجلزائر( تشتغل منذ فيفري  احلظرية التكنول -
 .2012مارس    1احلظرية التكنولوجية بورقلة )مؤقتة( دشنت يف   -
 وورقلة.  ران ھاثلث حظائر تكنولوجية جهوية عنابة، و -
إىل   وبوغزول إضافةابإلضافة إىل حظائر تكنولوجية أخرى تتمثل يف احلظرية التكنولوجية لسطيف، قسنطينة،   -

 حاضنة يف غرداية. 
على بروتوكول  2018كما وقعت مؤسسة بريد اجلزائر والوكالة الوطنية لرتقية وتطوير احلظائر التكنولوجية يف أوت  

ابجلزائر وحتسني مناخ األعمال للشباب املقاول وتطوير املؤسسات الناشئة يف اتفاق يهدف إىل تطوير الدفع اإللكرتوين  
جمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال واليت ستتوىل مهمة تطوير اخلدمات اإللكرتونية واخلدمات عن بعد فيما يتعلق برتقية 

 التجارة اإللكرتونية. 
 راثنيا: البنية التشريعية للتجارة اإللكرتونية يف اجلزائ

ينظم كيفية سريها قانونيا  اجلزائر متلك تشريعا  اإللكرتونية يف  التجارة  فيها، حىت صدور   مل تكن   وطريقة االخنراط 
ماي   10من قبل جملس األمة واملؤرخ يف    2018املتعلق ابلتجارة اإللكرتونية املصادق عليه يف أفريل    05-18القانون  
التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر، إذ سيؤطر هذا النص القانوين السوق اإللكرتونية من ، والذي من شأنه دفع جمال  2018

خالل العديد من اإلجراءات اليت تسمح بضمان أمن التجارة اإللكرتونية مع حتديد التزامات املزودين خبدمات اإلنرتنت 
 القانون:   واملستهلكني، وفيما أييت سنلقي نظرة حول هذا

 ئري يف هذا القانون بتنظيم مواضيع خمتلفة يف اببني مهمني مها الباب الثاين والثالث املتعلقان بـــ: قام املشرع اجلزا
 ؛ املمارسات اإللكرتونية -
 اإللكرتونية والعقوابت.   اجلرائم -

 Uncitralكما أن هذا القانون قد سنه املشرع اجلزائري وفقا للبيئة اجلزائرية على غرار النموذج الدويل األونسيرتال  
اخلاص ابلتجارة اإللكرتونية، فبوجود هذه البيئة القانونية والتشريعية يف اجلزائر ميكن للتجارة اإللكرتونية أن تتطور وتنمو يف 

 السنوات القليلة القادمة. 
 

 
 واحملدث لتنظيمها وعمله.   قية وتطوير احلظائر التكنولوجيةاملتعلق إبنشاء الوكالة الوطنية لرت   2004مارس    24الصادر بتاريخ    ،91  –  04املرسوم التنفيذي رقم    1



 

64 
 

آفاق جباية التجارة اإللكترونية في الجزائر.... .............................الفصل الثالث....................... اقع و  .......و

 :  05ــ   18الباب املتعلق ابملمارسات اإللكرتونية يف قانون التجارة اإللكرتونية   -1
 :1يف هذا الباب 2018ماي  10املؤرخ يف    05ــ18من أهم ما جاء به قانون التجارة اإللكرتونية  

 جمال املعامالت واملمارسات اإللكرتونية:  -
نية تبدأ إبنشاء سجل جتاري للممونني اإللكرتونيني يف املركز أكد املشرع اجلزائري أن قواعد ممارسة التجارة اإللكرتو 

الوطين للسجل التجاري الذي حيدد املعلومات اليت جيب أن ترافق العرض التجاري اإللكرتوين )التعريف الضرييب والعنوان 
طبيعة السلع واخلدمات ورقم اهلاتف، عدد السجل التجاري، الضمان التجاري...(، كما تطرق املشرع يف مواده األوىل إىل  

املمنوع بيعها عرب اإلنرتنت بشكل قطعي حبكم أعراف اجملتمع اجلزائري، مث عاد ليشرح املمارسات التجارية حيث أن كل 
عملية جتارية إلكرتونية توثق بعقد إلكرتوين يصادق عليه املستهلك اإللكرتوين، وهذا العقد اإللكرتوين هو نفسه العقد مبفهوم 

،  حيث ينشأ هذا العقد عندما يكون أحد أطرافه شخصا طبيعيا أو معنواي متمتعا ابلشخصية 2004وان  ج  23قانون  
اجلزائرية أو مقيما إقامة شرعية يف اجلزائر، وسواء كانت املعامالت التجارية اإللكرتونية وطنية أو عابرة للحدود جيب حفظ 

اء،  وجيب أن يتضمن العقد اإللكرتوين كل اخلصائص التفصيلية عن سجالتها و إرساهلا إلكرتونيا إىل املركز الوطين لإلحص 
العقد وكيفيات الدفع وخدمات ما بعد البيع ومعاجلة الشكاوى وشروط    السلع واخلدمات وكيفيات التسليم وشروط فسخ 

ستهلك إبرسال نسخة وكيفيات البيع ابلتجريب عند االقتضاء، ومبجرد إبرام العقد يصبح املورد اإللكرتوين مسؤول أمام امل
 من العقد له، الذي يرتتب عنه إعداد فاتورة، كما ميكن للمستهلك أن يطلب فاتورة ورقية. 

 الدفع يف املعامالت اإللكرتونية:  -
، على أن يتم من خالل منصات الدفع اإللكرتوين 29ــ 28ــ27يف مواده    05ــ  18فيما خيص الدفع فقد نص القانون 

جلزائر وبريد اجلزائر سوآءا متت املعاملة داخليا أو دويل، ويضيف ضرورة أتمني اتصال املوقع اإللكرتوين املنشاة والتابعة لبنك ا
 ملوفر اخلدمة اإللكرتوين بنظام الدفع اإللكرتوين من خالل نظام إصدار الشهادات اإللكرتونية.

 اإلشهار اإللكرتوين: -
إلشهار اإللكرتوين الذي أوجب أن تكون حمددة وواضحة مل يغفل املشرع اجلزائري عن وسيلة االتصال واخلاصة اب 

وال ختل ابآلداب العامة والنظام العام، كما يلتزم املورد اإللكرتوين بتسليم وصل استالم عن طريق االتصاالت اإللكرتونية 
سال اإلشهارات يؤكد من خالله للشخص املعين تسجيل طلبه، ويف حالة النزاع ينبغي للمورد اإللكرتوين أن يثبت أن إر 

 اإللكرتونية خضع للموافقة املسبقة واحلرة. 
 :05-18الباب املتعلق ابجلرائم والعقوابت يف قانون التجارة اإللكرتونية   -2

ضرورة الرقابة لتزرع الثقة لدى املتعاملني عرب اإلنرتنت يف  49اىل 36شرح املشرع اجلزائري يف هذا الباب املواد من  
لكرتوين حيث أكد أن كل أعمال املورد اإللكرتوين ختضع إىل رقابة ضباط وأعوان الشرطة وكذا جمال التبادل التجاري اإل 

رقابة األعوان املنتمون لألسالك اخلاصة ابلرقابة التابعون لإلدارات املكلفة ابلتجارة وتبعا لطبيعة اجلرائم، يتم تطبيق غرامات 

 
 .19-18، صمرجع سبق ذكرهمحري جنود، محري نوال، 1
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بتطبيق عقوابت أكثر صرامة يف حالة بيع سلع وخدمات ممنوعة  مليون دينار، دون اإلخالل 2ألف دينار و50ترتاوح بني
ألف دينار إىل مليون دينار مع الشطب من السجل التجاري وإغالق   200من التسويق حيث يعاقب بغرامة مالية من  

رتوين يتم تعليق املوقع هنائيا،  أما األشخاص الطبيعيون أو املعنويني الذين يزاولون نشاط جتاري عرب اإلنرتنت دون سجل إلك 
شهرا  12موقعهم إىل غاية تسوية وضعيتهم، كما يضاعف مبلغ الغرامة يف حال تكرار نفس اجلرمية خالل مدة ال تتجاوز  

 .1من اتريخ العقوبة السابقة 
 املطلب الثاين: أشكال الدفع اإللكرتوين يف اجلزائر
وحتديثها، ولعل أهم الربامج املسطرة واليت دخلت حيز التنفيذ لقد سعى النظام املصريف اجلزائري إىل تطوير خدماته 

مشروع تطوير وحتديث وسائل الدفع، وقد تضمن هذا املشروع البطاقات البنكية كوسيلة دفع إلكرتونية، كما   2006سنة  
املشروع منذ سنة   مشل وسائل الدفع التقليدية إبدخال املقاصة اإللكرتونية من أجل معاجلتها إلكرتونيا، وكانت انطالقة

 كما يلي:   2006
: البداية األوىل ألول بطاقة سحب يف اجلزائر، حيث وزعت على خمتلف مستخدمي البنوك للتجريب 2006 -

 ومعرفة النقائص. 
 عرب كامل الرتاب الوطين يف الربيد واملواصالت والبنوك.CIB: تعميم بطاقة  2007 -
ستعمم ماكينات الصرف اآليل عرب املتاجر الكربى يف اجلزائر واملناطق ـ: أكد وزير املالية أنه  2008ـــ    2007 -

 اآلهلة ابلسكان، وكذلك تعميم استخدام بطاقة الدفع لدى املواطنني.
 : 2جند يف اجلزائر ثالث أنواع من بطاقات الدفع اإللكرتوين، نوضحها فيما يلي

خل الرتاب الوطين وجندها على نوعني: البطاقة هي بطاقة دفع وسحب ما بني البنوك اجلزائرية دا  :CIBبطاقة   -1
البالستيكية والبطاقة الذهبية، هذه األخرية اليت متنح لألشخاص املهمني ورجال األعمال أصحاب الدخول املرتفعة وسقف 

 ألف دج، ومدة صاحليتها اثلث سنوات. 120هذه البطاقة يفوق
، وهي األكثر شعبية بني اجلزائريني  2016اجلزائر سنة  أطلقتها مؤسسة بريد    البطاقة الذهبية لربيد اجلزائر: -2

ماليني متعامل بربيد اجلزائر قد حتصلوا على البطاقة الذهبية   3وتعطي دفعا قواي خلدمة الدفع اإللكرتوين، حيث أن أكثر من  
 ماليني بطاقة أخرى صنعت وهي متواجدة على مستوى الشبكة الربيدية ليتم توزيعها.  4إضافة إىل 

فيزابطاق -3 ميلكون  : Visa Cardة  الذين  للزابئن  موجهة  والدفع،  للسحب  تعمل  دولية  بطاقة  حساابت   وهي 
 مفتوحة ابلعملة الصعبة أو موكليهم، وهي نوعان بطاقة الفيزا الكالسيكية وبطاقة الفيزا الذهبية.

البطاقة  الوقود عرب  الربيد إببرام عقد شراكة مع شركة نفطال، إلاتحة خدمة دفع مثن تعبئة  كما قامت مؤسسة 
الذهبية، ابإلضافة إىل تقدمي تسهيالت حلائزي هذه البطاقة لالستفادة يف قطاع النقل، إذ سيكون إبمكاهنم شراء تذاكر 

 
 . 2018، ماي 28 العدد املتعلق ابلتجارة اإللكرتونية 05ــ 18قانون رقم اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 1
 .16-15، صمرجع سبق ذكرهمحري جنود، محري نوال، 2
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اإللكرتوين مبجرد احلجز وأتكيد الرحلة من قبل شركة اخلطوط اجلوية الرحالت اجلوية الداخلية واخلارجية عن طريق الدفع  
للدفع اإللكرتوين عبري   TPEألف جهاز    50اليت حجزوا رحالهتم عندها، هذا وقد شرع بريد اجلزائر يف عملية تركيب  

ق أرضية نقدية جديدة إبطال  2018خمتلف والايت الوطن، ابإلضافة اىل هذا قام املتعامل العمومي بريد اجلزائر يف مارس  
تسمح بتعبئة وتسديد فواتري اإلنرتنت الثابت والنقال عن طريق إبرام عقودا مع اتصاالت اجلزائر وموبيليس من أجل تعميم  

 الدفع اإللكرتوين. 
 أما فيما خيص الوسائل املستخدمة يف توزيع هذه املنتجات البنكية تتمثل يف: 

 . DABاملوزع اآليل لألوراق  -
 . GABوتوماتيكي لألوراق الشباك األ -
 .TPVهنائي نقطة البيع اإللكرتونية -

 املطلب الثالث: مواقع التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر 
خدميت  السنوات األخرية خاصة بعد إطالق  تضاعف عدد املواقع اإللكرتونية املختصة يف البيع عرب اإلنرتنت خالل

األخري املتعلق ابلتجارة اإللكرتونية الذي   5ـــــــ18إضافة إىل إصدار قانون    2016واجليل الرابع يف    2014اجليل الثالث يف  
يؤطر هذه السوق اليت جتذب املواطنني أكثر فأكثر حنو هذا النمط من املعامالت، ومن خالل اجلدول التايل نذكر أهم 

 هذه املواقع:
 ر زايرة (: أهم مواقع التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر األكث05دول رقم )اجل

سنة   اسم املوقع 
 اإلنشاء 

 جمال النشاط 

 بيع وشراء خمتلف املنتجات من السيارات إىل ابسط منتج  Ouedkniss 2006 / موقع واد كنيس 
 مستلزمات التجميل وعتاد اإلعالم اآليل واألجهزة الكهرو منزلية  Guiddini.com 2009 /موقع قيديين 
 ت/موقع نشري يف النا

Nechrifinet.com   
منتج من مواد التجميل ومعدات الطبخ الكتب، لعبال   500 2010

 أطفال...اخل 
 بيع املنتجات الغذائية ومواد التنظيف ومستلزمات التجميل  Echerily.com 2012 / موقع أشريلي

 ...اخل كل مستلزمات النساء من فساتني وحقائب وجموهرات  Dzboom 2015 /موقع ديزاد بوم 
مواد التجميل والتنظيف اهلواتف، أجهزة اإلعالم اآليل، توصيل   Jumia.dz 2016 /موقع جوميا 

 الوجبات وخدمة احلجز يف الفنادق 
 ساعة 24/24طلب سيارة أجرة بسائق يف العاصمة، خدمة  2017 تطبيق وصلين 

 حجز طاوالت يف خمتلف املطاعم  Resto 365 2017تطبيق  
 حتويل األموال بدون بطاقة ذهبية ودون عناء التنقل اىل الربيد  BARIDIMOB 2018 تطبيق

 . 17 ، صمرجع سبق ذكره  محري جنود، محري نوال، املصدر: 
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 املطلب الرابع: حتدايت التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر
مليون مستخدم لتحتل اجلزائر   21ابلرغم من ارتفاع نسبة مستخدمي اإلنرتنت يف اجلزائر والذي وصل إىل حوايل  

يف العامل والرابعة عربيا إال أن حجم التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر جد ضعيف مقارنة ابلدول العربية وهذا   88بذلك املرتبة  
 راجعا جملموعة من العراقيل والتحدايت اليت حتول دون ازدهارها من أمهها: 

 أوال: التحدايت االقتصادية واإلدارية: 
 1ابلنسبة للتحدايت االقتصادية واإلدارية نذكر: 

 نقص اهتمام املؤسسات االقتصادية اجلزائرية هبذه التقنية التجارية واليت ميكن أن تفتح هلم آفاق اقتصادية أوسع.  -
 عدم اهتمام اهليئات اإلدارية العليا مبوضوع التجارة اإللكرتونية. -
غياب املنافسة يف قطاع االتصاالت الذي ال تزال الدولة حتتكر اجلانب ارتفاع تكلفة استخدام اإلنرتنت يف ظل   -

 األكرب منه. 
 ختلف النظام املصريف اجلزائري من حيث تقنيات الدفع احلديثة. -
األمية ابملعىن احلديث أي األمية املعلوماتية، أو يقصد هبا اجلهل أبساليب ووسائل التعامل يف جمال املعلوماتية،   شارتان -

مليون نسمة يف الوقت الذي ال يفوق فيه عدد املؤهلني   17عدد الذين ميلكون مستوى تعليميا مقبوال يصل حيث أن  
 مليون جزائري.   13الستعمال هذه التقنية  

 اثنيا: التحدايت التقنية: 
ابإلضافة اىل ضعف تعاين اجلزائر من ضعف كبري يف إنتاج السلع واخلدمات املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال،   -

القاعدة البشرية اليت تستند إليها هذا الصناعة، وصعوبة عملية االنتقال من البحث العلمي حنو الصناعة يف إطار الوترية 
 لالبتكارات التكنولوجية.  املتسارعة

املصدرة من ات الدفع  قاحلديث عن التجارة اإللكرتونية اجلزائرية دون وسائل الدفع اإللكرتوين شبه مستحيل، فبطا  -
طرف بنك اجلزائر وبريد اجلزائر مل ترقى بعد إىل املستوي الدويل بدليل أن معظم البنوك مل تشرع يف إعطاء طابع الدولية 
لبطاقاته، ومن جهة أخرى عزوف الكثري من املتعاملني استخدام هذه البطاقات وجلوئهم لعملية الدفع نقدا يف خمتلف 

 معامالهتم التجارية. 
 شهاري يف اجلزائر الزال يف بداايته، كون العديد من املؤسسات ال تتبىن تكنولوجيا اإلعالم واالتصال. السوق اإل -

 اثلثا: حتدايت البطاقة البنكية:
 :2يرتتب على استخدام البطاقة البنكية مشاكل عدة ميكن تلخيصها فيما يلي 

 
، 24االجتماعية، جامعة الوادي، العدد، جملة الدراسات والبحوث  واقع وحتدايت وسائل الدفع اإللكرتونية يف اجلزائرلبزة هشام، حممد اهلادي ضيف هللا،    1

 .289 ، ص2017
 .290  ، صمرجع سبق ذكرهلبزة هشام، حممد اهلادي ضيف هللا،  2
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سا 24سا/24وملواجهة هذا املشكل مت وضع مركز خاص هبذه احلاالت يتلقى االتصاالت ملدة  السرقة والضياع:  -
والذي مبجرد أن يتلقى اتصال بضياع أو سرقة بطاقة معينة يقوم بوضع   SATIMأايم وهو مركز اتبع لشركة    7أايم/    7و

الكتاب من طرف احلامل أو بنكه على ضياع أو سرقة هذه البطاقة يف حالة معارضة، لكن إن مل يتلقى هذا املركز التأكيد 
 يوم فسيقوم برفع احلجز عن البطاقة، وتصبح املسؤولية على عاتق احلامل أو البنك.  52البطاقة يف مدة 

يف حال اكتشاف استعمال مشبوه فيه هلذه البطاقة سيتم حجزها مؤقتا حىت يتم    االستعمال االحتيايل للبطاقة: -
 الغش واالحتيال، ويف حالة التأكد من براءة احلامل ستصدر بطاقة أخرى لصاحله. التأكد من عملية  

 رابعا: التحدايت التشريعية: 
لقد مت سن تشريعات وقوانني دولية إللزام القائمني على التجارة اإللكرتونية ابخلضوع للقوانني الضريبية وفًقا ملصدر 

تواجه بعض التحدايت مثل صعوبة حتديد هوية مستخدمي التجارة وقيمة الدخل ومكان اإلقامة، وتبقى هذه القوانني  
اإللكرتونية وعدم إمكانية تعقب الصفقات التجارية اليت يتم إقامتها عن طريق وسائط إلكرتونية، هذا وإن موضوع فرض 

إللكرتونية إىل الضرائب على التجارة اإللكرتونية ينظر إليه من وجهيت نظر خمتلفتني األوىل ترى أن إخضاع الصفقات ا
الضرائب يعد كبحا للتطور التكنولوجي، يف حني ترى وجهة النظر الثانية أن اإلعفاء الضرييب للمعامالت التجارية اإللكرتونية 
يؤدي حتما إىل حرمان خزينة الدولة من إيرادات مهمة، لكن يبقى فرض الضريبة على املمتهنني للتجارة مبختلف أنواعها 

توجها عامليا لتحقيق العدالة الضريبية، فهو يصب يف مصلحة اقتصادايت الدول كما أنه يظهر عدالة بني وأساليبها وطرقها  
 التجارة اإللكرتونية والتجارة التقليدية. 

وعلى هذا فمسألة فرض الضرائب على التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر متثل حتداي كبريا ابلنسبة للمشرع اجلزائري، إذ 
قة وال كيفية فرضها، وهذا ما يؤدي إىل اختالل مبدأ من مبادئ الضريبة وهو العدالة، يف كون بعض السلع مل يوضح ال طري

يتم تداوهلا عرب شبكة اإلنرتنت ال متر عرب احلواجز اجلمركية العادية على خالف التجارة التقليدية، فاملشرع اجلزائري يف 
ئية تتالءم مع تطور تقنيات املعلومات واالتصال لتطال الضريبة أغفل كليا عن وضع ضوابط جبا  05ــ  18القانون رقم  

املتعلق ابلتجارة اإللكرتونية يثري الكثري من التساؤالت حول   05ــ  18معامالت التجارة اإللكرتونية، وعلى هذا فقانون  
رة اإللكرتونية ال تنحصر املعامالت للصفقات الرقمية، حيث تبقى مشكلة لتهرب الضرييب قائمة، فالتقدم اهلائل يف التجا

آاثره فقط يف زايدة الرفاهية لدى األفراد، ولكن أيضا ميثل إيرادات هامة للدول إذا أحتقنت طرق حتصيلها اجلبائي، وهذا ما 
 1 .05ـــ    18جتاهله املشرع اجلزائري يف قانون التجارة اإللكرتونية  

 
 
 
 

 
 . 21 ، صمرجع سبق ذكرهمحري جنود، محري نوال،  1
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 اإللكرتونية يف اجلزائرفاق جباية التجارة  آاملبحث الثالث: 
لتلبية  التجارة  النوع اجلديد من  التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر والتوجه الكبري لألفراد هلذا  النمو الذي تشهده  مع 
حاجياهتم من سلع وخدمات، أصبح إخضاع التجارة اإللكرتونية للضريبة أمرا حتميا ال مفر منه نظرا لإليرادات اليت ميكن 

ولة من ذلك هذا من جهة، ومن جهة أخرى تطبيقا ملبدأ العدالة الضريبية بني التجار التقليديني واإللكرتونيني، أن حتققها الد
ومن خالل هذا املبحث سنتعرف على واقع إخضاع التجارة اإللكرتونية للضريبة يف اجلزائر واحللول اليت ميكن من خالهلا 

 تطبيق جباية التجارة اإللكرتونية.
 ل: واقع جباية التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر املطلب األو 

تعترب التجارة اإللكرتونية جماال جديدا يف اجلزائر فلم يكن يوجد من قبل أي قانون يؤطر وينظم معامالهتا حىت صدور 
ة كان البد املتعلق ابلتجارة اإللكرتونية، وبصدور قانون ينظم التجارة اإللكرتونية بطريقة رمسي  2018سنة    05- 18القانون  

من صدور تشريع ضرييب متعلق هبا عمال مببدأ العدالة الضريبية بني التجارة التقليدية والتجارة اإللكرتونية وفيما أييت سنتطرق 
 اىل كيفية فرض الضريبة على التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر واإلعفاءات املمنوحة هلا.  

 ونية يف اجلزائر أوال: كيفية فرض الضريبة على التجارة اإللكرت 
لقد عرف حميط سوق املعامالت التجارية تطورا هاما من حيث املعامالت اإللكرتونية يف اجلزائر، فقد أصبح املواطن 
اجلزائري يلجأ اىل املواقع اإللكرتونية لطلب ما حيتاجه من سلع وخدمات كالتسوق ودفع الفواتري، ومن جهة أخرى تشهد 

معاملة مت القيام هبا ابتداء    100000ا معتربا فقد مت القيام بعملية الدفع اإللكرتوين ألكثر من  طرق الدفع اإللكرتونية تقدم
 .20161انطالق الدفع اإللكرتوين يف اجلزائر يف أكتوبر  

فانتشار هذا النوع من املعامالت دفع املشرع اجلزائري اىل وضع إطار قانوين يفصل أشكال وإجراءات املعامالت 
القانون    اإللكرتونية من خالل  جتسد  ما  هذا  واالحتيال،  الغش  أخطار  من  أطرافها  ابلتجارة   05-18وحيمي  املتعلق 

 اإللكرتونية كما رأينا سابقا. 
كما أن التجارة التقليدية ختضع لضرائب ورسوم تساهم يف إيرادات اخلزينة، وتطبيقا ملبدأ العدالة استوجب إخضاع 

لضريبة، ومواكبة هلذا التطور مت إدراج ضمن قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة يف املعامالت التجارية اإللكرتونية ل
املتعلقة ابلضريبة   282بنود خاصة مبعامالت التجارة اإللكرتونية من خالل املادة    2019من قانون املالية لسنة    10املادة  

 :2اجلزافية الوحيدة، وكانت كما يلي
، فإن األشخاص الطبيعيني مهما 4مكرر    282مكرر اىل    282أ:"استثناء ألحكام املواد    4مكرر    282املادة  

كانت وضعيتهم إزاء الفئات األخرى من املداخيل، الذين ينشطون يف إطار دائرة توزيع السلع واخلدمات عرب منصات 
بعنوان   %5حمرر من الضريبة مبعدل    رقمية أو ابللجوء اىل البيع املباشر على الشبكة، خيضعون اىل االقتطاع من املصدر

 
الفرص والتحدايت، جامعة حممد   – امللتقى الدويل: التجارة اإللكرتونية وتكنولوجيات االتصاالت    مشاكل وحتدايت جباية التجارة اإللكرتونية،عاللو شهرزاد،    1

 .10 ، ص2019مارس  06-05البشري اإلبراهيمي، برج بوعريريج، اجلزائر، 
 .2019، قانون املالية وزارة املالية، مديرية الضرائب،  2
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الضريبة اجلزافية الوحيدة، يطبق على مبلغ الفاتورة مع احتساب كل الرسوم ويطبق هذا االقتطاع حسب احلالة، من طرف 
 مؤسسات إنتاج السلع واخلدمات أو من طرف املؤسسات اليت تنشط يف جمال الشراء وإعادة البيع. 

املذكورة أعاله، أن تطبق هذا االقتطاع من املصدر ابلنسبة لألشخاص غري املسجلني كما جيب على املؤسسات  
حلد اآلن لدى اإلدارة اجلبائية والذين حيققون عمليات إنتاج للسلع واخلدمات أو املؤسسات الناشطة يف الشراء وإعادة 

 البيع.
 هر الذي يلي الفوترة على األكثر.( من الش20تتم إعادة صب هذا االقتطاع من طرف املؤسسات يف العشرين )

ابلتجارة  التعامل  لتشجيع  وسيلة حتفيزية  يكون  لكي  املعامالت  من  النوع  هذا  على  املخفض  املعدل  هذا  يطبق 
 اإللكرتونية واملسامهة يف اتساع نطاقها.

كفء يعتمد على   مع النمو الذي تشهده التجارة اإللكرتونية يستدعي من اإلدارة الضريبية االعتماد على نظام عمل
تقنيات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ويسمح ابحلفاظ على موارد الدولة، ومع ذلك فإن جباية التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر  

 .1ال تزال يف مراحلها األوىل، يحنتظر منها التطور مع تطور هذا النوع من املعامالت 
 لتجارة اإللكرتونية:اإلعفاءات من الضريبة املمنوحة يف إطار ااثنيا:  

عموما تعترب التجارة اإللكرتونية جماال جديدا يف اجلزائر فال توجد قوانني ضريبية صرحية تشري اىل إعفاء ضرييب خاص 
 :2كالتايل اليت جاءت    01املتعلق ابلتجارة اإللكرتونية جند املادة    18/05ابلتجارة اإللكرتونية، لكن يف القانون 

إجراءات مراقبة التجارة اخلارجية والصرف، البيع عن طريق االتصاالت اإللكرتونية لسلعة أو خدمة من " يعفى من 
طرف مورد إلكرتوين مقيم ملستهلك إلكرتوين موجود يف بلد أجنيب، عندما ال تتجاوز قيمة هذه السلعة أو اخلدمة ما يعادله 

 مول هبما. ابلدينار احلد املنصوص عليه يف التشريع والتنظيم املع
لالستعمال  املوجهة حصراي  الرقمية  واخلدمات  السلع  شراء  والصرف  اخلارجية  التجارة  مراقبة  إجراءات  من  يعفى 
الشخصي من قبل مستهلك إلكرتوين مقيم ابجلزائر لدى مورد إلكرتوين موجود يف بلد أجنيب عندما ال تتجاوز قيمة هذه 

 املنصوص عليه يف التشريع والتنظيم املعمول هبما"   السلعة أو اخلدمة ما يعادهلا ابلدينار احلد
 :3يلي من خالل فقريت املادة األوىل من قانون التجارة اإللكرتونية ميكننا استنتاج ما  

إلكرتوين مقيم ابجلزائر   - مورد  بني  تكون  عندما  اإللكرتونية  التجارة  أن  نستنتج  املادة  من  األوىل  الفقرة  من خالل 
أجنيب هي معفاة من إجراءات مراقبة التجارة اخلارجية، وتعترب مبثابة عملية تصدير وتسري ومستهلك موجود يف بلد  

 عليها األحكام اجلبائية املتعلقة ابإلعفاءات املوجهة لعمليات التصدير. 

 
 .11  ، صمرجع سبق ذكرهعاللو شهرزاد،  1
 .مرجع سبق ذكرهاملتعلق ابلتجارة اإللكرتونية،  05ــ 18قانون رقم لرمسية للجمهورية اجلزائرية، اجلريدة ا 2
امللتقى الوطين حول: التجارة اإللكرتونية    مدى فعالية التشريع اجلبائي يف حتقيق متطلبات التجارة اإللكرتونية )حالة اجلزائر أمنوذجا(،راحبي بوعبدهللا وآخرون،    3

 .13-12، ص 2020فيفري  24ومستقبل واعد خلرجيي اجلامعات، املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريسي تيسمسيلت، تيسمسيلت، اجلزائر، مشروع صاعد 
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من خالل الفقرة الثانية من نفس املادة نستنتج أيضا أنه عند قيام معاملة جتارية موجهة لالستعمال الشخصي بني  -
تهلك إلكرتوين مقيم يف اجلزائر ومورد إلكرتوين موجود يف بلد أجنيب فهي أيضا معفاة من إجراءات مراقبة التجارة مس

 اخلارجية، وهي معفاة من خمتلف الرسوم اجلمركية والضرائب. 
 التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر  ة بايجالصعوابت املتعلقة بتطبيق  املطلب الثاين:  

وابت اليت تعرتض تطبيق جباية التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر، ومن أمهها صعوابت متعلقة هناك العديد من الصع 
 :1يلي ابجلانب احملاسيب، صعوابت إدارية، صعوابت قانونية وسلوكية، واليت سنوضحها فيما  

الصعوابت اليت يواجهها هناك عالقة قوية بني الصعوابت احملاسبية ونظريهتا اإلدارية، وهذا راجع ابألساس اىل كون  
التجارة  الضريبية يف  اإلدارة  قبل  الضريبية من  املكلفني وإقراراهتم  دفاتر  الرقابة على  يتعلق بصعوبة  احملاسبني خصوصا ما 
اإللكرتونية، وكذا صعوبة قياس دخل املكلفني اخلاضعني للضريبة يف التجارة اإللكرتونية وهو األمر الذي ميكن إرجاع جزء 

نقص اإلطارات املؤهلة علميا وعمليا للتعامل مع وجود صفقات التجارة اإللكرتونية، هذا األمر الذي يقوم خبلق منه اىل  
 صعوابت ومعوقات حماسبية.

من جهة أخرى فإن الصعوابت اإلدارية خصوصا ما يتعلق بنقص كفاءة اإلطارات كانت السبب يف انعدام الثقة بني 
ثر هذه السلوكيات على حصيلة اجلباية، حيث أن تغيري هذه السلوكيات يتطلب تكوين املكلفني وإدارة الضرائب حيث تؤ 

 مكثف لإلطارات وابحلد الذي يعيد بناء جسور الثقة بني الطرفني.
كما أن نقص الوعي لدى املكلفني حول أمهية الضريبة على املستوى الكلي ليس له عالقة مبختلف الصعوابت، 

ب األفكار وتوضيح األغراض من فرض الضريبة على الفرد واجملتمع، وهي املهمة اليت ميكن فتلك السلوكيات تتطلب تقري
 منحها للجامعات ووسائل اإلعالم والقائمني يف هذا اجملال. 

أما ابلنسبة للصعوابت القانونية فتتعلق بنقص القوانني اليت حتكم فرض الضرائب على التجارة اإللكرتونية، فالبد من 
القوان احلاتكييف  التطورات  مع  تفرض  صلة ني  الذي  اإللكرتوين  التجاري  ابجلانب  يتعلق  ما  خصوصا  االقتصاد   ه يف 

 التكنولوجيات اجلديدة. 
 وفيما يلي أهم املتطلبات اليت ميكن تطبيقها للتغلب على هذه الصعوابت: 

إمكانية   - زايدة  وخباصة  إلدارهتا،  جيدة  ونظم  لالتصاالت  متطورة  وذات بنية  النطاق  ذات  بعد  عن  االتصاالت 
 السرعات العالية. 

 تبسيط ورقمنة التشريع الضرييب وتكييفه مع متطلبات التجارة اإللكرتونية. -
 حتسني تكنولوجيا املعلومات يف اإلدارة الضريبية وحتسني الوصول اىل املعلومة اجلبائية. -

 
دراسة حالة مديرية الضرائب بوالية   –معوقات فرض الضريبة على التجارة اإللكرتونية من وجهة نظر أعوان الضرائب  مسعود ميهوب، أمينة بن جدو،    1

الفرص والتحدايت، جامعة حممد البشري اإلبراهيمي برج بوعريريج، برج بوعريريج،    –، امللتقى الدويل: التجارة اإللكرتونية وتكنولوجيات االتصاالت  بوعريريج  برج 
 .15-14، ص2019مارس  06-05اجلزائر، 
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 جلبائية لتسهيل تتبع العمليات التجارية اليت تتم إلكرتونيا. التنسيق والعمل املشرتك بني األجهزة املصرفية واإلدارة ا -
قوة بشرية مؤهلة ومدربة تدريبا جيدا على استعمال تكنولوجيا املعلومات وعلى صيانة األجهزة واملواقع، مبا يف ذلك  -

لوجياهتا على العموم، تطوير مناهج التعليم لتزويد الطالب جبرعات أكرب من املعلومات والتدريب يف جمال املعلومات وتكنو 
 .1ذلك ويف جماالت خمصوصة كالتجارة اإللكرتونية، احلكومة ا اإللكرتونية وما إىل  

 : احللول املقرتحة لتطبيق اجلباية على التجارة اإللكرتونية يف اجلزائرلثاملطلب الثا
خيلق ثغرات تسهل التهرب الضرييب، إن االختالف الكبري بني التشريعات الضريبية يف خمتلف أرجاء العامل من شأنه أن  

إذ أن التسارع يف منو التجارة اإللكرتونية العابرة للحدود يدعو اىل حتمية األخذ بنظام يطبق عامليا، ففي جماالت املعامالت 
اد غري املادية السؤال املطروح هو: من تفرض عليه الرسوم؟ وأين؟ واجلزائر مثلها مثل ابقي دول العامل تسعى جاهدة إلجي

حلول من أجل إخضاع معامالت التجارة اإللكرتونية للضرائب، ولكن اجلهود اجلزائرية مل خترج عن نطاق املقرتحات اليت 
 جاءت يف إطار اجلهود الدولية ومل تضف أي جديد يذكر. 

 :2وفيما يلي بعض احللول املقرتحة لتطبيق جباية التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر
 ييب: أسلوب احلياد الضر  -1

يتم جعل  املقرتح  األمريكية، حيث من خالل هذا  املتحدة  الوالايت  الضرييب من مقرتحات  احلياد  أسلوب  كان 
 اإلنرتنت منطقة تبادل حر مستبعدة متاما من نطاق الضرائب. 

 كي ال تصبح الضريبة سببا يف عرقلة التجارة اإللكرتونية اقرتح البعض وجود نظام ضرييب بسيط وشفاف، فال يعين
احلياد إلغاء الضريبة ولكن تتم املعاملة الضريبية بنفس األسلوب على كل صور التجار بدون متييز، سواء تعلق األمر ابلتجارة 

 اإللكرتونية أو ابلتجارة التقليدية.
ينما من الضروري تفادي وجود فجوات غري عادلة يف املنافسة، واليت تنبع من إعفاء التجارة اإللكرتونية من الضريبة ب

 ختضع هلا التجارة التقليدية. 
 خلق ضرائب إلكرتونية جديدة: -2

اقرتح البعض ربط الضريبة عند املنبع من خالل العمالء، أو جتىب بواسطة الدول املستقبلة للسلعة أو اخلدمة، ويتم 
 ذلك من خالل التنسيق يف مؤمتر دويل حيدد كيفية احلصول على هذه الضريبة والقائمني عليها.

 غري احملل للثقة الضريبية:  -3
املعلومات ونقلها اىل  تتمثل مهمته يف حتديد األطراف وختزين  اللجوء اىل شخص حمل للثقة الضريبية،  اقرتاح  مت 
مصلحة الضرائب، هذا الشخص ميكن أن يكون مورد خدمة اإلنرتنت أو البنك أو متعهد االتصاالت، ويفضل البعض 

الضريبة عن املعامالت، حيث يتوىل بنفسه تطبيق الضريبة املفروضة على املتعاملني ويقوم   الوسيط املايل الذي يقوم بتحصيل

 
 . 35 ، صمرجع سبق ذكرهحممد البشري مركان وآخرون،  1
 . 41-39 ص-، صمرجع سبق ذكرهحممد البشري مركان وآخرون،  2
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بتحصيلها من خالل املستهلك وتوريدها، تبدو هذه الفكرة واقعية من الناحية الفنية عندما يتم الدفع عن طريق بطاقة 
اقة والبائع ابلبنك، وللوصول للنتيجة املرجوة االئتمان، حيث ميكن إدخال نظام الفحص اإللكرتوين الذي يربط صاحب البط

ميكن للسلطات الضريبية أن تسعى جاهدة لدى األجهزة املختصة حلث موردي نظم الدفع اإللكرتوين على تشغيل تلك 
 النظم ابألسلوب الذي يسمح ابإلجراء احملاسيب الذي يتفق وتدفق األموال طبقا للتشريعات السارية. 

 (:Bittaxeتطبيق ضريبة البيت ) -4
هي أحد احللول املقرتحة لتنظيم املعامالت اليت تنطوي على االنتقال اإللكرتوين للبياانت ويتم حتصيلها على أساس 
كمية البيت الرقمية اليت مت استخدامها أو نقلها، ويتطلب ذلك وجود معدات ذات مواصفات خاصة يف األجهزة املختلفة 

 اليت تقوم بنقل البياانت. 
اعتبار ضريبة البيت من بني أفضل احللول املقرتحة لفرض ضريبة على انتقال السلع واخلدمات اإللكرتونية عرب وميكن  

اإلنرتنت، حيث أن هذه السلع يتم حتويلها اىل كمية من البيت وتتم عملية انتقاهلا عرب اإلنرتنت، وابلتايل ستتمكن اإلدارة 
 ي مت نقله وتقوم بفرض ضريبة عليه.الضريبية من حصر العدد الفعلي من البيت الذ 
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 خالصة الفصل: 
تسعى كل دول العامل جاهدة اىل إجياد حلول لتكييف النظم الضريبية وفقا للمستجدات التكنولوجية، وذلك لضمان 

أنه من   التقليدية والتجارة اإللكرتونية يف فرض الضريبة، كما  التجارة  املتطلبات األساسية لنظام فعال جلباية العدالة بني 
تقنيات  وعلى  الدولية  األساسية  املبادئ  احرتام  على  تقوم  فعالة  جبائية  بيئة  خلق  على  الرتكيز  هي  اإللكرتونية  التجارة 

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، من خالل وضع تشريعات تتماشى مع خصائص التجارة اإللكرتونية وتساهم يف منوها. 
وكغريها من دول العامل تعرف انتقاال هاما من حيث املبادالت اإللكرتونية، ما حتم عليها وضع تشريعات اجلزائر  

املتعلق ابلتجارة اإللكرتونية والذي   05-18وقوانني لتنظيم معامالت التجارة اإللكرتونية، هذا ما جتسد من خالل القانون  
هبا، كما تسعى اجلزائر جاهدة اىل تكييف نظامها اجلبائي ليتماشى مع يوضح كيفية ممارستها والقواعد والعقوابت املتعلقة  

 املتطلبات اليت تفرضها التجارة اإللكرتونية. 
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تعد إشكالية جباية التجارة اإللكرتونية من املواضيع اليت اختلفت فيها اآلراء واالجتاهات فهناك من ينادي إبعفاء 
اإلعفاء يساهم يف تشجيع هذه املبادالت معامالت التجارة اإللكرتونية من الضريبة بتقدمي حجج مبنية أساسا على أن  

وابلتايل دعم النمو التكنولوجي، أما وجهة النظر األخرى فرتى أن إعفاء التجارة اإللكرتونية من الضرائب له أثر سليب على 
تعود اىل طبيعة معامالت  واحدة من أهم موارد الدولة، إىل جانب ذلك فإن األنظمة اجلبائية تواجه مشاكل وحتدايت

لتجارة اإللكرتونية اليت أدت اىل صعوبة التحكم فيها وتنظيمها، هذا ما يتطلب تعاون دويل حملاولة تكييف النظم الضريبية ا
 .لتتوافق مع مقتضيات تطبيق اجلباية على التجارة اإللكرتونية لضمان احرتام املبادئ اجلبائية

اية على التجارة اإللكرتونية وكان اهلدف منها السعي متخضت اجلهود الدولية عن العديد من املقرتحات لتطبيق اجلب
اىل عدم ضياع إيرادات هامة للدولة وكذلك كانت املقرتحات تصب يف صاحل ممارسي التجارة اإللكرتونية ألن الضريبة 

يف الفرضية  ستفرض بنسب منخفضة حىت ال تكون عائقا أمام توسع التجارة اإللكرتونية حمليا وعامليا، وهذا ما ينفي ما جاء  
 األوىل. 

اجلزائر مثلها مثل الكثري من الدول النامية ال تزال يف أول الطريق لتطبيق جباية التجارة اإللكرتونية، فهي ال تزال 
تفتقر للمتطلبات الالزمة من كوادر بشرية مؤهلة للتعامل مع املعامالت اإللكرتونية، وكذلك عدم وجود املعدات التكنولوجية 

 ملالئمة لفرض الضرائب على التجارة اإللكرتونية، هذا ما ينفي الفرضية الثانية. تشريعات االو 
ضريبة خمفضة على اإليرادات عليها  النظام اجلبائي اجلزائري يدرج التجارة اإللكرتونية ضمن النظام اجلزايف وتطبق  

الضريبة على معامالت جتارية حمددة، لكن هذا ال يكفي ألن  التجارة اإللكرتونية إعفاءات من  نح  املتأتية منها، كما متح
التجارة اإللكرتونية ختتص بعدة خصائص جتعلها ال تقبل تطبيق نظام جباية التجارة التقليدية عليها، واإلدارة اجلبائية يف 

ر تطمح اىل تطوير سبل وآليات إلخضاع التجارة اإللكرتونية للضريبة وفقا ملا يقتضيه األمر من تكوين الكادر البشري اجلزائ
ليتماشى مع متطلبات الرقابة على عمليات التجارة اإللكرتونية، وجتهيز اإلدارة الضريبية ابملعدات التقنية احلديثة اليت متكن 

 كرتونية مما ميكن من فرض الضرائب عليها، وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة. من تتبع العمليات التجارية اإلل 
 ما سبق توصلنا اىل استخالص النتائج التالية: من خالل 

م يف مثل هذا النوع التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر يف مراحلها األوىل، وهذا يرجع لضعف البنية األساسية للتحك -
 ؛ من املعامالت 

التجارة اإللكرتونية األمهية الالزمة وهذا يتجلى يف عدم استحداث قانون ضرييب زال  اجلزائر ال ت - ال تويل جباية 
 خاص مبعامالت التجارة اإللكرتونية وتصنيفها ضمن األنشطة اخلاضعة لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة. 

اىل   - اجلزائر  اإللكرتونية يف  التجارة  تطبيق جباية  عدم  السبب يف  املكونني يرجع  للعمال  الضريبية  اإلدارة  افتقار 
عدم اخذ اإلدارة الضريبية بعني االعتبار االقرتاحات ، وكذلك  واألكفاء يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال

 امللتقيات اجلامعية.و   دورات والتوصيات اليت مت التوصل اليها من خالل ال 
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ال - يت تعترب أحد العناصر األساسية يف عدم انتشار التجارة اإللكرتونية، االفتقار لثقافة وسائل الدفع اإللكرتونية 
 ؛وائد اجملتمع الستغناء عن النقودوهذا بسبب عدم الثقة هبذه البطاقات، وكذا غياب الوعي بف 

التجارة عدم توفر الكفاءات البشرية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اإلدارات متثل عائق أمام تطور   -
 ؛اإللكرتونية يف خمتلف الدول وخصوصا يف اجلزائر

 يوجد عدة مساعي وجهود دولية تسعى اىل إجياد اآلليات املناسبة لتطبيق اجلباية على التجارة اإللكرتونية؛  -
اجلزائر تصنف معامالت التجارة اإللكرتونية ضمن نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة وتطبق عليها معدل خمفض بنسبة   -

 ؛5%
تطرح مسألة جباية التجارة اإللكرتونية مشكال فعليا السيما فيما يتعلق يف إشكالية الوقوع يف االزدواج الضرييب،  -

 ؛ حصر املعامالت وإثباهتا نظرا لتعارض هذا اإلثبات مع حرية املستخدم وخصوصيته
دارات الضريبية أهم األسباب اليت ضعف البنية التحتية وعدم مواكبة التطورات التكنولوجية يف كل من اجملتمع واإل -

 ؛تعيق تطبيق اجلباية على التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر
جيب توفري املقومات األساسية هلا واملتمثلة يف اإلدارة  يف اجلزائر حىت يتم تطبيق الضرائب على التجارة اإللكرتونية -

م واالتصال احلديثة ملعاجلة البياانت واملعلومات اإللكرتونية، ووجود نظام معلومات مبين على تكنولوجيات اإلعال
 ؛ املعقدة والكثرية للمكلفني

ختتلف القوانني واألنظمة الضريبية املفروضة على التجارة اإللكرتونية عن تلك األنظمة والقوانني املفروضة على  -
 ؛ التجارة التقليدية

الضرائب على التجارة اإللكرتونية وإجياد حلول مت انعقاد العديد من الدورات وامللتقيات الدولية ملناقشة فرض   -
 ؛ تنصف اجلميع 

 يستوجب إخضاع التجارة اإللكرتونية للضريبة عمال مببدأ العدالة الضريبية بني التجارة التقليدية واإللكرتونية.  -
 االقرتاحات والتوصيات:  •

 ؛ ل تكنولوجيا اإلعالم واالتصالاجمخمتلف عمال اإلدارة الضريبية وتكوينهم بصفة حمرتفة يف   أتهيلضرورة إعادة   -
بتطوير   اإللكرتونية  اإلدارةحنو   ابلتوجههلا  الذي يسمح    ابلشكلهياكلها    خمتلف واستحداث    اجلبائية  اإلدارةة  رقمن -

 ا؛ لديه املتواجدةاإلعالم اآليل    برجمياتتلف  خم
الضرائب   ح إشكالية فرض يتوضلالعامة للضرائب    املديريةمع    ابلتنسيق  اجلامعات يف  ت علمية  إقامة ملتقيات ودورا -

 ؛ اإللكرتونيةعلى التجارة  
 ؛مع التجارة اإللكرتونيةو   ة ليتماشى مع التطورات التقنية والتكنولوجيتبسيط ورقمنة التشريع الضرييب وتكييفه   -
 االقتصادية والتجارية للتعامل مع التجارة اإللكرتونية؛ضرورة العمل على هتيئة قطاعاتنا   -
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 جتنب فرض أية قيود غري ضرورية على التجارة اإللكرتونية واليت من شأهنا أن تعيق تطورها وتوسعها يف اجلزائر؛  -
 تطوير نظام البنوك واالهتمام بشكل أكرب بتطوير وسائل الدفع اإللكرتوين.  -
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 . 2008عمان،   ، 2، دار امليسرة للنشر والتوزيع، طالضرائب وحماسبتهاعبد الناصر نور وآخرون،   −
 . 2011، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، التجارة اإللكرتونية جتارة بال حدودعماد علي السويح،   −
 . 2006، الدار اجلامعية، مصر، املتكاملة يف جمتمع املعرفةالتجارة واألعمال اإللكرتونية  فريد النجار وآخرون،   −
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 . 2003، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان،  املالية العامةفوزي عطوي،   −
 .2003مصر،    ، مركز األهرام، القاهرة، التجارة اإللكرتونية العاملية،  وآخرون كاثرين ل. مان   −
، معهد التخطيط القومي، مصر، لالستفادة من التجارة اإللكرتونية يف مصرحنو إسرتاتيجية    ،آخرون و  احلداد حمرم −

2002 . 
 . 2003، دار العلوم للنشر والتوزيع؛ اجلزائر،  املالية العامةحممد بعلي، يسري أبو العالء،   −
 . 2006، منشورات جامعة دمشق،  املالية العامة والتشريع الضرييبحممد خالد املهايين، خالد اخلطيب احلبش،   −
 األوىل، الطبعة العرب، اجملتمع  مكتبة  ،اإللكرتونية التجارة إىل  مدخل القاضي، الكرمي  عبد  زايد ، زلطه أبو خليل حممد   −

 . 2009 األردن،
 . 2007عمان،    ،1، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، طاقتصادايت املالية العامةحممد طاقة، هدى العزاوي،   −
 . 2003اجلزائر،    ، 3، دار هومة للطباعة والنشر، طاقتصادايت اجلباية والضرائبحممد عباس حمرزي،   −
 اجلامعي، الفكر دار ،احلديثة اإللكرتونية الدفع وسائلو  التجارية األوراق ،بندق أنور وائل طه، كمال مصطفى  −

 . 2005 مصر، اإلسكندرية،
 .2005 مصر، اجلامعي، الفكر دار ،اإللكرتونية البنوك ،اجلنينيهي ممدوح ، اجلنينيهي منري −
 . 2005،  1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، ط أحكام عقود التجارة اإللكرتونيةنضال إمساعيل برهم،   −
 . 2006، الدار اجلامعية للنشر، مصر، اإلسكندرية  املالية العامةيونس البطريق وآخرون،   −
 . 2005، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  الضريبيةالنظم  يونس البطريق،   −
 . 2000، الدار اجلامعية اإلسكندرية،  النظم الضريبية مدخل حتليلي مقارنيونس البطريق، وسعيد عثمان،   −

 ابللغة األجنبية:  ب.
1-   Alain Charles Latrinet, Ahmed silem, lexique de gestion, Dalloz, Lyon, 2005. 

 املذكرات واألطروحات:اثنيا:  
 أطروحات الدكتوراه: -أ
ومقومات إقامتها يف الوطن العريب   الدوليةللتواجد يف األسواق    اسرتاتيجي  كخيار   اإللكرتونيةتجارة  ال  ،نيينش  حسني −

 . 2014، اجلزائر،  أطروحة دكتوراه ختصص إدارة أعمال، جامعة ورقلة، وحتدايتواقع    –
الضرييب وآاثره على التنمية االقتصادية، أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، جامعة حممد حممود مجام، النظام   −

 . 2010منتوري قسنطينة، اجلزائر،  
 مذكرات املاجستري:  - ب
مسية دميش، التجارة اإللكرتونية حقيقتها وواقعها يف اجلزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف  −

 . 2011العلوم االقتصادية، جامعة قسنطينة، اجلزائر،  
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دراسة استطالعية لبعض مواقع التجارة اإللكرتونية   –شهرزاد عبيدي، معايري تقييم جودة مواقع التجارة اإللكرتونية   −
 . 2009ر،  املؤسسات اجلزائرية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، اجلزائ

 شهادة لنيل مقدمة مذكرة ئر، ا اجلز  حالة ابإللكرتونية دراسة التقليدية املصرفية الدفع  وسائل إحالل ، وهيبة الرحيم عبد  −
 اجلزائر.  جامعة  ،يريالتس علوم يف ريماجست

مذكرة ماجستري   ،اسرتاتيجيات نظام املدفوعات للقرن الواحد والعشرون مع اإلشارة للتجربة اجلزائرية  ، لوصيف عمار −
 . 2009  ،، قسنطينةكلية العلوم االقتصادية

 املقاالت واملداخالت: اثلثا:  
 املقاالت العلمية:  -أ

جملة أراء للدراسات آمنة زربوط، دور وسائل الدفع اإللكرتوين يف تفعيل التجارة اإللكرتونية مع اإلشارة لتجربة اجلزائر،  −
 . 2019، جامعة البليدة، اجلزائر،  01، العدد01، اجمللد االقتصادية واإلدارية

، جملة البحوث 05ــ  18واقع التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر وفق مقتضيات قانون رقمي جنود، محري نوال،  محر  −
 . 2021،  1القانونية واالقتصادية، العدد

 . 2017، 12، جملة أداء املؤسسات اجلزائرية، العددواقع التجارة اإللكرتونية واإلمداد يف اجلزائرخالد بن ساسي،   −
التسيري، جامعة سطيف،   وعلوم، جملة العلوم االقتصادية  اإللكرتونية   والتجارة اجلباية االفرتاضية  عبد الوهاب،    دادن  −

 . 2004  ، 3، العدد  3اجمللد   اجلزائر،
عبد،   − الضرائبسهاد كشكول  فرض  يف  اإللكرتونية  التجارة  اجمللد أثر  واإلدارية،  االقتصادية  العلوم  جملة   ،18 ،

 العراق.، جامعة بغداد،  68العدد
، جملة االقتصاد حنو حل مشاكل جباية التجارة اإللكرتونية يف إطار اجلهود الدوليةعبد القادر بوعزة، نرجس محيمش،   −

 .، جامعة أمحد دراية، أدرار، اجلزائر2017، 4، العدد01وإدارة األعمال، اجمللد 
، 05، جملة البشائر االقتصادية، اجمللد جلزائرمتطلبات تطبيق اجلباية اإللكرتونية يف اعرابوي أمحد خالد، أقاسم عمر،   −

 ، جامعة أمحد دراية، أدرار، اجلزائر.2019، 03العدد
علي،   − اإللكرتونية  عزوز  املعامالت  واحللول  –جباية  اجمللد املشاكل  األعمال،  القتصادايت  الرايدة  جملة   ،01 ،

 ، جامعة الشلف، الشلف، اجلزائر.2015، 01العدد
 اجمللة ،األردنية الشركات يف اإللكرتونية التجارة تطبيقات لتبين املدركة املعوقات ،عواد ان سلم حممد  الشيخ، فؤاد  −

 . 2005 األردن، األردنية، اجلامعة  مطبعة ،1 العدد ،1 اجمللد  األعمال، إدارة يف األردنية
، جملة الدراسات والبحوث اجلزائرواقع وحتدايت وسائل الدفع اإللكرتونية يف  لبزة هشام، حممد اهلادي ضيف هللا،   −

 . 2017، 24االجتماعية، جامعة الوادي، العدد

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/647
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/647
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، كلية احلقوق 12، جملة الفكر، العدداألمن املعلومايت للحكومة اإللكرتونية وإرهاب القرصنةليتيم فتيحة، ليتيم اندية،   −
 . 2015والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر،  

 . 2014،  1، العدد3، جملة دراسات جبائية، اجمللداإلطار النظري جلباية التجارة اإللكرتونيةحممد طاليب،   −
، جملة اقتصاد املال واألعمال، الضريبة على التجارة اإللكرتونية بني الفرض واإلعفاءمناد بولنوار إلياس زكرايء وآخرون،   −

 بشري، البيض، اجلزائر.، املركز اجلامعي نور ال2020، 2، العدد04اجمللد 
 املداخالت يف امللتقيات العلمية:  - ب

دحو،   − إبراهيم، عامر حاج  ميينة  اإللكرتونية  بن  التجارة  الضرائب على  تطبيق  امللتقى الواقع واآلفاق  -آليات   ،
االتصاالت   وتكنولوجيات  اإللكرتونية  التجارة  بر   –الدويل:  اإلبراهيمي  البشري  حممد  جامعة  والتحدايت،  ج الفرص 

 . 2019مارس   06-05بوعريريج، برج بوعريريج، اجلزائر،  
، امللتقى الدويل حول املشكالت وآليات اإلخضاع  –الضرائب على التجارة اإللكرتونية  احلواس زواق، وهلي بوعالم،   −

-12اجلزائر،  التحول الرقمي للمؤسسات والنماذج التنبؤية على املعطيات الكبرية، جامعة حممد بوضياف، املسيلة،  
 . 2017نوفمرب   13

، امللتقى الدويل: التجارة اإللكرتونية الضرائب على عوائد التجارة اإللكرتونية: اإلشكاالت واحللولذوادي عادل،   −
 06- 05الفرص والتحدايت، جامعة حممد البشري اإلبراهيمي، برج بوعريريج، اجلزائر،    –وتكنولوجيات االتصاالت  

 . 2019مارس  
، مدى فعالية التشريع اجلبائي يف حتقيق متطلبات التجارة اإللكرتونية )حالة اجلزائر أمنوذجا(هللا وآخرون،  راحبي بوعبد  −

امللتقى الوطين حول: التجارة اإللكرتونية مشروع صاعد ومستقبل واعد خلرجيي اجلامعات، املركز اجلامعي أمحد بن حيي 
 . 2020فيفري   24الونشريسي تيسمسيلت، تيسمسيلت، اجلزائر،  

 إىل مقدمة ورقة ،املصريف القطاع مستوى على اإللكرتوين الدفع وسائل إلقامة الالزمة املتطلبات ،ابلفاطمي عباس −
 ،2005 جوان  7- 6  :ماي أ املنعقد  ،وتقنيات خماطر منافسة، :الثالثة األلفية يفاملصرفية  املنظومة حول الوطين امللتقى
 جيجل.  جامعة

شهرزاد،   − اإللكرتونيةعاللو  التجارة  جباية  وحتدايت  وتكنولوجيات مشاكل  اإللكرتونية  التجارة  الدويل:  امللتقى   ،
 . 2019مارس   06-05الفرص والتحدايت، جامعة حممد البشري اإلبراهيمي، برج بوعريريج، اجلزائر،    –االتصاالت  

البشري مركان وآخرون،   − اجلبايةحممد  لفرض  املقرتحة  اجلزائر  احللول  اإللكرتونية يف  التجارة  الدويل: على  امللتقى   ،
االجتاهات احلديثة للتجارة الدولية وحتدايت التنمية املستدامة حنو رؤى مستقبلية واعدة للدول النامية، جامعة الوادي، 

 . 2019ديسمرب  03-02الوادي، اجلزائر،  
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امللتقى العلمي الدويل الرابع   ، املستوى الدويل والعريبالتجارة اإللكرتونية وواقع استخدامها على  مداحي،  حممد   −
اجلزائر اإللكرتونية يف  التجارة  اعتماد  اجلزائرية وإشكالية  البنوك  الدفع يف  نظام  مليانة ،  لعصرنة  اجلامعي مخيس  املركز 

2011 . 
وان الضرائب معوقات فرض الضريبة على التجارة اإللكرتونية من وجهة نظر أع مسعود ميهوب، أمينة بن جدو،   −

، امللتقى الدويل: التجارة اإللكرتونية وتكنولوجيات االتصاالت دراسة حالة مديرية الضرائب بوالية برج بوعريريج  –
 .2019مارس  06-05الفرص والتحدايت، جامعة حممد البشري اإلبراهيمي برج بوعريريج، برج بوعريريج، اجلزائر،    –

 جامعة ،اإللكرتونية التجارة حول الدويل امللتقى ،والتحدايت( األفاق ) اإللكرتونية الدفع  وسائل  ،عمارة بن  نوال  −
 . 2004مارس    17- 16-15 أايم ورقلة،

 القوانني واملراسيم: رابعا:  
التنفيذي رقم   − بتاريخ  91  –  04املرسوم  الصادر  الوطنية لرتقية وتطوير   2004مارس    24،  الوكالة  املتعلق إبنشاء 

 التكنولوجية واحملدث لتنظيمها وعمله. احلظائر  
 . 2019وزارة املالية، مديرية الضرائب، قانون املالية،  −
 . 2018، ماي  28املتعلق ابلتجارة اإللكرتونية العدد   05ــ 18اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، قانون رقم   −
 . 2021ماثلة، وزارة املالية، مديرية الضرائب، قانون الضرائب املباشرة والرسوم امل −
 . 2021وزارة املالية، مديرية الضرائب، قانون اإلجراءات اجلبائية،   −
 . 2021وزارة املالية، مديرية الضرائب، قانون الرسوم على رقم األعمال،   −

 املواقع اإللكرتونية: خامسا:  
 منظمة التجارة العاملية، متاح على الرابط: −

  https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/bey4_e.htm 
 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، متاح على الرابط:  −

growth-economic-role-leading-its-continue-commerce-material/e-https://unctad.org/press 
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