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 الإىداء
ىل صاحب امسرية امععرة، وامفكر املُس تنري؛  اإ

ل يف بلوػي امتعلمي امعايل  فلقد اكن هل امفضل الأوَّ

. ، أأظال هللا يف ُُعرهوادلي احلبيب

ىل من وضعتين عىل ظريق احلياة، وجعلتين رابط اجلأأش،  اإ

وراعتين حىت رصت كبرًيا 

. ، ظيَّب هللا ثراىاأأيم امغامية

ىل روح  امعاىرة رمحة هللا عليو و أأسكنو فس يح جنانو  جديو اإ

ىل   أأظال هللا يف ُعرىٌل جدي و جديتو اإ

خويت؛ من اكن هلم ابمغ الأثر يف كثري من امعقبات وامصعاب ىل اإ   اإ

 سميرة،رزيقة،بالل،أسامة

 تاج الدين،وسيم،أمين: و امكتاكيت

 

 لينة، فايزة ،رندة ،دنيا ،إيمان: دون أأن أأنىس رفيقات دريب 
 لويزة:و رفيقيت يف ُعًل ىذاخعوة خبعوة

ىل مجيع ممن مل يتوانوا يف مد يد امعون يل  .اإ

 أأمال



 

 اإلهــــــــداء
انحًذ هلل انذي َفررح تحًذِ انكالو ٔ انحًذ هلل انذي حًذِ أفضم يا جزخ تّ  األلالو 

 .كًا أثُى عهى َفسّ ْٕٔ ٔنً كم إَعاو  عهٍّ ْٕاسثحاَّ ال َحصً نّ ثُاء

ٔ انحًذ هلل انذي فأخ تحكًرّ تٍٍ انًخهٕلاخ، ٔ رفع انًؤيٍٍُ انذٌٍ أٔذٕا انعهى 

درجاخ، ٔأشٓذ أٌ ال إنّ إال هللا ٔحذِ ال شزٌك نّ، ٔأشٓذ أٌ يحًذ عثذِ ٔ 

رسٕنّ، انذي تهغ انعهى تكًانّ كشفى انذجى تجًانّ كًهد جًٍع خصانّ، صهٕا 

ٔ عهى آنّ ٔ صحثّ انذٌٍ ْى أتز انخهك لهٕتا، ٔ محمد عهٍّ ٔ آنّ انهٓى صهً عهى 

 :أغشرْى عهٕيا ٔأكًهٓى حشيا ٔ عشيا، ٔسهى ذسهًٍا، ثى أيا تعذ 

  :أْذي ْذا انعًم 

يًُٓا لٕذً ٔاسرًزارٌرً، يٍ أنثساًَ ثٕب يكارو األخالق *  إنى يٍ أسرًم

ٔاألدب ٔ سٓزا ٔذعثا ٔذحًال يشاق انحٍاج يٍ أجم راحرً ُْٔائً يٍ كإَا لذٔج 

حفظكًا هللا ٔأطال نُا فً عًزكًا ٔ إنى أمي و أبي العزيزان :ألرذي تٓا، إنٍك 

 .جًٍع اإلخٕج ٔاألخٕاخ، ٔ كذا جًٍع األْم 

ٔ إنى جًٍع األصحاب ٔ انزفماء، تذٌٔ اسرثُاء، ٔ إنى كم يٍ ٌكٌُٕ نً انًحثح 

 ...ٔانرمذٌز

 .إنى سيالئً فً انذراسح ٔفمٓى هللا جًٍعا

إنى يٍ أَار نً انطزٌك فً سثٍم ذحصٍم ٔنٕ لذر تسٍظ يٍ انًعزفح أساذذذً 

 .انكزاو

. إنى شٓذاء ٔأتُاء انشعة انفهسطًٍُ حًاج انًسجذ األلصى ٔاألرض انًطٓزج
 



 

شكر و امتقدير 

« و ما  بـكـم مـن هـعـمـة فـمـن هللا » 

امحلد هلل اذلي أ عاهين عىل تقدمي هذا امعمل ووضع يف سبييل من ساعدين دومنا 

 خبل

ىل أ س تاذي و مرشدي اذلي مول هصاحئه  بزة امصاحل أ توجه ابمشكر و الإمتنان اإ

 .وتوجهياته ما اكن مريى هذا امبحث امنور 

. اتذة امكرام اذلين قدمو منا امكثري خالل املشوار ادلرايسكام أ شكر ال س

قتصادية و امتجارية و علوم امتس يري  و اكفة أ ساتذة لكية امعلوم الإ

 مويزة_أ مال

 

 

 

 



 الملخص
خنلص إىل أن معدل الضغط الضرييب -  حالة اجلزائر-من خالل دراسة  الضغط الضرييب والفعالية الضريبية     

     كونه ميثل مجلة ما حتدثه السياسة  االقتصاد،يعترب من أهم املؤشرات الكمية املعتمدة لتقييم الضرائب على مستوى
لك عن ،كما يعرب كذ(واالستثمار االدخار ،االستهالك)من تأثري على سلوك األفراد يف اجملتمع وتعديل خططهم  الضريبية

نستطيع معرفة إمكانية - الفارق بني ما هو مقدرو فعلي-اجلهد املبذول من طرف الدولة و مبقارنته مبؤشر اجلهد الضرييب
 .زيادته من عدمها

 

الفعالية الضريبية  يف مدى حتقيق الضرائب لألهداف احملددة عند فرضها ، وبذلك ال ميكن القول أن تكمن     
الضريبة املطبقة يف اجلزائر تتسم بالقدر الكايف من الفعالية مقارنة باألهداف الرامية إىل النهوض باجلباية العادية مبا يضمن 

 ةوتبقى احملاوالت املنفرد توازن امليزانية ،وأمام زيادة املبادالت اإللكرتونية غري املادية يصعب احلديث عن الفعالية الضريبية،
 مما يستلزم تصميم نظام ضرييب إلكرتوين دويل قصد حماربة التجاوزات القائمة حتت شعار العوملة لكل دولة غري ناجحة

.  واليت عادة ما تنعكس سلبا على املردودية الضريبية و بالتايل فعاليتها
 .الضغط الضريبي،الفعالية الضريبية ،الناتج الوطني الخام ،االقتطاعات الضريبية : الكلمات المفتاحية



 

 فهرس احملتويات



 I 

فهرس المحتويات 

الصفحة احملتوى 
 اإلىداء 
 الشكر 

 امللخص 
 Iفهرس احملتويات 

 IIIفهرس األشكال و اجلداول 
د -أاملقدمة العامة 
 الضغط الضرييب :الفصل األول

 05متهيد 
 06ماىية الضغط الضرييب و أنواعو :املبحث األول
 06 مفهوم الضغط الضرييب: املطلب األول
 07الضغط الضرييب و بعض املفاىيم القريبية  :املطلب الثاين

 09الضغط الضرييب يف الفكر املعاصر : املطلب الثالث
 12معايري قياس الضغط الضرييب و صعوبات القياس : املبحث الثاين
 12قياس الضغط الضرييب :املطلب األول
 13صعوبات قياس الضغط الضرييب : املطلب الثاين

 15معدل الضغط الضرييب األمثل و عوامل حتديده :املبحث الثالث
 15معدل الضغط الضرييب األمثل و منحىن الفر : املطلب األول
 17معايري حتديد الضغط الضرييب األمثل : املطلب الثاين

 18العوامل املؤثرة على مستوى الضغط الضرييب : املطلب الثالث
 21خالصة الفصل األول 

 الفعالية الضريبية : الفصل الثاين
 22متهيد 

 23ماىية فعالية النظام الضرييب :املبحث األول
 23الفعالية الضريبية مفهوم :املطلب األول
 25مؤشرات قياس فعالية النظام الضرييب :املطلب الثاين

 27حتسني فعالية النظام الضرييب :املطلب الثالث
 28معوقات النظام الضرييب :املبحث الثاين
 28مجود النظام الضرييب :املبحث األول
 30حتديات تقليدية اليت تواجو النظام الضرييب :املطلب الثاين



 II 

 31حتديات معاصرة اليت تواجو النظام الضرييب : املطلب الثالث
 34مقومات فعالية النظام الضرييب :املبحث الثالث
 34مرونة النظام الضرييب :املطلب األول
 35كفاءة اإلدارة الضريبية :املطلب الثاين

 36التحفيز اجلبائي :املطلب الثالث
 38خالصة الفصل الثاين 

 اجلانب التطبيقي : الفصل الثالث
 39متهيد 

 40دراسة حتليلية ملستويات العبء الضرييب  :املبحث األول
 40 حتليل تطور بنية األيرادات العامة يف النظام الضرييب اجلزائري:املطلب األول
 41 يف النظام الضرييب اجلزائريمستويات العبء الضرييب :املطلب الثاين

 42تطور العبء يف اجلباية العادية  :املطلب الثالث
 42قياس الضغط الضرييب لدى الفرد :املبحث الثاين
 43 نسبة اإلقتطاع الضرائب من دخل الفرد:املطلب األول
 47متوسط الضغط الضرييب الفردي  :املطلب الثاين

 48الضغط الضرييب يف دول اجلوار :املبحث الثالث
 48 2020-2015 الضغط الضرييب يف املغرب:املطلب األول
 49 2020-2015الضغط الضرييب يف تونس : املطلب الثاين

 50 2020-2015الضغط الضرييب يف اجلزائر : املطلب الثالث
 53خالصة القصل الثالث 

 54خامتة 
 55 قائةة املراجع

 



 

   و األشكالالجداولفهرس 
 



 III 

 فهرس الجداول

 

 فهرس األشكال

 رقم الشكل العنوان الصفحة
 01 منحىن الفر 11

 

  

 رقم اجلدول العنوان صفحة
 01 مقارنة بني الضغط الضرييب و بعض املفاهيم القريبة 05
 2020-2015نسبة مسامهة اجلباية يف إمجايل اإليرادات العامة للفرتة  37

 
02 

تطور العبء الضرييب اإلمجايل و العبء الضرييب خارج قطاع احملروقات خالل  38
2015-2020  

03 

2020-2015 تطور العبء الضرييب يف اجلباية العادية 40  04 
 05 خمتلف الضرائب اليت يدفعها موظف عمومي 41
 06 خمتلف الضرائب اليت يدفعها تاجر خيضع لنظام الربح احلقيقي 43
خمتلف الضرائب اليت يدفعها تاجر خيضع لنظام جزايف  44 07 
 08 خمتلف الضرائب اليت يدفعها تاجر يف السوق السوداء 45



 

 المقدمة
 



 مقدمة .
 

 
 أ

 
  :مقدمة 

         مثلت الضريبة خالل فًتات طويلة العنصر األساسي يف األعمال والدراسات العلمية ادلالية وذلك لكوهنا من 
  و السياسيةاالجتماعية و االقتصاديةجهة إحدى أقدم وأىم مصادر اإليرادات العامة و أحد وسائل حتقيق أىدافها 

ادلتعلقة بفرضها أو بآثارىا،  وأداة مهمة لتحقيق أىدافها االقتصادية واالجتماعية و السياسية، وقد أضحت اليوم جزء 
مهم من السياسة ادلالية للدولة تستخدمها يف فًتات الرواج واالنكماش من أجل حتقيق استقرارىا ادلايل واالقتصادي، 
فأحيانا ترفع معدالت الضرائب أو توسع يف أوعيتها من أجل حتسُت مردودية نظامها اجلبائي، ما قد يؤثر سلبا على 

ادلقدرة التكليفية للمكلفُت، ويرفع من معدالت الضريبة الذي ينجر عنو يف هناية ادلطاف ضعف كفاءة األداء اجلبائي، 
. وتدين مستوى النشاط االقتصادي على ادلدى الطويل نتيجة ارتفاع مستويات الضغط اجلبائي

         لقد حاول الكثَت من االقتصاديُت حتديد ادلعدل األمثل للضغط الضرييب الذي ال جيب جتاوزه، وىذا منذ 
     من دخل ادلكلف، أو كما ىو احلال لبعض %20الفيزيوقراط الذي نادوا بأن ال يتعدى اإلقطاع الضرييب معدل 

   وعند احملدثُت فقد حدده %10الذي حيدد معدل االقتطاع الضرييب بــ " برودون"االقتصاديُت الكالسيكُت أمثال 
COLLIN CLARK من الدخل القومي%25بـ   .

       إن الضريبة ادلنخفضة ديكنها أن تنعش االقتصاد، وبرفع معدالهتا ديكنها أن حتقق مردودية مالئمة، لكن حتدي 
"  الفر آرثر" عتبة معينة للضغط الضرييب يعود سلبا على ادلوارد ادلالية وعلى االقتصاد، ولقد وضح اإلقصادي األمريكي 

Arether lefer كثرة الضريبة تقتل الضريبة" والذي فحواه " منحٌت الفر. " ذلك من خالل ادلنحى ادلنسوب المسو "
TROP D’IMPOT TUE L’IMPOTأي تعدى الضغط الضرييب لعتبة معينة، ديكن أن خيفض ادلوارد ادلالية  .

 
:  إشكالية الدراسة

: مما سبق ديكن صياغة اإلشكالية على من خالل التساؤل الرئيسي التايل

ماهو حجم الضغط الجبائي في الجزائر، وكيف يؤثر على فعالية النظام الجبائي؟ 

:        لإلجابة على ىذا التساؤل قمنا بطرح بعض التساؤالت الفرعية

 ما مفهوم الضغط الضرييب؟ و كيف يتم قياسو ؟و فما يتمثل أثره؟-    

ما  ادلقصود  بالفعالية الضريبية؟   -
 فيما تتمثل أنواع الضغط الضرييب؟ -
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ماذا نقصد بالضغط الضرييب األمثل؟  -
 .2020- 2015ما ىي أىم التعديالت اجلبائية للفًتة ما بُت  -

: فرضيات الدراسة

:   لإلجابة على التساؤالت السابقة ديكن طرح الفرضيات التالية

 .االقتصادية الضرييب إىل بعض ادلؤشرات االقتطاعالضغط الضرييب ىو نسبة  -
 .معدل الضغط اجلبائي يف اجلزائر مرتفع، مما يؤثر على فعالية النظام اجلبائي -

:  أهمية الدراسة

يستمد البحث أمهيتو من ادلكانة اليت حيتلها حساب الضغط الضرييب والذي من خاللو يتم التحكم يف معدالت 
. كم أن ارتفاعو دلستوى معُت يؤثر على فعالية النظام اجلبائي .الضريبة

: أهداف الدراسة

اذلدف من ىذه الدراسة ىو معرفة الضغط الضرييب للفرد اجلزائري وكذا الضغط الضرييب الوطٍت خالل فًتة الدراسة 
2015-2020 .

 .معرفة أىم ادلشاكل اليت تواجو قياس الضغط اجلبائي باجلزائر-  

. معرفة أثر الضغط اجلبائي على فعالية النظام اجلبائي- 

: أسباب اختيار الموضوع
 .ادلوضوع ذو صلة مبجال ختصصي وىو احملاسبة واجلباية ادلعمقة -
. تقدير حجم الضغط اجلبائي يف اجلزائر -

:  منهج الدراسة

    سوف نعتمد يف  دراستنا على ادلنهج الوصفي يف إبراز اجلوانب ادلفاىيمية للضغط الضرييب والفعالية الضريبية، وادلنهج 
 .التحليلي يف قياس أثر الضغط الضرييب على فعالية النظام اجلبائي

: حدود الدراسة

 .، وختص النظام اجلبائي اجلزائري2020 إىل سنة 2015سوف تكون دراستنا للفًتة ادلمتدة من سنة 

 



 مقدمة .
 

 
 ج

: اإلطار العام للدراسة

مقدمة 

 مقاربة فكرية حول الضغط الضرييب والفعالية الضريبية: الفصل األول

 2020-2015قياس الضغط الضرييب يف اجلزائر الفًتة : الفصل الثاين

 الضغط اجلبائي على فعالية النظام اجلبائي أثر: الفصل الثالث 

  اخلادتة

: الدراسات السابقة

الضغط الضريبي في الجزائر، مقال في مجلة اقتصاديات : حميد بوزيدة والموسومة ب:دراسة الباحث -1
دراسة مستويات الضغط الضرييب اإلمجايل ومشاكلو  و مردوديتو خارج وقد تناول الباحث : 04، العدد إفريقياشمال 

 الفرد من الضغط الضرييب و مستوى األمثل للضغط الضرييب  كما امتدت يتحملوقطاع احملروقات كما قام بدراسة  ما 
 جند اخنفاض يف مردودية مستوى الضغط الضرييب خارج إليهامن أىم النتائج اليت توصل  2003_1996دراستو من 

 احملروقات و تفعيل النظام الضرييب للحد من التهرب و الغش الضرييب من أجل التخفيف من خسائر اخلزينة العمومية 

دراسة الباحث زهير بن دعاس؛حدود قياس الضغط الجبائي في الجزائر ؛مقال في مجلة الغاوم اإلنسانية _2
  و قد تناول الباحث كل ما يتعلق باإلطار النظري للضغط الضرييب و حتليل اإليرات اجلبائية يف اجلزائر و 01؛العدد 

 الدولة ؛و تناول أيضا قياس الضغط الضرييب بادلعٌت الضيق؛و بادلعٌت الواسع إيراداتمكانة  و مسامهة اجلباية العادية من 
 نسبة إليها  و من أىم النتائج ادلتوصل 2017-2000 كلي لقطاع احملروقات ؛كما امتدت دراستو من باستبعادو 

 دعائم حتقيق إرساءمسامهة اجلباية البًتولية يف تركيبة الناتج الداخلي اخلام ،و حىت اليسقط االقتصاد جيب العمل على 
كفاءة النظام الضرييب من خالل تبسيط اذلياكل الضريبية و توسيع قاعدة التحصيل  

الباحث ناصر مراد ؛ بن عياد سمير شروط فعالية النظام الضريبي الجزائري  مقال محلة دراسات  دراسة_3
م اجلبائي و مقومات جناحو ؛و أىم أساليب ا قد تناول الباحثُت العقبات اليت تواجو فعالية النظو03جبائية ؛العدد 

. لفرض الضريبة و تكيفها مع الواقع ادلعاش مع  بعض اقًتاحات لتحسُت فعالية النظام اجلبائي

بكلية العلوم زارب نعيمة ؛بوعبرية سهام ليزا؛تقييم فعالية النظام الضريبي الجزائري؛مذكرة لنيل شهادة ماستر؛_4
 2016-2015 لسنة ادلركز اجلامعي لعُت دتوشنت بلحاج بوشعيب ؛صادية وعلوم التسَت وعلوم التجاريةتقاإل



 مقدمة .
 

 
 د

      ح الزائري و اصجلقتصاد ااإلتطور  ؛ةييب و السياسة الضرييبالنظام الضرمت تناول اإلطار ادلفاىيمي لكل من          
 .ئرافعالية تقييم النظام الضرييب يف اجلز و يف األخَت مت التطرق إىل ييي و تقييم مردودية النظام الضرييبالنظام الضر

كل ىذه الدراسات ختتلف عن الدراسة اليت سوف نقوم هبا من حيث ادلدة الزمنية ،و كذا مل تقس الضغط          
الضرييب لدى الفرد اجلزائري،الضغط الضرييب يف الفكر ادلعاصر و العوامل ادلؤثرة عليو أما يف جانب فعالية النظام الضرييب 

و أيضا مل يدرسوا الضغط الضرييب و تأثَته على النظام .مل يتطرقوا إىل مجود النظام الضرييب،و كذا كفاءة اإلدارة الضريبية
. أما اجلانب التطبيقي ىو خيتلف عن كل الدراسات السابقة .اجلبائي الذي ىو موضوع دراستنا 
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 :تمهيد
 شهدىا العامل أثناء األزمة اليت االقتصادية       تطور مفهـو الدولة و توسعت وظائفها و السيما نتيجة األزمات 

فانتقلت من الدولة احلارسة اليت تنحصر مهامها يف الدفاع و األمن و حتقيق  (1931-1929) العلمية االقتصادية
 يف ظل الدولة الراعية ادلتدخلة يف نواحي احلياة االقتصاديالعدالة بينما تركت  للفعالية الفردية سلتلف أوجو النشاط 

االقتصادية و االجتماعية لتأمُت االستقرار و التوازف االقتصادي و االجتماعي و السياسي ودفع عملية التنمية و التطور 
من خالؿ استخدامها لسياسات مالية و اقتصادية سلتلفة تؤثر يف النشاط االقتصادي و السياسي و االجتماعي و نتيجة 

. لذلك ازدادت حاجة الدولة إىل مصادر دتويل جديدة لتلبية الوظائف ادلتطورة 
     و تعد  الضرائب  من أىم األدوات ادلالية اليت تساعد الدولة يف تأمُت تلك ادلوارد و توجيهها وفقا للسياسات ادلالية 

 لتحقيق األىداؼ ادلرسومة مسبقا فلم تعد الضريبة وفقا لذلك غاية حبد ذاهتا وإهنا وسيلة نسعى الدولة من االقتصاديةو 
.  و أىدافها االقتصاديةاالجتماعيةخلية و حتقيق غايتها اخالذلا يف تطبيق سياستها الد

بأهنا مساعلة إلزامية بدوف مقابل مباشر  (خبَت يف صندوؽ النقد العريب) و تعّرؼ الضرائب حسب الدكتور ناجي التوين 
يتم فرضها على األفراد و ادلمتلكات و ادلؤسسات بغرض دعم اإلنفاؽ العاـ، و قد تعددت أنواع الضرائب و تعددت 

 و توجيو األظلاط االستهالكية و االدخارأيضا وظائفها من إعادة توزيع الدخل و حتقيق االستقرار االقتصادي و حتفيز 
. االقتصادية يف الدولة عالوة على دورىا األساسي ادلتمثل يف دتويل اإلنفاؽ العاـ

 الوطٍت معدؿ الضغط الضرييب الذي سنتطرؽ إىل االقتصادو من أىم ادلؤشرات اليت تعتمد لتقييم الضرائب على ادلستوى 
أبرز جوانبو يف الفصل األوؿ من حبثنا ادلتضمن  
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:  ماىية الضغط الضريبي و أنواعو-المبحث األول
 اليت اآلثار يسمح بتقدير و تتبع إذايعترب الضغط الضرييب من بُت ادلفاىيم و ادلؤشرات اليت أثارت انتباه االقتصاديُت 

. ػلدثها النظاـ الضرييب على احلياة االقتصادية للدولة ادلعنية
 :مفهوم الضغط الضريبي- المطلب األول

  و أنواعو معدؿ الضغط الضرييبيف ىذا ادلطلب سنتناوؿ تعريف الضغط الضرييب من عدة جوانب اقتصادية وتعريف 
 .من وجهات نظر سلتلفة  تعريف الضغط الضرييبسوؼ نتطرؽ اىل : تعريف الضغط الضريبي -أوال 

 على اإلنفاؽ االقتصاديةمعدؿ الضغط الضرييب ىو ذلك التأثَت الذي حتدثو السياسة الضريبية كجزء من السياسة         
  1 االستثمار و االدخاراالستهالكي و 

 اليت حتيط مبعامل اجملتمع  بصورىا كافة نتيجة فرض االجتماعية و االقتصاديةالتغَتات :يعرؼ الضغط الضرييب بأنو        
 ختتلف من رلتمع إىل أخر تبعا حلجم االستقطاع الضرييب يف ىذا اجملتمع و الًتكيب الفٍت للنظاـ اليتالضرائب و 

 2.الضرييب
من ىذا التعريف حدوث تغَتات تطرأ على مجيع نواحي حياة ادلكلفُت اليت يثَتىا فرض الضرائب ،حسب الفقو       

:  تغَتات و ىيثادلايل يراىا تتمثل يف ثال
 يف الكياف الضرييب قد تؤدي إىل إحداث تناقض ألىداؼ السياسة الضريبية أو اختالؿنتيجة : تغَتات الالإرادية    _ 

 األسس العلمية والفنية إلخضاع الضرييب
 ي التغَتات اليت يهدؼ النظاـ الضرييب أو السياسة الضريبية إىل حتقيقهاأ :التغَتات ادلقصودة_

 وىي اليت تتولد تلقائيا عن غَتىا من التغَتات ادلقصودة أو اإلرادية نتيجة فرض الضرائب:  التلقائية التغَتات_ 
:   و اليت تكوف يف العادةاالقتصادية الضرييب على بعض ادلقادير االقتطاعو يعترب مستوى الضغط الضرييب عن نسبة 

الناتج احمللي اخلاـ  _ 
الناتج الوطٍت اخلاـ  _
رلموع االقتطاعات العامة _

 االقتصاديةيتم حساب الضغط الضرييب إما على ادلستوى الكلي باستعماؿ اجملمعات : ي أنواع الضغط الضريب- ثانيا
باستعماؿ ادلقادير اجلزئية اليت ختص ادلؤسسة أو الفرد على حد  (الفرد أو ادلؤسسة )الكلية،و إما على ادلستوى اجلزئي 

 .سواء
يعترب الضغط الضرييب الفردي ،مقاسا دلا يتحملو الفرد من الضرائب ،ال من حيث ادلبلغ :الضغط الضريبي الفردي - 1

فحسب،و إظلا ألعلية ىذا ادلبلغ ادلقتطع من دخلو،و ما يلبيو من إشباع حلاجات الفرد ادلختلفة ،ألف متوسط دخل الفرد 

                                                             
 128 ص 1973، دار النهضة ،بَتوت،النظم الضريبية عبد ادلنعم فوزي ، 1

25ص 2018 السورية،االفًتاضية ،اجلامعة التشريع الضريبي الدكتور زلمد احلالؽ، 2  
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  .1ىو الذي يظهر الوضعية ادلعيشية ،و ادلستوى العاـ إلنفاؽ
 يف شكل ضرائب أو رسـو و باقتطاعات تستهدؼ الدولة و اجلماعات احمللية موارد الشخصية للفرد أو مؤسسة      

 مساعلات و أيضا تضحية ادلكلف مببلغ من دخلو االقتطاعاتتشكل ىذه 
 دخل ادلكلف بالضريبة و مقدار الضريبة اليت تضاؼ إليها االعتبارو ػلسب الضغط الضرييب الفردي أخذ بعُت        

 : اإلجبارية ،و ىذا وفقا للعالقة التالية االقتطاعات
PFI=

𝐈

𝐑
            

  :PFIالضغط الضرييب الفردي  
I:  حجم الضرائب ادلقتطعة     

R : الدخل الفردي     
 عند حساب الضغط االعتبار ،ال تأخذ بعُت االستهالؾ        كما غلدر بنا بأف الضرائب الغَت ادلباشرة مثل ضرائب 

. الضرييب الفردي ،و ذلك لصعوبة حساهبا ألهنا تكوف متضمنة يف السعر
يف ىذا اإلطار نأخذ رلمل اإليرادات الضريبية احملصلة الدولة و اجلماعات احمللية مبا يف :الضغط الضريبي اإلجمالي-2

 ،اإليرادات الضريبية  I ،و على ضوء ىذا إذا رمزنااالمجاعي اإلجبارية من طرؼ صناديق الضماف االقتطاعاتذلك 
PFG  و الدخل القومي معربا عليو بالناتج الداخلي اخلاـالضرييب اإلمجايلللضغط،  PIB

2   
PFG= 𝑰

𝑷𝑰𝑩
 

:  الضغط الضريبي و بعض المفاىيم القريبة -المطلب الثاني
من أىم ادلفاىيم القريبة اجلهد الضرييب العبء الضرييب و الطاقة الضريبية  
العبء )نسبة إىل الطاقة الضريبية ادلقدرة (العبء الضرييب الفعلي) ىو اإليرادات الضريبية ادلتحققة :الجهد الضريبي_أ

ىذا و يعرب اجلهد الضرييب عن ادلدى الذي يتحملو اجملتمع على شكل ضرائب ،أو الكم الذي استغلتو .(الضرييب األمثل
 3:و يتم احتسابو على النحو التايل.الدولة من الطاقة الضريبية للمجتمع 

= TE الجهد الضريبي
العبءالضريبية الضريبي

 الطاقة 
 

و عند جتاوز اجلهد .يعرب ىذا ادلؤشر عن مدى استغالؿ الدولة الطاقة الضريبية يف اجملتمع على شكل ضرائب      
اإلرىاؽ )الضرييب الواحد صحيح فإف الضرائب ادلدفوعة فعال تفوؽ الطاقة الضريبية للمجتمع و تعرب عن حدوث حالة 

 .و ختتلف درجتها تبعا إلبتعادىا أو قرهبا عن الواحد الصحيح(الضرييب
                                                             

 291،جامعة اجلزائر بومرداس،ص04،رللة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا عدد الضغط الضريبي في الجزائر محيدة بوزيدة، 1
239 ص، 2013،الوادي 18؛رللة الواحات للبحوث و الدراسات العدد الضغط الضريبي كحافز للتهرب و الغش الضريبيصر،ارحاؿ ف   2  

 455 ،ص2016 ،األردف،جويلية 1،ادللحق43 ،اجمللددراسات،العلوم اإلدارية:تقدير الطاقة و الجهد الضريبي في األردن أمحد ادلاجلي، 3
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 يعرؼ ىانسن العبء الضرييب بأنو التغَتات  Bent Hansen" و مسجريف " «Musgrave»:العبء الضريبي_ب
الناشئة عن فرص الضريبة على توزيع الدخوؿ، حيث ينتج عن فرص الضرائب آثار على استخدامات ادلوارد االقتصادية و 

 استخدامات) للضرائب األثر األوؿ و الثاين االقتصاديةعلى اإلنتاج الوطٍت و على توزيع الدخوؿ، حيث يعترب من اآلثار 
 1.فيخص اصطالح العبء الضرييب( توزيع الدخوؿ)و أما األثر الثالث  (ادلوارد و اإلنتاج الوطٍت

: و قصد قياس العبء الضرييب نكوف أماـ معيارين   
 عبارة عن ذلك اجلزء من احلصيلة الضريبية عن مدة معينة و الذي استقر :  العبء الضريبي المطلق

 .هنائيا فيذمة ادلموؿ ،أي كمية األمواؿ اليت حتملها ادلموؿ الفعلي للضريبة خالؿ فًتة معينة
 

= العبء الضريبي المطلق
الحصيلةالقطاع الضريبية التي تحملها القطاع فعال

عدد أفراد 
 

 
 عبارة عن العبء الضرييب ادلطلق منسوبا إىل ادلقدرة التكليفية للموؿ:العبء الضريبي النسبي. 

100 =العبء الضرييب النسيب
العبءللموؿ الضرييب ادلطلق

 ادلقدرة التكليفية  

يعرؼ على أنو احلد األقصى لإليرادات اليت ؽلكن حتصيلها من خالؿ الضرائب، مع األخذ بعُت  :الطاقة الضريبية_ ج 
 كل من حجم و ىيكل الناتج احمللي اإلمجايل و مقدار النفقات العامة و مستوى إنتاجيتها ،و كذلك مقدرة االعتبار

األفراد على حتمل الضرائب و قدرة احلكومة على حتصيلها و من ىنا صلد أف الطاقة الضريبية دتثل العبء الضرييب األمثل 
الذي ػلقق التوازف ما بُت حاجة احلكومة للضريبة لتغطية نفقاهتا ،و بُت مقدرهتا على حتصيل تلك الضرائب ، و كذلك 

 2.مقدرة األفراد على دفع الضرائب 
ؽلكن القوؿ أف مؤشر العب الضرييب مل يكن كافيا لتحليل مدى مالئمة الضريبية و  الطاقة الضريبية ادلمكنة ىي 
أقصى معدؿ للضغط الضرييب ؽلكن الوصوؿ إليو، حيث أف الضغط الضرييب عبارة عن مؤشر لتقييم كمي يسمح مبعرفة 

ثقل االقتطاعات الضريبية يف اجملتمع وذلك مقارنة بالدخل احمللي اخلاـ، أما الطاقة الضريبية فهي أعم من الضغط الضرييب 
و تستوجب اإلدلاـ بأكرب قدر من ادلتغَتات االقتصادية قصد حتديد أكرب حصيلة شلكنة، إذف ؽلكن اعتبارىا اجملاؿ أو 

. ادلدى الضرييب الذي يتغَت فيو معدؿ الضغط الضرييب
: أدناه االختالفات من خالؿ اجلدوؿ إبرازمن أجل الفصل بُت ادلصطلحات ال بد من ادلقارنة بينهما وؽلكن و
 
 

                                                             
 393،ص2002، الدار اجلامعية،مصر،دراسات في السياسات الماليةحامد عبد اجمليد دراز،   1

 455 أمحد ادلاجلي ،مرجع سابق ذكره،ص  2
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 مقارنة بين الضغط الضريبي و بعض المفاىيم القريبة: العنوان

من إعداد الطالبتين باإلعتماد على المعلومات السابقة : المصدر
: الضغط الضريبي في الفكر المعاصر-المطلب الثالث

 .مدرسة اقتصاديات العرض و عند مدرسة النقديوفيف ىذا ادلطلب سوؼ نرى الضغط الضرييب عند ابن خلدوف و عند 
 الضريبة ىي الطريقة ادلفضلة للكثَت من احلكومات للحصوؿ على إيرادات :الضغط الضريبي عند ابن خلدون-أوال

حيث غلادؿ الكثَت من . لإلنفاؽ، لكن ادلشكلة تربز عندما تكوف ىناؾ اختالفات يف الرأي حوؿ معدؿ الضريبة
االقتصاديوف وخاصة الليربالُت منهم، بأف احلصوؿ على عائدات ضريبية أعلى، يتطلب يف ادلقابل خفض معدؿ الضريبة، 

الضرائب المرتفعة ستجعل الناس  « . إىل ابن خلدوف، اليت ذكرىا يف كتابة ادلقدمةجذورىاوىي أسس اقتصادية ؽلتد 
 ابن نظريةو» ينتشرون في كل مكان بحثًا عن القوت، وسيهربون إلى أماكن خارج الوالية القضائية لحكومتهم

، ىي واحدة من أىم مساعلاتو يف الفكر االقتصادي العادلي، وربط فيها الفيلسوؼ الكبَت بُت آليات للضرائب خلدوف
 ادلؤسسُت ذلذه النظرية، ومن ادلؤيدين ذلا بشدة ليس فقط اإلباءفرض الضرائب واإلنفاؽ احلكومي، وكاف من أوؿ 

كفيلسوؼ وعامل، بل ورجل دولة أيضا توىل ادلسئولية وعرفو نقاط ضعف كل قرار ؽلكن اختاذه لزيادة موارد الدولة، وذلذا 
 . أوصى بضرورة خفض معدؿ الضريبة حىت ال تُقتل حافز العمل، ومن يدفعها من الناس، سيفعل ذلك عن طيب خاطر

يؤكد ابن خلدوف أف الضرائب حتقق عائدات أكرب يف حاؿ خفضها، وذلذا كاف يدافع بشدة عن سياسة احلكمة يف 
إنفاؽ ادلاؿ العاـ، ألف رفع معدالت الضرائب لتعويض اخلسائر والعجر، يرىق لناس ويساىم يف انكماش النشاط 

االقتصادي، وبالتايل تعتمد أسس نظريتو على ترشيد النفقات احلكومية ألف العبث هبا يف رأيو ىو الذي يوفر ادلربرات 
.  الواىية لفرض ادلزيد من الضرائب 

يطالب ابن خلدوف احلكومة بالصدؽ مع الناس، فاذلجمات على شلتلكات األشخاص تدمر احلافز الكتساب ادلمتلكات 
أصال، ما يرسخ ثقافة االتكاؿ والكسل بُت ادلواطنُت، فإذا كاف حيازة ادلمتلكات مصَتىا النهائي يف يد احلكومة، 

.  على الثروةتصاعديةسيختفي الدافع دتاًما الكتساب ادلزيد من ادلمتلكات، والتوقف عند ما حتدده السلطة من نسب 

 الضغط الضرييب العبء الضرييب  الطاقة الضريبية اجلهد الضرييب
مؤشر يبحث يف _

األوعية الضريبية 
ادلمكنة داخل إقتصاد 

 .دولة ما

مؤشر نوعي ،يبحث يف _
اإلمكانيات ادلتاحة للوصوؿ 

إىل أكرب حصيلة ضريبية 
 .شلكنة

تقدير جزئي ،يراعي _
التغَتات الناشئة عن فرض 

الضرائب على دخوؿ 
األفراد 

ىو تلك التغَتات _
الناشئة عن جراء فرض 

 .ضريبية

تقدير كلي، يسعى إىل حتديد _
التغَتات التلقائية 

ال يكشف عن كيفية توزيع _
األعباء الضريبية بُت القطاعات 

اإلقتصادية و الفئات 
 .اإلجتماعية

https://muslimheritage.com/ibn-khaldun-taxation-relevance-today/
https://muslimheritage.com/ibn-khaldun-taxation-relevance-today/
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يرفض ابن خلدوف انتهاؾ حقوؽ ادللكية، ويرفض أي شكل للضرائب ؽلكنها تدمَت احلافز، واللجوء يف ادلقابل إىل نشاط  
طفيف، فاحلضارة والرفاىية واالزدىار التجاري يعتمد على اإلنتاجية، وجهود الناس يف مجيع االجتاىات، ويوضح العامل 

.  تراجع دوراف احلضارةإىلالعريب أف التوقف عن ادلكسب خوًفا من اإلجراءات ادلشددة على الربح يؤدي بالتبعية 
الغريب أف ابن خلدوف ػػ ابن القرف الرابع ػػ الذي مل يقرأ عن احلداثة ومل يتعلم من أدبياهتا، كاف يسبقها زمنًيا وفكريًا، 

حيث قدـ تصورات عن كيفية ىروب رجاؿ األعماؿ اآلف برؤوس أمواذلم من بلداهنم األـ، إىل بلداف أجنبية توفر ذلم 
حوافز أعلى وضرائب أقل، وقاؿ يف مقدمتو أف الضرائب ادلرتفعة ستجعل الناس ينتشروف يف كل مكاف حبثًا عن القوت، 

وسيهربوف إىل أماكن خارج الوالية القضائية حلكومتهم، مبا يفرغ األوطاف من رجاذلا األقوياء وتقبع ادلدف يف حالة خراب، 
ما ينعكس يف النهاية على تفكك الساللة احلاكمة وإهناء صالحية احلاكم، فقراراهتم وانعكاساهتا حتدد بقاءىم أو 

 1. اندثارىم
واجهت السياسات و األفكار الكينزية يف أواخر الستينات و خالؿ : الضغط الضريبي في مدرسة النقديون -ثانيا

السبعينات من القرف ادلاضي مشكالت كبَتة و حتديات دتثلت يف تصاعد معدالت البطالة و التضخم معا،و ىو ما 
عرؼ بالركود التضخمي ،و مل تستطيع النظرية الكينزية يف معاجلة ىذه ادلشكلة ،و عندما ظهر التحدي الكبَت من 

،و قد كاف ىذا التحوؿ يف الرأي حوؿ أفكار ادلدرسة النقدية يف نظر البعض نتيجة (مدرسة شيكاغو)ادلدرسة النقدية 
 الكلي للواليات ادلتحدة األمريكية خالؿ االقتصادلقوة احلجج اليت جاءت هبا ىذه ادلدرسة من جهة،و ضعف األداء يف 

 . الكينزياالقتصادالسبعينات من جهة أخرى،شلا خلق بيئة مناسبة لتقبل أفكار جديدة و التخلي عن 
ىي نظرية لالقتصاد الكلي تقوؿ  العرض جانب اقتصاديات :الضغط الضريبي عند مدرسة اقتصاديات العرض-ثالثا

وفًقا القتصاديات . إف النمو االقتصادي ؽلكن أف ينشأ على ضلو أكثر فاعلية من خالؿ خفض الضرائب وخفض التنظيم
. جانب العرض ، سيستفيد ادلستهلكوف بعد ذلك من زيادة ادلعروض من السلع واخلدمات بأسعار أقل وستزيد العمالة

           .                         .اخلبَت االقتصادي روبرت مونديل أثناء إدارة رونالد ريغاف بدأىا
يعد منحٌت الفر أحد العناصر النظرية الرئيسية القتصاديات جانب العرض ، فكرة أف اطلفاض معدالت الضرائب عندما 

 .يكوف مستوى الضريبة مرتفًعا جًدا سيعزز بالفعل اإليرادات احلكومية بسبب النمو االقتصادي العايل
 ، 1975عاـ  يف قد صاغو الصحفي جود وانيسكي لبعض الوقت" اقتصاديات جانب العرض"كاف يُعتقد أف مصطلح 

 من قبل ىربرت شتاين 1976ألوؿ مرة عاـ " جانب العرض"أتكينسوف ، استخدـ مصطلح . لكن وفًقا لروبرت د
وفقط يف وقت الحق من ذلك العاـ مت تكرار ىذا ادلصطلح من قبل  (مستشار اقتصادي سابق للرئيس ريتشارد نيكسوف)

االقتصاد "يفضل النقاد مصطلح . استخدامو يعٍت أفكار االقتصاديُت روبرت مونديل وآرثر الفر. جودي وانيسكي
 ."اذلابط

                                                             
150،ص2،دراسات اقتصادية اسالمية ،العددبين ابن خلدون و الفر"،مبدأالضريبة تقتل الضريبة عبد الكريم قندوز  بن علي بلعزوز، 

1  
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اليت تؤكد على جانب الطلب والًتكيز على جانب العرض جانب العرض ، وتوجيو ادلوارد  ادلدرسة الكينزية تشجيع    
وتشمل . إىل االستثمار ، وتعزيز اإلنتاجية واستقرار األسعار االستهالؾ إىل القطاع اخلاص ، من القطاع العاـ من

السياسة  ريغاف أدار الرئيس. ، وإلغاء القيود احلكومي الضرائب ، وخفض اإلنفاؽ ختفيف السياسات احملددة
يف علم .وفشلت العجز يف كبَت أدت إىل توسع النهاية ، ولكن يف ( رغلانومكس ) الفكرة ىذه على أساس االقتصادية

. وجود عالقة نظرية بُت معدالت الضرائب وادلستويات الناجتة من اإليرادات احلكومية الفر منحٌت االقتصاد ، يوضح
. الضريبة معدؿ يوضح مفهـو مرونة الدخل اخلاضع للضريبة ، أي تغيَتات الدخل اخلاضع للضريبة استجابة للتغَتات يف

٪ ، وأف ىناؾ 100٪ و 0أنو ال يتم مجع إيرادات ضريبية مبعدالت الضريبة القصوى البالغة  Laffer يفًتض منحٌت
عادًة على شكل رسم  Laffer يتم دتثيل منحٌت. ٪ يزيد من إيرادات الضرائب احلكومية100٪ و 0معدؿ يًتاوح بُت 

٪ بدوف عائد صفري ، ويزيد إىل احلد األقصى دلعدؿ اإليرادات مبعدؿ ضرييب متوسط ، مث 0بياين يبدأ من الضريبة بنسبة 
ومع ذلك ، فإف شكل ادلنحٌت غَت مؤكد ومتنازع عليو بُت . ٪100ينخفض مرة أخرى إىل صفر عائد مبعدؿ ضرييب 

 ظل افًتاض أف اإليرادات ىي وظيفة مستمرة دلعدؿ الضريبة ، فإف احلد األقصى ادلوضح يف منحٌت يف .االقتصاديُت
Laffer يرجع إىل نظرية Rolle واليت ىي نتيجة قياسية يف حساب التفاضل والتكامل ،           . 

ىو أف زيادة معدالت الضرائب إىل ما بعد نقطة معينة تؤدي إىل نتائج عكسية  Laffer أحد اآلثار ادلًتتبة على منحٌت
 يشَت .ال ؽلكن تقدير منحٌت الفر االفًتاضي ألي اقتصاد معُت ، فهذه التقديرات مثَتة للجدؿ. لزيادة اإليرادات الضريبية

أف تقديرات معدالت ضريبة الدخل إىل احلد األقصى قد تباينت بشكل كبَت ،  إىل باجلريف اجلديد االقتصاد قاموس
ىناؾ إمجاع بُت االقتصاديُت البارزين على أف خفض معدؿ ضريبة الدخل الفيدرالية . ٪70حيث بلغ متوسطها حوايل 

 .                                               .يف الواليات ادلتحدة لن يرفع إمجايل إيرادات الضرائب السنوية
فورد ديك تشيٍت  إدارة كاف منحٌت الفر شائًعا يف الواليات ادلتحدة مع صانعي السياسة بعد اجتماع ظهر مع مسؤويل

صاغ ادلصطلح .  ، حيث ورد أف آرثر الفر رسم ادلنحٌت على منديل لتوضيح حجتو1974ودونالد رامسفيلد يف عاـ 
مل يكن ادلفهـو األساسي جديًدا ؛ . ، الذي كاف حاضراً أيًضا يف االجتماع Jude Wanniski "منحٌت الفر"

 .يالحظ الفر نفسو سوابق يف كتابات الفيلسوؼ االجتماعي ابن خلدوف يف القرف الرابع عشر وغَته
ستزداد . منحٌت ؽلثل العالقة بُت معدؿ الضريبة واإليرادات الضريبية ، اقًتحو اخلبَت االقتصادي األمريكي الفر الفر

معدؿ الضريبة من الصفر ، ولكن حبجة أف إيرادات الضرائب ستنخفض على العكس  ارتفاع إيرادات الضرائب مع
اليت دتت مالحظتها  اقتصاديات جانب العرض من جزء إنو. (معدؿ العبء الضرييب األمثل)معدؿ ضرييب معُت  جتاوز إذا

 . Reaganomic النظاـ يف إدارة
 : معايير قياس الضغط الضريبي وصعوبات قياس-المبحث الثاني

بعدما تطرقنا يف ادلبحث السابق دلاىية الضغط الضرييب و ادلفاىيم ادلتعلقة بو ،و يف مبحثنا ىذا سنهتم بكيفية 
 .قياس الضغط الضرييب، وسلتلف صعوبات اليت تقف وراء قياس الضغط الضرييب
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هتدؼ دراسة الضغط الضرييب إىل حتديد التغَتات اإلقتصادية النامجة عن اإلقتطاعات الضريبية، و ذلذا يعترب قياسو 
من أىم ادلؤشرات يف يد صناع القرار و رامسي السياسات،دلعرفة مدى حتقيق الضريبة لألىداؼ ادلسطرة للسياسة 

    1اإلقتصادية بصفة عامة،و السياسة الضريبية بصفة خاصة
:  قياس الضغط الضريبي-  المطلب األول

و من ىنا ؽلكن اعتبار الضغط الضرييب مؤشرا كميا للتقدير الكلي للضرائب على مستوى االقتصاد الوطٍت،لذلك غلب 
. حتديد قيمتو بكيفية دقيقة ،و يف ىذا اجملاؿ توجد طريقتُت لقياس مستوى الضغط الضرييب

يعترب األكثر استعماال للتمييز بُت ادلستويات ادلختلفة للضغط : الدخل القوميإلى الضريبي االقتطاعنسبة -أوال 
الضغط الضرييب بادلفهـو الضيق : الضريبية و يعرب عنو بالعالقتُت التاليتُت لالقتطاعاتالضرييب و ىو مبثابة ادلقياس ادلباشر 

 سعو الضغط الضرييب بادلفهـو الوا

 =                 المفهوم الضيق للضغط الضريبي  
االيراداتاالجمالي الضريبية

 الناتج المحلي 
 

 

=المفهوم الواسع للضغط الضريبي
اإليراداتاإلجمالي شبه الضريبية+ االيرادات الضريبية

 الناتج المحلي 
 

 ( اإلجبارية االقتطاعاتأو معدؿ )
صعوبة قياس الضغط الضرييب وفق ىذا ادلعيار تزداد :  العامة االقتطاعات الضريبي إلى مجموع االقتطاعنسبة -ثانيا

ادلتمثلة يف مجيع الضرائب ( رلموع االقتطاعات العامة)القائم على إغلاد نسبة االقتطاع الضرييب إىل رلموع موارد الدولة 
حيث يبقى ىنا ادلعيار قليل الدقة نتيجة . ادلباشرة وغَت ادلباشرة باإلضافة إىل أشباه الضرائب مثل التأمينات االجتماعية

تعذر قياس بعض االقتطاعات غَت الضريبية يف كثَت من األحياف، باإلضافة إىل أنو يف الدوؿ النامية تظهر الزيادة ادلستمرة 
يف حجم األنفاؽ احلاوي فيها، األمر الذي يظهر العالقة الوطيدة بُت ىذا االقتطاع وادلستوى العاـ لالقتطاعات ادلختلفة 

 2.ةحبيث يزداد العبء الضرييب كلما ازداد حجم االقتطاعات العاـ
: مشاكل قياس الضغط الضريبي- المطلب الثاني

يثَت قياس معدؿ الضغط الضرييب مشاكل تتمثل أعلها يف مشكلة حتديد ادلداخيل الضريبية وطريقة حساب اجملمع  
 .االقتصادي

                                                             
 2020،سنة 04العدد  ،12رللة أفاؽ علمية ،اجمللد ،2008_2007قياس الضغط الضريبي في الجزائردراسة تحليلية للفترة بن تريدي ػلي و زمالئو ،  1

 634،ص 
91_90 ،ص2003 ،الدار اجلامعية ،مصر،طبعة  النظم الضريبية بطريق يونس أمحد،  2  
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تتمثل ادلداخيل الضريبية يف الضرائب و الرسـو شبو اجلبائية و اليت غلب أف :تحديد مجموع المداخيل الضريبية -أوال
 :تتوفر فيها اخلصائص التالية

. ، و ليست وعلية(نقدية)أف تكوف بدفعات حقيقية -
. أف تدفع للدولة أو إلحدى مؤسساهتا العامة-
غلب أف تتوفر فيها خاصية اإلجبار -

 كالرسـو ادلخصصة لتشجيع بعض فروع اقتصاديختتلف الرسـو شبو اجلبائية حسب أغراضها، فتكوف ذات غرض 
 مثل اشًتاكات الضماف اجتماعياإلنتاج أو سلصصة لتمويل بعض ادلنظمات مثل رسـو النقابات و تكوف ذات غرض 

. االجتماعي
لو أثر مهم عند حساب معدؿ الضغط  (االجتماعيالضماف كاشًتاكات،) الرسـو شبو اجلبائية استعماؿؼ          

الضرييب، خاصة وأف معظم نظم احلسابات الدولية تتجاىلها، لكوهنا تعود لصاحل ادلنظمات اخلاصة، ولكوف أغلبها 
 و ذلك يف حدود سقف اختياريةإختيارية و ليست إجبارية مثلما ػلدث يف أدلانيا، فإشًتكات الضماف االجتماعي تصبح 

 1  من االشًتاكات غَت ظاىرة يف االقتطاعات%10األجر، فحوايل 
ختتلف رلاميع احملاسبة الوطنية حسب النظم ادلتبعة يف تقييمها و حساهبا، واليت  :االقتصادي المجمع اختيار -ثانيا

  اليت تعطيها دلفاىيم القطاعات ادلنتجة و غَت ادلنتجة يف حتديد اإلنتاج الوطٍت          االقتصاديةختضع للفلسفة 
و بذلك تكوف النتائج ادلتوصل إليها سلتلفة تبعا للنظاـ ادلتبع يف التقييم و احلساب ، ويعترب الدخل الوطٍت اجملمع 

 2. الوطٍت يف فًتة معينةلالقتصاداألساسي ادلعتمد يف حساب معدؿ الضغط الضرييب حيث يعطي تقييما كميا 
 ؽلثل اإلنتاج الكلي اخلاـ رلموع السلع و اخلدمات اإلنتاجية فقط و ادلنتجة من قبل  :االنتاج الكلي الخام-1 

البلد  ، فهو ال يتضمن اخلدمات غَت اإلنتاجية كما ؽلكن القوؿ أف اإلنتاج الكلي اخلاـ لبلد ما خالؿ سنة معينة مقيما 
 .(مقيمة بسعر اإلنتاج)بسعر اإلنتاج يساوي قيمة رلموع اإلنتاج اخلاـ لفروع اإلنتاج 

ؽلثل رلموع السلع واخلدمات اإلنتاجية ادلنتجة من قبل األعواف ادلقيمة و اليت تشكل :اإلنتاج الداخلي الخام-2
.  النهائية فقطلإلستخدماتموضوعا 
: تصنف اخلدمات حسب نظاـ احلسابات االقتصادية اجلزائرية إىل         

  (كاخلدمات ادلقدمة من طرؼ الفنادؽ، ادلطاعم و مكاتب الدراسات)خدمات إنتاجية مادية  - 
. خدمات إنتاجية غَت مادية و ادلتمثلة يف اخلدمات ادلقدمة على سبيل ادلثاؿ من طرؼ األطباء و احملاميُت- 

                                                             
،جامعة امحد دارية ماستر قياس و تحليل الضغط الضريبي للضريبة على الدخل اإلجماليلنيل شهادة مذكرة زينب سقَتي ،وردة سباعي، 1
                                                                                                     42 ،ص2016_2015،

33 ، ص 2004،جامعة سعد دحلب ، البليدة ،نوفمرب  الضغط الضريبي و الفعالية الضريبية لنيل شهادةمذكرة ماجيستيرٍر  وسيلة طالب، 2  
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خدمات غَت إنتاجية و تشمل اخلدمات ادلقدمة من طرؼ ادلؤسسات العمومية و التأمُت، و الشؤوف العقارية، و ىي - 
القطاعات ادلستبعدة يف حساب اإلنتاج الداخلي اخلاـ، رغم أهنا مل تعد تقدـ كل خدماهتا باجملاف، األمر الذي يضعف 

 على رلمع آخر يعرب بدقة أكرب عن مستوى النشاط اإلنتاجي و ىو الناتج االعتماددقة ىذا اجملمع فكاف من األحسن 
 .الداخلي اخلاـ ادلستعمل من طرؼ النظاـ احملاسبة الوطنية لألمم ادلتحدة و الذي يصلح للمقارنات الدولية

ؽلثل رلموع دخوؿ عناصر اإلنتاج،أو ما يسمي بالقيمة ادلضافة الكلية و ؽلكن حتديده : PIBالناتج الداخلي اخلاـ- 3
 :بادلعادلة التالية 

 
 

: أين
Le PIB :اإلنتاج الداخلي اخلاـ .
VABad : ات العموميةدريالقيمة ادلضافة لإل .
VABif : القيمة ادلضافة للمؤسسات ادلالية .

VABai  :القيمة ادلضافة لشؤوف العقارية .
VAB sd :القيمة ادلضافة للخدمات ادلنزلية .
Loyers  :اإلغلارات .

باإلضافة إىل رلمع الناتج الوطٍت اخلاـ و الذي يأخذ مبعيار اجلنسية على خالؼ الناتج احمللي اخلاـ الذي     
  .(عادة سنة) الوطٍت من سلع مادية و خدمات يف فًتة إنتاجية االقتصاديأخذ مبعيار اإلقامة، حيث ؽلثل رلموع ما أنتجو 

. إنتاج األعواف األجانب ادلقيمُت-إنتاج األعواف الوطنيُت غَت ادلقيمُت+ الناتج الداخلي اخلاـ= الناتج الوطٍت اخلاـ
 أما بالنسبة ألىم الصعوبات اليت تواجو حساب معدؿ الضغط الضرييب يف اجلزائر فتخص اإليرادات الضريبية، و 

 ىذه الضرائب نكوف االعتبارخاصة تلك العائدة للجماعات احمللية و حبساب معدؿ الضغط الضرييب دوف األخذ بعُت 
. 1 عن مستواه احلقيقي ابتعدناقد 
يفسر ارتفاع الضغط الضرييب يف دولة ما،إما الرتفاع االقتطاعات الضريبية و ضعف القسط : تفسير النتيجة النهائية_ 3

من ادلوارد ادلتاحة لألفراد الذي يسمح ذلم مبزاولة اإلنتاج ،أو ضعف ادلردودية الضريبية حبيث أف ثقل العبء الضرييب دفع 
 .ادلكلف إىل البحث عم سلتلف وسائل التهرب الضرييب ،و الغش الضرييب يف بعض األحياف 

و يتطلب تفسَت معدؿ الضغط الضرييب يف وجود عالمات مرجعية و مواضع للمقارنة ،أي ضرورة اختاذ مستويات معينة 
 مع األوضاع الدولة زلل االجتماعيةللضغط الضرييب يف رلموعة من الدوؿ اليت تتسم بتشابو األوضاع االقتصادية و 

الضغط الضرييب ادلعٍت هبذه ادلستويات هبدؼ معرفة موضعو ضمن ادلستويات ،ولكن اإلحصائيات  الدراسة ،مث مقارنة

                                                             

 1 وسيلة طالب،مرجع السابق

 

Le PIB = La PIB +VABad + VABif +VABai +VAB sd –Loyers 
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ادلتوفرة عن الدخوؿ و عمليات احملاسبة الوطنية لست مهيأة بكيفية دقيقة ،كما أهنا ال تعرض بنفس ىذه الطريقة و ىذا 
 1بسبب اختالؼ تركيبة االيرادات الضريبية و تباين اجملمع االقتصادي ادلتبع سب نظاـ احملاسىب الوطنية ادلنتهج

 معدل الضغط الضريبي األمثل و عوامل تحديده -المبحث الثالث
أف قياس الضغط الضرييب يعٍت البحث عن ادلعدؿ األمثل للضغط الضرييب و من أجل الوصوؿ إليو ال بد من معرفة      

العوامل اليت تتحكم فيو  
: معدل الضغط الضريبي األمثل و منحنى الفر-المطلب األول

 .سوؼ نقـو بدراسة و حتديد معدؿ الضغط الضرييب األمثل حسب منحٌت الفر
معدؿ الضغط الضرييب األمثل ىو مقدار نسيب يتغَت عرب الزماف ادلكاف فال يوجد : تعريف الضغط الضريبي األمثل- 1

 معدؿ ثابت و مثايل لكل البلداف، 
حاوؿ الكثَت من االقتصاديُت حتديد ادلعدؿ األمثل للضغط الضرييب الذي ال غلوز تعديلو،و ىذا منذ الفيزيوقراط        

 االقتصاديُت من دخل ادلكلف،أو كما ىو احلاؿ لبعض % 20 الضرييب معدؿ االقتطاعالذين نادوا بأف ال يتعدى 
 من الدخل الوطٍت،و عند % 10 معدؿ الضغط الضرييب ب 1868برودىو الذي حدد سنة "الكالسيك أمثاؿ 

.  من الدخل الوطٍت% 25احملدثُت فقد حدده كما ذكرنا يف ادلبحث السابق كولُت كالرؾ ب 
من الدخل القومي ذلك أف نسبة %100 إىل %1كما أنو ال يوجد للضغط الضرييب ،حدود حبيث ؽلكن أف يتغَت من 

 الضرييب يف تقدمي اإلقرارات الضريبية ،يف تقدمي اإلقرارات الضريبية،و االلتزاـ الضرييب مرتبطة بشكل مباشر بدرجة االقتطاع
 . 2 القانونيةاآلجاؿدفع ادلبالغ الضريبية يف 

 األمريكي الفر فإف كل زيادة يف معدؿ الضغط الضرييب تؤدي اىل زيادة يف احلصيلة الضريبية ،أي االقتصاديو حسب 
 3 يقبلوف الضريبة و ال ينقصوف نشاطاهتم اخلاضعة ذلا االقتصاديُتأف األعواف 

إف ىذا "الضريبة تقتل الضريبة" صاحب مبدأ   Arthur lafferتحليل الضغط الضريبي حسب منحنى الفر _2
جَتارد  العامل االقتصادي و أستاذ علم االقتصاد جبامعة جنوب كاليفورنيا و مستشار رئيس الواليات ادلتحدة األمريكية

ىناؾ دائما معدالف " ،و قدـ يف مناقشة لدعم التخفيضات الضريبية ،و قد قاؿ أف 1977 إىل 1974فورد من 
  اإليراداتللضريبة  ػلققاف نفس 

  
            

 
                                                             

 2017،جامعة جياليل ليابس سيدس بلعباس،ماستر أثر الضغط على االنفاق الحكومي في الجزائرلنيل شهادة ،مذكرة بوسيف زينب أمساء،بن دلة خدغلة1  
_2018         

104،ص2015،جامعة باتنة ، ماحيستر أثر اإلصالحات اإلقتصادية على فعالية النظام الضريبي في الجزائر لنيل شهادةمذكرةعمار ميلودي، 2  
9 بوسيف زينب أمساء،بن دلة خدغلة ،مرجع سابق ذكره، ص  3  
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منحنى الفر :العنوان                   

 
بن تريدي يحي و زمالئو،قياس الضغط الضريبيي الجزائر ،مجلة األفاق :المصدر

 
تعتمد اإليرادات على .األفقي يتكوف ادلنحٌت من معدؿ الضريبة على احملور العمودي ،بينما اإليرادات على احملور      

نالحظ أف معدؿ الضريبة يؤثر على اإليرادات  .(الرسم البياين  و الذي ال يظهر يف)حجم األساس اخلاضع للضريبة 
بعد ذلك .يف البداية ، نالحظ زيادة يف اإليرادات بسبب زيادة ادلعدؿ و لزيادة األساس اخلاضع للضريبة .حسب ادلنحٌت 

 السلبية للزيادة يف معدؿ الضريبة إىل اآلثار،تتغلب تكلفة الضريبة على دافعي الضرائب و على اإلنفاؽ العاـ ،و تؤدي 
بعد .لذلك،تزيد اإليرادات مبعدؿ منخفض كما نالحظ يف  القسم األبيض .تقليل األساس اخلاضع للضريبة مبعدؿ متزايد 

 و ىذا راجع إىل اإليرادات،يتضاءؿ األساس اخلاضع بنسبة أكرب من الزيادة يف معدؿ الضريبة و تقل ×نقطة ما و لتكن 
ألف ادلستثمرين يتخلوف عن االستمثار و ذلك ألف اجلزء األكرب من األرباح احملققة سيتم اقتطاعو يف شكل ضرائب كما 

ىو موضح يف القسم الرمادي  
مبعدالت ضريبية بديلة ×       و بالتايل ،ؽلكن حتقيق أي مبالغ من اإليرادات باستثناء نقطة احلد األقصى لإليرادات 

        .        مع ذلك يوجد اختالؼ كبَت يف الوضع االقتصادي للدولة بُت كما ىو مبُت يف و على التوايل
. (حالة ادلعدالت ادلنخفضة يف القسم األبيض و ادلعدالت ادلرتفعة يف القسم الرمادي ادلوضح يف الشكل أعاله)احلالتُت 

بالنسبة للقسم األبيض فإف ادلعدالت الضريبية ادلنخفضة تؤدي إىل تشجيع االستثمارات و اإلنفاؽ العاـ ،ىذه الزيادة 
و .ختلق ثروات جديدة يستفيد منها كل ادلساعلُت بطرؽ مباشرة و غَت مباشرة، و منو سيتم حتقيق ظلو اقتصادي للدولة 

على العكس بالنسبة للقسم الرمادي فادلعدالت الضريبية ادلرتفعة تطرد ادلستثمرين من الدولة و ىنا يبدأ النشاط 
   1.االقتصادي بالًتاجع 

 معدؿ الضغط الضرييب األمثل ىو مقدار نسيب يتغَت عرب :معايير تحديد الضغط الضريبي األمثل-المطلب الثاني
الزماف و ادلكاف فال يوجد معدؿ ثابت و مثايل لكل البلداف ،و برغم من ذلك ؽلكن أف نقًتح رلموعة من معايَت لتحديد 

: ادلعدؿ األمثل نوجزىا يف النقاط التالية

                                                             
 639مرجع سابق ذكره،ص   بن تريدي ػلي و أخروف، 1
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ػلقق أكرب منفعة مجاعية شلكنة حيث يستند ىذا ادلعيار على نظرية القيمة اليت تشًتط تساوي ادلنفعة احلدية لإلنفاؽ _ 
. العاـ مع ادلنفعة احلدية مع اإلنفاؽ اخلاص

ػلقق أكرب دخل وطٍت أي كلما كانت الزيادة يف معدؿ الضغط تؤدي إىل ارتفاع الدخل الوطٍت فمن دوف معدؿ _
.  األمثل االقتطاع

 اطلفضت اإليرادات الضريبية نستنتج أننا تعدينا العينة ادلثلى و ؽلكن أف نوجز أىم إذاأي :يعظم احلصيلة الضريبية _
:  ادلرجو يفاالقتطاعالعوامل اليت حتوؿ دوف الوصوؿ إىل معدؿ 

. و قد تكوف علبة كإضراب ضد الضريبة أو سرية كتهرب و الغش الضرييب :االجتماعيةادلعارضة _ أ
.  الناجتة عن نقل الضرائب ادلرتفعة إىل أسعار و األجور االقتصاديةالتغَتات _ ب
 1.العراقيل اإلدارية دوف تطبيق الضريبة بشكل صحيح_ ج

  :العوامل المؤثرة على مستوى الضغط الضريبي:المطلب الثالث
  .يعتمد حتديد الضغط الضرييب األمثل على ادلقدرة التكليفية للدخل الوطٍت و الضغط الضرييب النفسي

تنطوي الضرائب على قياـ الدولة باستقطاع جانب من الدخل الوطٍت مبناسبة : المقدرة التكليفية للدخل الوطني-أوال
إنتاجو أو إنفاقو لذا غلدر بنا دراسة ادلقدرة التكليفية للدخل الوطٍت أي مدى قدرتو على حتمل العبء الضرييب، و شلا 

يوجب التطرؽ إىل كل من ادلقدرة التكليفية العامة بقصد حتديد مدى قدرة اجملتمع على ختصيص جانب من دخلو 
يستقطع يف شكل ضرائب للمساعلة يف دتويل األعباء العامة و ادلقدرة التكليفية الفردية للتعرؼ على إمكانية توزيع العبء 

. حسب قدراهتم  و اليت حتددىا دخوذلم و ثرواهتم بصفة عامة (الطبيعيُت أو ادلعنويُت)الضرييب العاـ على األشخاص 
تتوقف ادلقدرة التكليفية للجماعة على عوامل تؤثر على مستوى الدخل الوطٍت  : العامة المقدرة التكليفية- 1

. الذي يكوف زلال للضريبة و كذا على إمكانية حتصيلها
العوامل المحددة للمقدرة التكليفية العامة -أ

: تتمثل أساسا يف 
 غَت الضروري وبالتايل فالزيادة يف لالستهالؾمع زيادة الدخل الوطٍت يزداد ما ؼلصص : حجم الدخل الوطني-

. ادلقدرة التكليفية أكرب من زيادة الدخل الوطٍت
 االقتصادللضرائب نظرا ألف مقتضيات  (الطاقة الضريبية)غَت أنو ال غلوز ختصيص كل زيادة يف ادلقدرة التكليفية 

. الوطٍت تستدعي ترؾ جانب من ىذه الزيادة لرفع الطاقة اإلنتاجية و التنمية و دعم االقتصاد
كما يعتمد تقدير حجم الدخل القومي على حتديد مكوناتو و اليت اختلفت اآلراء بصددىا، وإف كاف ؽلكن ردىا 

:  إىل اجتاىُت، أحدعلا يتفق و أسس النظرية الرأمسالية و الثاين و أسس النظرية االشًتاكية، و منو يكوف لدينا

                                                             
،جامعة أمحد دراية ،أدرار ماستر الضغط الضريبي و العوامل المؤثرة في اإلقتصاد غير الرسمي لنيل شهادة مذكرةخليلي عبد ادلالك ،عزاوي عبد الرمحاف،  1
 39،ص 2016_2015،
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اإلنتاج الشامل و الذي يشمل رلموع اإلنتاج السلعي و إنتاج اخلدمات اليت حتققها مجيع قطاعات االقتصاد  -
.  احلراالقتصادخالؿ فًتة زمنية معينة و ىذا حسب أصوؿ 

 .اإلنتاج ادلادي و يقتصر على اإلنتاج السلعي دوف إنتاج اخلدمات و ىذا يتفق مع النظاـ االشًتاكي -
و ىناؾ إجتاه ثالث يعترب الناتج القومي رلموع اإلنتاج السلعي و إنتاج اخلدمات الذي يوجو إىل األسواؽ التوزيعية 

. (إنتاج السوؽ)
 :العوامل االقتصادية- ب

تسود فيو ظاىرة االستهالؾ الذايت، -  يؤدي تطور االقتصاد الوطٍت من رلتمع زراعي:ىيكل االقتصاد الوطني-       
إىل رلتمع صناعي يًتتب -  ادلادة اخلاضعة للضريبةانكماشكما تنخفض بو مستويات الدخوؿ و ادلعيشة، شلا يؤدي إىل 

للمجتمع حيث تزيد الفرصة لتطوير  (ادلقدرة التكليفية)عليو زيادة التدفقات النقدية و التبادالت إىل زيادة الطاقة الضريبية 
. الضرائب على الدخوؿ و اإلنفاؽ

 تؤثر طريقة توزيع الدخوؿ يف اجملتمع على نوع الضريبة ادلطبقة، فعندما تتفاوت الدخوؿ :طريقة توزيع الدخول- 
عن النسبية حىت تغل حصيلة - إلصابة الدخوؿ ادلرتفعة-بُت ادلواطنُت يف رلتمع ما يفضل فرض الضرائب التصاعدية 

أكرب، فمثال إذا تساوى رلتمعاف يف مستوى الدخل ولكن أحدعلا يقل فيو التفاوت يف توزيع الدخل بُت مواطنيو، فإف 
حصيلة الضريبة النسبية يف األوؿ تزيد عن حصيلة الضرائب التصاعدية يف اجملتمع الثاين ، شلا يتضمن زيادة ادلقدرة 

. التكليفية فيو مقارنة باجملتمع اآلخر
تزداد ادلقدرة التكليفية للمجتمع كلما استخدمت أمواؿ الضرائب :األغراض التي تستغل فيها حصيلة الضريبة -

 فتكوف مبثابة استهالكيةيف مشروعات إنتاجية، أما إذا استخدمت األمواؿ يف دتويل برامج التسلح أو لسداد قروض عامة 
 . الوطٍت و ختفض من ادلقدرة التكليفية للمجتمعاالقتصادعبء على 

تتوقف ادلقدرة التكليفية للجماعة على طبيعة الظاىرة النقدية السائدة، فتؤثر التغَتات النقدية :التقلبات النقدية -
يف ادلقدرة على حتمل العبء الضرييب، حيث يؤدي التضخم النقدي إىل ختفيض ادلقدرة التكليفية الفعلية للدخل الوطٍت 

 اطلفاض يف احلصيلة النقدية للضرائب ،و ذلك نتيجة دلا ينطوي عليو ىذا التضخم من ازديادرغم ما يصاحبو عادة من 
 الدخوؿ احلقيقية للممولُت، بينما يؤدي اإلنكماش النقدي الذي ال يصاحبو اطلفاضالقيمة احلقيقية للنقد و بالتايل 

القيمة احلقيقية لذلك اجلانب الذي تستقطعو الضرائب من الدخوؿ على الرغم شلا قد ازدياد ختفيض أسعار الضرائب إىل 
 للوعاء الضرييب االمسية، لذلك يفًتض عدـ ربط معدؿ الضريبة بالقيمة اطلفاضتتصف بو احلصيلة النقدية للضرائب من 

اليت بدورىا تعكس مقدار  (Indexation) األرقاـ القياسية استخداـبل غلب ربطو بالقيمة احلقيقية للوعاء من خالؿ 
التغَت احلقيقي يف القيمة  

تتمثل العوامل االجتماعية يف  : العوامل االجتماعية-ج
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يف سن العمل و اإلنتاج زادت - داخل اذلـر السكاين- كلما تزايدت نسبة سكاف اجملتمع:اذليكل السكاين- 
ادلقدرة التكليفية للمجتمع مقارنة باجملتمعات األخرى اليت تتشابو مع ىذا اجملتمع يف الدخل الوطٍت و يف عدد السكاف 

. إال أف نسبة األطفاؿ و الشيوخ هبا أكثر ارتفاعا، أي كلما اطلفضت نسبة اإلعالة زادت ادلقدرة التكليفية للمجتمع
 الكلي على ادلقدرة التكليفية للمجتمع، فكلما إرتفع لالستهالؾيؤثر ادلستوى العاـ :  الكلياالستهالكحجم  -

ىذا ادلستوى يف اجملتمع كلما اطلفضت ادلقدرة التكليفية، حيث ينخفض اجملاؿ لالستقطاع الضرييب، و مع اطلفاض 
 . جانب أكرب من الدخلالستقطاعادلستوى العاـ لالستهالؾ يتسع اجملاؿ 

ترتفع ادلقدرة التكليفية يف اجملتمعات اليت يؤمن أفرادىا بضرورة و أعلية برامج : الوعي الضريبي ألفراد المجتمع -
.  يتم دتويلها بالطبع باإليرادات الضريبيةاليتاإلنفاؽ العاـ و 

 المقدرة التكليفية الفردية:ثانيا
تسمح مبعرفة إمكانية توزيع العبء الضرييب العاـ على مجيع األشخاص ادلعنويُت و الطبيعيُت  يف اجملتمع حسب 

قدراهتم اليت حتددىا دخوذلم ، و تتمثل العوامل ادلؤثرة يف ادلقدرة التكليفية الفردية يف 
 كلما زادت ادلقدرة االستقرار الدخل بالدؽلومة و اتصفكلما : االستمرار و االستقرارطبيعة الدخل من حيث -

التكليفية للفرد، على خالؼ لو كاف الدخل متقلبا و غَت دائم، فنجد الدخل الذي يتحقق من ملكية رأس ادلاؿ أكثر 
.  من دخل العمل ، و منو فالطاقة الضريبية لدخل رأس ادلاؿ تكوف أكرب من الطاقة الضريبية لدخل عمل مساواستقرار

 الضرييب، حيث ينبغي أف يتبقى االستقطاعتزداد ادلقدرة التكليفية للفرد كلما زاد الفائض بعد :  الدخلاستخداـ-
 و النفقات غَت االدخار إلشباع حاجاتو األساسية و لتحقيق جانب من االستقطاعجانبا كافيا من دخل ادلموؿ بعد 

، فادلقدرة التكليفية للفرد تتوقف على كيفية توزيع دخلو االدخارالضريبية، شلا ػلفز الفرد على زيادة العمل و اإلنتاج و 
. االدخارو  (االستهالكي االستثماري)بُت اإلنفاؽ 

 للفرد كما تزداد ادلقدرة التكليفية االقتصاديةكلما زادت ثروة الفرد ادلادية زادت القوة : حجم صايف الثروة الفردية-
.  هبا لتوزيع العبء الضرييب بُت سلتلف األفراد االستعانةلو، فإف دخل الفرد يعترب من ادلؤشرات اذلامة اليت يتم 

  االقتصاديةال تقتصر دراسة الضغط الضرييب على رلرد حتليل العوامل و ادلتغَتات :الضغط الضريبي النفسي-ثانيا
واالجتماعية بل تتناوؿ أيضا العوامل النفسية اليت حتكم سلوؾ ادلمولُت يف اجملتمع، فالضغط الضرييب النفسي يتمثل يف 

 . معُتاستهالؾ من االستفادةذلك الشعور لدى األفراد حبرماهنم من 
 l'impôt est (كوهنا قاسية)فالضريبة مقبولة لكن متحملة  Raymond Muzellec  الكاتبو كما يصفها

accepté mais sub  مع وجود إحساس لدى ادلكلفُت أف كل فئة أكثر خضوعا من غَتىا، األجراء أماـ غَت األجراء  
بُت غَتىا األجراء يف الصناعة و التجارة و الفالحة شلا يؤدي إىل وجود رغبة يف مقاومة الضريبة األمر الذي يضعف 

. ادلقدرة التكليفية الفعلية قصد الوصوؿ إىل احلدود ادلثلى لالقتطاع
: و ؽلكن حصر أىم العوامل ادلؤثرة يف الضغط الضرييب النفسي فيما يلي
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 ادلتساوية القيمة من دخوؿ األفراد، فارتفاع لالقتطاعاتختتلف اآلثار النفسية : صور الهيكل الضريبي- 1
 للقوة الشرائية للدخل ليس لو عادة نفس اآلثار اطلفاضاألسعار نتيجة فرض ضريبة غَت مباشرة و ما ينطوي عليو من 

النفسية لفرض ضريبة مباشرة تؤدي إىل ختفيض شلاثل يف حجم الدخل، فدرجة شعور ادلكلفُت بعبء الضريبة ادلباشرة 
. أكرب من الضريبة غَت ادلباشرة و ادلتضمنة يف األسعار وحدة الضغط النفسي يف األوىل أكرب منو يف الثانية

 من حدة الضغط النفسي، وذلك دلا يوفره اطلفاض الضرييب إىل االستقراريؤدي :  الهيكل الضريبياستقرار- 2
 من وضوح يف التشريع و بساطة يف اإلجراءات اإلدارية ادلتعلقة بالربط  والتحصيل األمر الذي يضمن للضريبة االستقرار

ركنا رئيسيا من أركاهنا و ىو اليقُت، كما أف وطأة الضريبة اجلديدة ستكوف أكرب و تكوف أكثر رفضا من الضريبة القدؽلة 
. اليت ينخفض ضغطها الضرييب النفسي إىل أقصى احلدود

 ادلمولُت مبا للخزانة العامة من حقوؽ عليهم اقتناعينطوي الوعي الضرييب على مدى  :درجة الوعي الضريبي- 3
 درجة الوعي إىل ارتفاع ىذا الشعور إىل زيادة حدة الضغط الضرييب النفسي لدى ادلمولُت و يؤدي افتقادو يؤدي 

. اطلفاضو، فال وجود للضغط الضرييب النفسي يف حالة ما إذا اعترب ادلكلف الضريبة أمرا ضروريا 
إف ازدياد الضغط الضرييب النفسي يؤدي إىل دفع ادلكلفُت إىل التملص بالطرؽ ادلشروعة  وغَت ادلشروعة من 

الضريبة،شلا يقلص من حصيلة الضرائب الالزمة لتمويل اإلنفاؽ العاـ و اإلضرار بادلكلفُت الذين مل تتح ذلم فرصة التهرب 
.  عن العدالة الضريبيةاالبتعادأو غَت الراغبُت فيو شلا يؤدي إىل 

 الضرييب يف نطاقو االقتطاعو ما ؽلكن تأكيده أنو ال يكفي زلاولة التوصل إىل تعيُت احلد األمثل للضغط و تنظيم 
 .1خللق بيئة ضريبية مالئمة، بل غلب أف يقًتف ذلك بوجود إدارة قادرة على تطبيق قوانُت الضرائب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

44_43وسيلة طالب ،مرجع سابق ذكره ،ص   1  
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: خالصة الفصل
: بعد أف تعرضنا إىل جوانب اإلطار النظري للضغط الضرييب ؽلكننا التوصل إىل النتائج التالية            

. تعترب اإليرادات الضريبية ذلا عالقة وطيدة مع الناتج الداخلي اإلمجايل و ىذا ما يطلق عليو بالضغط الضرييب _
 االقتطاع الضرييب إىل الدخل القومي و نسبة االقتطاعنسبة :إف قياس الضغط الضرييب يستوجب معيارين أساسُت _

.  العامةاالقتطاعات العامة، حيث يعترب ىذا األخَت أكثر صعوبة إلغلاد رلموع االقتطاعاتالضرييب إىل رلموع 
إف معدؿ الضغط الضرييب األمثل ال ؽلكن حتديده مسبقا فهو ؼلتلف من دولة إىل أخرى و من فًتة إىل أخرى ،و _ 

.  للدولة االجتماعية و االقتصاديةبالتايل فهو ؼلضع جلملة من احملددات فضال عن احلالة 
إف ضغطا جبائيا قوما سوؼ يؤدي إىل تقليص اإليرادات اجلبائية بسبب هترب ادلكلفُت بالضريبة من دفعها شلا يؤدي _ 

بتمثيل ذلك من خالؿ منحٌت " الفر "االقتصادي بصفة عامة و قد قاـ اخلبَت االقتصاديإىل تباطؤ و تثبيط النشاط 
 .بياين أعطاه امسو

 



 

:ثاينالفصل ال  

  يف اجلزائرالفعالية الضريبية
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 :تمهيد
 تكتسي دراسة فعالية النظام الضرييب اىتماما كبَتا من طرف السلطات الواضعة و ؼتصصة للنظام الضرييب ،و        

تعدد الفعالية من إحدى اظتؤشرات اعتامة اليت من خالعتا يتم اضتكم على ؾتاح النظام الضرييب يف حتقيق  أىداف و مبتغى 
السياسة الضريبية ،و على اعتبار أن ىذه األخَتة ىي جزء من السياسة اظتالية و اليت تعترب      أداة  من أدوات السياسة 

 .ظتؤشر و داللة على فعالية السياسة اإلقتصادية " النظام الضرييب"اإلقتصادية ،فإن فعالية األول 
و الدول يف سبيل ذلك تسعى جاىدة من أجل تغيَت و تبديل نظمها الضريبية من أجل فعالية أكرب مستخدمة يف ذلك 

 كافة اضتلول و الطرق من أجل الوصول إذل الفعالية 
تتشكل فعالية النظام الضرييب إحدى اإلىتمامات الرئيسية لدى صانعي القرار يف السياسة اإلقتصادية حيث          

بقدر ما يكون النظام الضرييب فعاال بقدر ما تكون اإلنعكاسات اكتابية على اإلقتصاد الوطٍت و تعترب فعالية النظام 
الضرييب  إحدى احملددات األساسية ظتعرفة مدى قدرتو على  حتقيق أىدافو اإلقتصادية و اإلجتماعية و اظتالية ،لذلك  

تتشكل تلك الفعالية إحدى اإلىتمامات لدى القائمُت على السياسة اإلقتصادية و لتحقيق تلك الفعالية كتب توفر عدة 
شروط و اعتبارات باصتانب التنظيمي و الفٍت و اظتادي و اليشري و اإلداري ،إذل أن النظام الضرييب يواجو عدة عقبات 
حتد من فعاليتو و تؤثر سلبا على دور و أقتية الضريبية يف اجملتمع لذلك كتب معاصتة مواطن الضعف اليت ينطوي عليها 

 النظام الضرييب من خالل اإلصالح الضرييب قصد ػتو نقائصو و تناقضاتو  
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: ماىية الفعالية الضريبية -المبحث األول
سوف نتطرق يف ىذا اظتبحث إذل ماىية الفعالية الضريبية و سندرس يف اظتطلب األول مفهوم الفعالية بصفة عامة مث إذل 
الفعالية الضريبية ،و يف اظتطلب الثاين سنتناول مداخل فياس الفعالية الضريبية ،و اظتطلب الثالث سنتناول فيو مؤشرات 

 تصميم نظام ضرييب فعال 
 : مفهوم الفعالية الضريبية-المطلب األول

 . يف بادئ األمر سوف ندرس مفهوم الفعالية مث إذل مفهوم فعالية النظام الضرييب  

إن مفهوم الفعالية مفهوم معقد و مركب و حىت اآلن ال يوجد اتفاق عام بُت الكتاب حول معٌت : تعريف الفعالية- 1
 :ػتدد عتا أو العوامل احملددة و اظتؤثرة عليها ،و يف ىذا اظتقام سوف ؿتاول أن نقدم غتموعة من التعاريف ؾتملها فيما يلي

 أقتها نتطرق اذل غتموعة تعاريف تقليدية ؼتتلفة:مجموعة التعاريف التقليدية - أوال
 . على أهنا حتقيق اعتدف احملدد barnard  يعرفها

  على أهنا النجاح يف حتقيق األىداف اظتسطرة من خالل اإلستغالل األمثل و اظتتوازن للموارد اظتتاحة يفetzioni ويعرفها 
 .البيئة اطتارجية 

  . على أهنا درجة حتقيق األىداف اظتتعددة price  و يعرفها 
 .على أهنا درجة التطابق بُت األىداف التنظيمية و النتائج احملصلة freeman &hannan  و يعرفها 

 أقتها  نتطرق اذل غتموعة تعاريف نظامية ؼتتلفة:مجموعة التعاريف النظامية - ثانيا 
على أهنا تعظيم معدل العائد على اإلستثمار بكافة الطرق ،كما أهنا تعٍت تعظيم عوائد األفراد  katz,kahnعرفها       

 .و اإلسهام يف رفع كفاءة اظتنظمة،و بعبارة أخرى القدرة على البقاء و اإلستمرار و التحكم يف البيئة
يف   على أهنا القدرة على حتقيق األىداف يف شكل زيادة حجم اظتبيعات و زيادة اضتصةkast,rosenzweig  عرفها 

 .السوق و حتقيق رضا العمالء و العاملُت باإلضافة إذل النمو و الرحبية 
 1. على أهنا قدرة اظتنظمة على حتقيق األىداف التشغيلية yuchtman,seachoreو يعرفها 

 أقتها  نتطرق اذل غتموعة تعاريف معاصرة ؼتتلفة:مجموعة التعاريف المعاصرة- ثالثا
 . على أهنا النجاح يف التعامل مع القيود اظتفروضة من اصتمهورpennings,goodmanعرفها 

 على أهنا القدرة على حتقيق اضتد األدىن من اإلشباع لرغبات و تطلبات األفراد ذات العالقة MILESو يعرفها 
 .اإلسًتاتيجية باظتنظمة 

 . على أهنا حالة من اإلنسجام بُت اظتتغَتات اعتيكل التنظيمي و البيئةpinnings و يعرفها
 1.على أهنا القدرة على البقاء و التكيف و النمو بغض النظر عن األىداف اليت حتققها اظتنظمةAlvar و يعرفها 
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نظرا لإلختالف السائد يف تعريف الفعالية بصفة عامة ،فإنو ال ػتالة ىناك اختالف يف :تعريف الفعالية الضريبية _ 2
 :تعريف فعالية النظام الضرييب ،سوف نتطرق إذل أىم التعاريف

ىناك  فإن فعالية النظام الضرييب و حتققها ينبغ ي أن يكون PIERRE BELTRAME MEHL        حسب 
 2 .جواب عن إمكانية تصميم نظام ضرييب يتسم باضتصول على أقصى مردودية و بأقل تضحية زتاعية

فإن فعالية النظام الضرييب تكمن يف توفيقة  بُت العدالة الضريبية و العدالة  BERNARD SALANIE       و حسب 
 .اإلقتصادية

(JEAN MARIE MONIER) فيق بُت فإن اإلخضاع الضرييب األمثل يتمثل يف تعظيم مهام الدولة فيما متص التو
 .الفوائد اطتاصة و التدخل يف توزيع اظتوارد 

 :من خالل التعريف نستنتج
 .عدم امكانية نفل العبء الضرييب _
   .و ان الضرائب اظتفروضة ال تشوه خيارات األعوان اإلقتصاديون_

توجد عدة طرق لقياس فعالية النظام الضرييب و اليت تتمحور بُت طرق وظيفة و أخرى : قياس الفعالية الضريبيةطرق 
 :كميية و نتكن أرتاعتا يف اظتداخل التالية 

وفق ىذا اظتدخل تفاس فعالية النظام الضرييب على ػتصلة و مدى حتقيقو ألىداف اظتناطة بو،لكن : مدخل األىداف-1
فد يثور ىناك اصتدل و التساؤل على أي من األىداف نعتمد،ىل نأخذ باألىداف اظتعلنة أو األىداف العملية اليت تعرب 

  ؟كيف نتكن التوفيق بُت األىداف اظتتعارضة للنظام الضرييب؟عن الناتج النهائي الذي الذي يرتبط بالسياسة الضريبية 
 و ىل الفعالية تعٍت حتقيق النظام الضرييب إلىم األىداف أو حتقيقو ألكثر من ؟و ما ىو معيار األقتية النسبية لألىداف

 : و قصد استجالء الغموض عن التساؤالت سوف نتطرق للمداخل الفرعية ظتدخل األىداف كمايلي؟ىدف 
يعٍت باعتدف السائد ىو اعتدف الذي ترتضيو السلطات من جراء فرض الضريبة،فقد يكون :مدخل الهدف السائد- أ

ىذا اعتدف للوصول إذل حجم معُت من اضتصيلة الضريبية أو الوصول إذل عدد معُت من اظتشاريع اإلقتصادية من خالل 
 .عمليات التحفيز الضرييب

إن النظام الضرييب يف غالب األحيان تسعى إذل حتقيق غتموعة من األىداف ىذه األىداف :مدخل تعدد األىداف- ب
ال يعرب عن كامل فعالية النظام " اضتصياة الضريبية اظترتفعة"ختتلف يف مضموهنا و كيفية حتقيقها ،لذا فإن اعتدف اظتارل 

الضرييب ،و عليو ال بد من مراعاة رتلة من األىداف مثال حصيلة الضريبية غزيرة و تدوير النشاط اإلقتصادي يف اإلجتاه 
اظترغوب،مع كسب ثقة اظتكلفُت،إذل أن ىذا يعد صعب اظتنال لذلك يتعُت على السلطات العامة حتديد األىداف األكثر 
                                                                                                                                                                                                          

 03.، 02،ص4،2009غتلة اإلفاق ،عدد، دةلقياالوحة ل باستعماس لقياى والمحتوالتنظيمية تحديد الفعالية ا ،سويسيب اهلواعبد  1
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أقتية دون إقتال باقي األىداف،و من ذتة ترتيب حتقيقها حسب األولوية و وفق الظروف اإلقتصادية اإلجتماعية السائدة 
 .يف اجملتمع 

كما أسلفنا الذكر فإن للنظام الضرييب غتموعة من األىداف يسعى إذل حتقيقها و ىي :مدخل األىداف المرحلية- ج
مقسمة من الناحية الزمنية إذل أىداف قصَتة األجل،أىداف متوسطة و طويلة األجل،و عليو ففعالية النظام الضرييب وفق 

 .النظام الضرييب وفق ىذا اظتعيار تقاس بفدرتو على حتقيق األىداف اظترحلية،أي إختاذ الزمن كمعيار لقياس الفعالية
 :و يستند ىذا اظتدخل إذل إفًتضُت قتا:مدخل الموارد - 2

أن النظام الضرييب نظام مفتوح يوجد يف بيئة اقتصادية يؤثر و يتأثرهبا،حيث أنو يتأثر بالنظام السياسي و اإلقتصادي و 
 .مستوى التقدم اإلقتصادي ،كما أنو يؤثر على األستهالك و اإلدخار و العمالة

إن فعالية النظام الضرييب تتوقف على مدى قدرتو يف توفَت إحتياجات من اظتادية و البشرية يف ظل التغَتات اإلقتصادية و 
 . البشرية و السياسية و اإلجتماعية احمليطة بو 

و عليو فإن النظام الضرييب كلما إستطاع توفَت احتياجاتو من اظتوارد اظتادية و البشرية و األدوات اظتساعدة لإلستخدام 
 .1األمثل كلما زادت فعالتو و إستطاع حتقيق أىدافو احملددة

 يستند ىاذا اظتدخل على استخدام بعض اظتؤشرات الكمية مثل النسب اظتالية، كنمو اضتصيلة :المدخل المالي - 3
الضريبية، والوصفية كرضا اظتكلفُت و زيادة ثقتهم يف اإلدارة للحكم عي فاعلية الضريبة ، ومن بُت اظتؤشرات الكمية 

: اظتستعملة نذكر
  غتموع النفقات العامة / اضتصيلة الضريبية = معدل تغطية النفقات العامة 
 اضتصيلة الضريبية احملصلة  / اضتصيلة الضريبية اظتقدرة = معدل التنفيذ

     و بناءا على ىذا اظتؤشر يكون النظام الضرييب فعال كلما اقًتبت أو جتاوزت ىذه النسبة الواحد الصحيح،و يف اضتالة 
العكسية فإن ذلك اظتؤشر على نقص فعالية النظام الضرييب و من أجل اضتكم الصحيح على ىذا اظتؤشر كتب مقارنة ىذه 

 النسبة ما بُت السنوات اظتختلفة للدراسة
 :موشرات قياس فعالية النظام الضريبي-المطلب الثاني

ىناك بعض اظتؤشرات اليت ينبغي إتباعها من أجل الوصول إذل نظام ضرييب مصمم وفقا ظتقتضيات الفعالية و ىذه  
 :اظتؤشرات ىي

 :لتدد فيتوتانزي مؤشرات نتكن إعتمادىا حُت تصميم نظام ضرييب فعال و ىي كما يلي:مؤشرات فيتوتانزي- 1

                                                             
   ،2014-2013فرحات عباس، سطيف، فعالية السياسة الضريبية في تحقيق التنمية المستدامة، جامعة  عفيف عبد اضتميد،مذكرة لنيل شهادة دكتورة،1

 . 43ص
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و يقتضي ىذا اظتؤشر بأن يأيت جزء كبَت من إرتارل اضتصيلة الضريبية من عدد ضئيل نسبيا من الضرائب :مؤشر التركيز_
و اظتعدالت أي ػتاولة وضع نظام ضرييب يرتكز على ضرائب قليلة باإلضافة إذل تبٍت معدالت ضريبية ػتدودة للضريبة 

 1.الواحدة،كل ىذا من أجل ختفيض تكاليف اصتبائية
ينبغي معرفة الضرائب اليت تكون قليلة اإليراد من أجل التخلص منها و ذلك سعيا لتبسيط النظام :مؤشر التشتت_

 .الضرييب،مع ضرورة أن يكون ضتذفها أثر على مردودية اظتالية للنظام الضرييب
و يقيس ىذا اظتؤشر مدى مطابقة و قرب األوعية الضريبية الفعلية من األوعية اظتمكنة حيث أنو يكون :مؤشر التأكل_

جيدا كلما اقًتبت األوعية الفعلية من اظتمكنة،و اذا كان العكس فهذا يؤدي إذل تأكل الوعاء الضرييب،ؽتا يدفع إذل رفع 
 .اظتعدالت الضريبية طمعا يف تعويض النقص اضتاصل يف اإليرادات،األمر الذي يؤدي إذل الغش و التهرب الضرييب

ينطوي ىذا اظتؤشر على وضع اظتيكانيزمات اليت جتعل اظتكلفُت يدفعون الضرائب يف أجاعتا :مؤشر تأخير التحصيل_
 2.احملددة

 .و يقضي ذلك مدى اعتماد النظام الضرييب على عدد قليل من الضرائب ذات اظتعدالت احملددة:مؤشر التحديد_
و يقتضي ذلك بأن يتم حتديد األوعية الضريبية بشكل موضوعي و بعيد عن التعسف الشيء الذي :مؤشر الموضوعية_

 .يضمن للمكلفُت اظتعرفة الكاملة إللتزاماهتم الضريبية
و يتعلق مبدى تنفيذ النظام الضرييب بالكامل و بفعالية،و يكون ذلك بناءا على سالمة التقديرات و :مؤشر التنفيذ_

 .التنبؤات،باإلضافة إذل كفاءة اإلدارة الضريبية ،فضال عن معقولية النشريعات الضريبية 
و ىو مؤشر مشتق من مبدأ اإلقتصاد يف اصتباية،و يكون ىذا جبعل تكلفة التحصيل الضرائب :مؤشر تكلفة التحصيل_

 3.أقل ما نتكن حىت ال ينعكس سلبا على مستوى حصيلة الضرائب
يرى زتدي أزتد العناين أن تصميم األنظمة الضريبية وفق :مؤشرات أخرى لتصميم نظام ضريبي فعال_2

 :مقتضيات الفعالية نتكن أن يتم على أسلوبُت
 :و يكون ذلك بتوافر النظام الضرييب على اظتعايَت التالية:األسلوب األول-أ

 .احًتام اظتبادئ األساسية للضريبة_
 .احملافظة على كفاءة جهاز السوق_
 .عدم التعارض بُت الضرائب و أىداف النظام اظتارل_
و يتم ذلك من خالل الربط بُت النظام الضرييب و الرفاىية العامة للمجتمع،و طاظتا أن نظرية :األسلوب الثاني- ب

 :الرفاىة دل تتطور و تتبُت بالشكل الكايف إال أنو كتب مراعاة األىداف التالية اليت حتقق اضتجم األمثل للرفاىية
                                                             

،صمرجع سابق، لكليةاية دإلقتصات امدخل للسياسا: يلمجيد قداعبد  165 1  
166 نفس اظترجع،ص 2  
167نفس اظترجع،ص 3  
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 .توفَت اضتد األدىن من حرية اإلختيار_
 .حتقيق أعلى مستوى معيشة_
 .توظيف عوامل اإلنتاج الراغبة يف العمل_

 .حتقيق النمو اإلقتصادي و العدالة يف توزيع الدخول_ 
 : تحسين فعالية النظام الضريبي -المطلب الثالث

                                                                                                              :بقصد حتسُت فعالية النظام الضرييب اصتزائري نضع االقًتاحات اآلتية
رغم ختفيف العبء الضرييب عن اظتكلف من خالل ختفيض معظم اظتعدالت الضريبية إال أن ذلك غَت كاٍف إْذ كتب _

                                                     .أن تستند طريقة حتديد اظتعدالت الضريبية إلـى دراسـات ميدانية حىت تعكس واقع اجملتمع اصتزائري
ضرورة إنشاء صتنة لدى اظتديرية العامة للضرائب توكل عتا مهمة مراجعة التـشريع الضرييب قصد حتديد ؼتتلف _  

                                                                                                                                                                    .الثغرات اليت يتضمنها النظـام الـضرييب اصتزائـري ثـم معاصتتها
                                                                                           .إصالح شامل لإلدارة الضريبية وفق اظتعايَت الدولية يف األداء الضرييب -

رغم التعديالت اليت عرفها النظام الضرييب اصتزائري إال أننا نعتقـد وجـود بعـض اصتوانب حتتاج إذل تعديل اليت تتمثل 
   :                                                                                              فيما يأيت

                                                            إعادة صياغة السلم اظتتصاعد اطتاص بالضريبة على الدخل اإلرتارل بشكل يقتـرب من العدالة الضريبية  _
إعادة النظر يف تنظيم نظام االقتطاع من اظتصدر و توسيع غتال تطبيقو، فمع أقتيتو يف ػتاربة التهرب الضرييب _  

إال أن اقتصاره على بعض اظتداخيل يطرح إشـكااًل حـول مدى عدالتو، كما أنو يشكل ضغطاً على سيولة اظتكلف، 
                                                                                                                   إْذ ال يراعي الوضـعية اظتاليـة للمكلف اظتعٍت، كما أن مواعيد استحقاقو متقدمة جداً وال ينتظر إذل هناية السنة

ضرورة زيادة فعالية مكافحة التهرب الضرييب من خالل توفر إرادة سياسـية قويـة ظتكافحة التهرب و نشر الوعي  - 
                                                         .الضرييب

ضرورة توفَت االستقرار السياسي واالقتصادي إذل جانب تطهَت اإلدارة من العراقيل والبَتوقراطية واحملسوبية،  -     
عالوًة على ذلك كتب توفَت بيئة مالئمة لالسـتثمار مـن خالل توفَت رتيع اعتياكل القاعدية الضرورية إلقامة 

                                                                                                                               1.االستثمار، مـع ضـرورة وجـود مصادر للتموين باظتواد األولية وتوفر اليد العاملة اظتؤىلة
                                                                                                                                                       العمل على تبسيط اإلجراءات اإلدارية اظتتعلقة بربط الضريبة وحتصيلها - 
ضرورة اإلعالن عن عفو ضرييب شامل يسمح للمتهربُت وأصحاب النشاطات غيـر الشرعية باالنتظام لدى إدارة  - 

                                                                                                                                                     . الضرائب، وإعادة جدولة الـضرائـب اظتًتتبـة علـيهم لصاحل النظام الضرييب
حتسُت اظتوارد البشرية والتقنية إلدارة الضرائب، ويف ىذا اجملال نلح على ضرورة تعميم اإلعالم اآلرل على  - 

                                                                                                                                                                                                            .اإلدارات الضريبية رتيعها
                                                             

د195 ،ص2009-العدد الثاين -25اجمللد – للعلوم االقتصادية والقانونيةغتلة جامعة دمشق ، دناصر مرا  1  
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                                                                  .تبسيط قانون الضرائب وإجراءات تنفيذه، حىت يسهل على اظتكلف فهم ذلك القـانون ومن مث احًتامو -
إعادة النظر يف أجور موظفي مصلحة الضرائب، وذلك لتحفيزىم على رفع مردوديـة العمل وإبعادىم عن  -

                                       .إغراءات اظتمولُت
رفع مستوى موظفي جهاز الضرائب، من خالل تكوين متخصص يف الضرائب والذي يعمل على رفع مستوى  -  

تأىيل تلك العناصر وتدريبها، مع وضع برنـامج تكـوين دوري قصَت اظتدى لتلك العناصر كلما كان جديد يف 
                                                                      . اظتيدان الضرييب

إقامة تعاون مستمر بُت إدارة الضرائب وؼتتلف اإلدارات اضتكومية، وينتج عن ىـذا التعاون تزويد إدارة  -      
                                                                                                                                                                                  .الضرائب مبا حتتاجو من معلومات وتوضيحات عن نشاط اظتكلفُت

ويتم ،اللجوء إذل التعاون الدورل يف إطار تبادل اظتعلومات اليت تفيد يف الكشف عن الوضعية اظتالية للمكلف - 
 .ذلك من خالل عقد اتفاقات دولية ظتكافحة التهرب الضرييب

: معوقات النظام الضريبي- المبحث الثاني 
إن النظام الضرييب و يف سبيل حتقيقو ،للفعالية توجد ىناك الكثَت من القيود اليت تقف يف طريق حتقيق ىذه 

الفعالية،ىذه العوامل حتد يف غتملها من اضتصيلة الضريبية و ذلك بتقليص حجم الوعاء و تضر كذلك بالعدالة 
 .الضريبية 

  : جمود النظام الضريبي- المطلب األول
يقصد جبمود النظام الضرييب عدم توافر صفة اظترونة فيو، وأي نظام ضرييب يف العادل أياً كان شكلو أو خصائصو؛ فإن 

بقاءه واستمراره لفًتة طويلة من الزمن يؤدي إذل خلق غتموعة من التقاليد الفنية واإلدارية اليت حتكم عملو، وىذه التقاليد 
ختص كاًل من اإلدارة واظتكلف معاً؛ بسبب االرتباط الوثيق يف التقاليد ؽتا كتعل من الصعب إجراء أي تعديل عليها، 

 .بسبب معارضة اإلدارة الضريبية واظتكلف عتا

وصتمود النظام الضرييب عوامل تتألف من التقاليد الفنية وىي اليت تنشأ نتيجة إخضاع العناصر نفسها للضريبة نفسها  
لفًتة طويلة من الزمن؛ ؽتا يؤدي إذل خلق استقرار عند اظتكلف واإلدارة الضريبية أن ىذه العناصر اظتعّينة فقط ىي اليت 

أما العامل الثاين فهو التقاليد اإلدارية اظتتعلقة باإلدارة الضريبية نفسها؛ حبيث يصبح أمر تغيَت ىذه . ختضع للضريبة
 1.اإلجراءات غَت ؽتكن مع مرور الزمن بسبب خطورة التقاليد اإلدارية يف النظام الضرييب

االزدواج  من أىم حتديات تقلدية  اليت تواجو النظام الضرييب:حتديات تقلدية  اليت تواجو النظام الضرييب-اظتطلب الثاين
 الضغط الضرييبو  الضرييب
 االزدواج الضريبي : أواًل 

                                                             

  1 الموسوعة القانونية المتخصصة  ػتمد اضتالق،
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فرض ذات الضريبة أكثر من مرة، على نفس : "بأنو  نتكن تعريف االزدواج الضرييب: مفهوم االزدواج الضريبي-1
 توالشخص، وبالنسبة لذات اظتال، وعن اظتدة ذا

واصتدير بالذكر أن اصطالح االزدواج الضرييب ال يقتصر على دفع اظتكلَّف للضريبة مرتُت فقط، وإفتا قد يراد بو         
ولكن باعتبار أن الغالب عملياً ىو . إخل…دفع الضريبة ذاهتا ألكثر من مرّة، سواء مت دفعها مرتُت أم ثالث أم أربع

 .تسديد الضريبة مرتُت، فقد درج الفقو على استخدام ىذا اظتصطلح
 :ويُرِجع الباحثون نشوء ىذه الظاىرة وانتشارىا إذل غتموعة أسباب، أقتها

وكذلك اختالف الدول يف تفسَت مدلول االصطالحات الضريبية وحتديدىا . ـ عدم الصياغة احملكمة للقوانُت الضريبية1
 مثل لفظ اظتنشأة، أو معٌت اإلقامة، أو شروط التوطن

ـ رغبة الدولة يف زيادة اضتصيلة الضريبية، ؽتا يدفعها لفرض الضريبة أكثر من مرّة، أو تطبيق سياسة ضريبية جتاه بعض 2
 الظواىر االقتصادية اليت ال ترغب الدول بوجودىا يف اجملتمع

 ـ ازدىار العالقات االقتصادية واظتالية الدولية، وبالتارل سهولة انتقال األموال عرب الدول3
ـ اختالف الدول يف أساس فرض الضرائب، فبعضها تنتهج معيار التبعية السياسية، وأخرى تطبق معيار التبعية 4

 االقتصادية، وثالثة تتبع معيار التبعية االجتماعية
ـ اختالف الدول يف اظتبادئ الفنية والنظم اليت يقوم عليها التشريع الضرييب، فبعضها يأخذ بنظام التعدد ذي الصيغة 5

 1العينية الذي ال يتعدى اضتدود اإلقليمية، وأخرى تأخذ بنظام الضريبة اظتوحدة ذات الطابع الشخص
ال أحد ينكر مدى خطورة حتمل اظتكلف لعبء الضريبة ذاهتا مرتُت وعن الوعاء الضرييب : آثار االزدواج الضريبي-2

 .فلهذه الظاىرة آثار سلبية جداً سواء يف االزدواج الداخلي أم الدورل. ذاتو
يالحظ أنو يؤدي إذل وقوع تكراٍر يف إجراءات الضريبة وحتصيلها، كما أن االزدواج الضرييب :  ففي االزدواج الداخلي_أ

عندما يزيد من عبء اظتكلفُت عن مستوى ػتتمل فإنو يقلل من روح األفراد وحافزىم على العمل واإلنتاج؛ ؽتا سيؤدي 
 .يف النهاية إذل عرقلة النشاط االقتصادي

، الذي ينجم غالباً عن فكرة سيادة الدولة، وبالتارل عدم التنسيق بُت التشريعات الضريبية  أما في االزدواج الدولي_ب
 فيما بُت الدول كما كتب، فإن من شأنو أن يسبب عرقلة انتقال العمالة ورؤوس األموال بُت البلدان خشيًة منهم أن

 وىذا يضر مبصاحل 2.تفرض عليهم ضريبة ما أكثر من مرّة دون وجو حق؛ ؽتا سيعرقل تواصل العالقات االقتصادية الدولية
  الدول اظتتقدمة والنامية معاً 

شغل موضوع العبء الضرييب وإمكانية قياسو أذىان الكثَتين من علماء اظتالية على مر العصور، : الضغط الضريبي-ثانيا
بأنو ( أو الضغط الضرييب)وازداد االىتمام بو بصورة ملحوظة مع منتصف القرن العشرين، ونتكن تعريف العبء الضرييب 

                                                             

14_13، صمرجع سابق، ......ليولدالضريبي التهريب ة ارهظا: عدلي ناشدزي سو  1  

  2  281ص،2008،ئرالجز، الجامعيةت المطبوعاان ايو، د3، طلعامةالمالية ت ايادقتصاا: زيمحرس محمد عبا   
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التغيَتات االقتصادية واالجتماعية اليت حتيط مبعادل اجملتمع بكل صورىا نتيجة فرض الضرائب واليت ختتلف من غتتمع إذل 
آخر تبعاً ضتجم االستقطاع الضرييب يف ىذا اجملتمع، والًتكيب الفٍت للنظام الضرييب؛ أو ىيكل الضرائب اظتوجود يف ىذا 

 .اجملتمع
فالقانون لتدد الشخص اظتكلف بأداء الضريبة إال أنو من الطبيعي أن يقوم ىذا الشخص بعد دفع الضريبة          

اظتفروضة عليو إذل خزانة الدولة مبحاولة للتخلص من الضريبة وإلقاء عبئها على شخص آخر، فإذا ما ؾتح يف ذلك فإن 
ىذا الشخص سيحاول إلقاءىا على شخص ثالث، وىكذا إذل أن يستقر عبء الضريبة على شخص ما ال يستطيع نقل 

. عبئها
فالشخص األول الذي حدده القانون لدفع الضريبة اشتو حامل العبء القانوين للضريبة؛ ألنو دل يتحمل عبئاً فعلياً         

للضريبة، بل اقتصر دوره على توريد الضريبة مث حتصيل قيمتها من شخص آخر، وأما الشخص الذي استقر يف ذمتو 
عبء الضريبة، ودل يستطع نقلها إذل شخص آخر؛ فهو حامل العبء الفعلي للضريبة، وىذه السلسلة من العمليات اليت 

". نقل الضريبة"مت مبوجبها انتقال الضريبة ىي عملية 
وتبعاً ظتا تقدم فإن اظتشرع الضرييب عندما يضع حداً أمثل للضغط الضرييب كتب أن لتدد اعتدف من النظام الضرييب        

والكشف عن ىذه اظتتغَتات يف سلوك اظتكلفُت سواء يف االدخار أم االستثمار وػتاولة معاصتة ىذه التغَتات قدر 
فاعتدف من النظرية العامة للنظام الضرييب الكشف عن التغَتات اليت يثَتىا فرض الضرائب والتقليل منها ما . اإلمكان

أمكن للوصول يف هناية اظتطاف إذل وضع حد أمثل للضغط الضرييب حبيث إن اظتكلف يتحمل ىذا العبء دون أي 
ػتاولة للتهرب من الدفع الضرييب، والذي يًتتب عليو آثار اقتصادية مهمة كالنقص يف اضتصيلة الضريبية حيث إن الدولة 

تعجز عن توفَت اظتوارد اليت دتكنها من سد اضتاجات العامة عن طريق النفقات العامة، فإذا كانت النفقات العامة غَت 
متوافرة فإن أداء اطتدمة العامة غَت متوافر أيضاً، كما أن الدولة ستجد نفسها عاجزة عن توفَت اظتوارد اظتالية من الضريبة، 

فتعمل على زيادة العبء الضرييب؛ ؽتا يؤدي إذل التهرب من عبء الضريبة، وستتحمل الطبقات الفقَتة واظتتوسطة العبء 
. يف النهاية، وىو ما يؤدي إذل االبتعاد عن العدالة الضريبية

ومن ىنا تتجلى أقتية قياس العبء الضرييب من حيث مقارنة ىذا العبء مبقدرة اظتكلف التكليفية؛ وبالتارل         
تكوين فكرة أولية عن مدى يسر العبء الضرييب الواقع على اظتكلف أو فداحتو، فإذا ما دتت مقارنة األعباء التكليفية 

للمكلفُت بعضهم مع بعض أمكن التوصل إذل نتائج مهمة وموضوعية عن مدى حتقيق العدالة الضريبية يف النظام 
الضرييب، فالعدالة الضريبية األفقية تتحقق يف النظام الضرييب مىت تساوت األعباء الضريبية الفعلية الواقعة على رتيع 

اظتكلفُت الذين يتمتعون بظروف اقتصادية متماثلة، أما العدالة الرأسية فتتحقق يف النظام الضرييب مىت تفاوتت األعباء 
كما نتكن من خالل قياس العبء الضرييب الفعلي لكل قطاع . الضريبية الفعلية بتفاوت مراكز اظتكلفُت االقتصادية
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اقتصادي مقارنة ىذا العبء بأقتية ىذا القطاع ودوره يف تنمية االقتصاد الوطٍت، كما تظهر أقتية قياس العبء الضرييب 
. الفعلي على اجملتمع وما تلقيو من أضواء على السياسة الضريبية القائمة يف اجملتمع ومقًتحات تعديلها

اظتعيار األول يظهر من خالل نسبة االستقطاع :  وقد وضع الفقو اظتارل معيارين لقياس معدل الضغط الضرييب       
الضرييب إذل االستقطاعات العامة يف الدولة، واليت تشكل غتمل اإليرادات العامة، أما اظتعيار الثاين فهو نسبة االستقطاع 

. الضرييب إذل الدخل القومي، وىو ما يعرف بالناتج القومي، ويقسم إذل القطاعات اإلنتاجية يف الدولة
وال شك أن ىناك عوامل حتدد حجم الضغط الضرييب، وىي اليت تتعلق باظتقدرة التكليفية العامة على مستوى اجملتمع اليت 

يتم حتديد اضتد األمثل عتا من خالل غتموعة من العوامل اظتؤلفة من حجم الدخل القومي وغتموعة من العوامل 
االقتصادية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية، أما العامل اآلخر لتحديد حجم الضغط الضرييب فهو اظتقدرة التكليفية 

الفردية على مستوى الفرد الواحد، وىي اليت تتمثل بقدرة الفرد على حتمل العبء الضرييب دون أن يؤدي إذل التهرب من 
دفع الضريبة، وىناك غتموعة من العوامل اليت حتدد حجم اظتقدرة التكليفية الفردية، وىي حجم صايف الثروة الفردية 

. وحجم الدخل الفردي وحجم اإلنفاق الفردي
، ومنو نتكن تعريف "الضغط الضرييب النفسي"ومن ناحية أخرى يسمى الضغط الضرييب على سلوك اظتكلفُت        

وحدد الفقو . الضغط الضرييب النفسي بأنو االنعكاس الذي يطرأ على سلوك اظتكلفُت سلباً أو إكتاباً؛ قبواًل أو رفضاً 
 درجة الوعي الضرييب، وطبيعة الضرائب، واستقرار الضرائب: العوامل اظتوضوعية اليت تؤثر يف الضغط الضرييب النفسي وىي

  :التي تواجو النظام الضريبي  معاصرةالتحديات ال- المطلب الثالث
شهدت هناية القرن العشرين ميالد تكنولوجيا اظتعلومات الرقمية اليت ختتزل اظتسافة و الزمن، حيث يشارك اظتئات من     

البشر على مدار الكرة األرضية يف رؤية اضتدث بالصوت والصورة واظتشاركة فيو عرب شبكة اإلنًتنت، وبذلك حتول العادل 
إذل قرية صغَتة يف ظل ما يسمى بالعوظتة اليت يقصد هبا إزالة اضتدود اإلقتصادية والعلمية واظتعرفية بُت الدول مبا يسمح 

 باإلنتقال السريع 
وغالبا غَت اظتلموس لألشخاص والسلع واطتدمات ورؤوس األموال وكذا اظتعلومات واألفكار والقّيم،ؽتا يعرقل الدور       

الرقايب للدولة اظتعتمد عليو يف إخضاع اإلنتقال واظتبادالت اليت تقوم بُت األفراد يف حدودىا اإلقليمية للضريبة قصد دتويل 
 ؼتتلف نشاطاهتا، ومنو فالتحوالت القائمة حتفز بل وتساعد على التهرب من الضريبة ؽتا يفقد الدول موارد ىامة 

 اإللكترونيةالتجارة الجبايـة -أوال
 سنتعرض أوال إذل ماىية التجارة اإللكًتونية مث إذل أىم الضرائب اظتمكنة التطبيق 

تعد التجارة اإللكًتونية وسيلة مستحدثة لتبادل السلع واطتدمات عن طريق وسائل : ماىية التجارة اإللكترونية-1
اإلتصاالت اضتديثة وأقتها اإلنًتنت، وتتميز عن التجارة التقليدية بأهنا خترق حاجز الزمان واظتكان، ففي إمكان اظتؤسسة 

اليت تتعامل بالتجارة اإللكًتونية أن تتصل بعمالئها على مدار الساعة ويف أي مكان من العادل دون أن يتطلب منها 



 الفصل الثاني فعالية النظام الجبائي الجزائري
 

 
32 

من حيث حتديد الوعاء، )ذلك اإلنتقال، ومن شأن ىذه اطتصائص أن جتعل تطبيق األحكام التقليدية لفرض الضريبة 
 على دخل التجارة اإللكًتونية أمرا صعبا إن دل يكن مستحيال( التحصيل و الرقابة

كما أن ىناك تغَتات عديدة نارتة عن التجارة اإللكًتونية تواجو إدارة الضرائب منها التحول من اظتعامالت الورقية 
اليت تسمح بتتبع اظتعامالت وإثباهتا مثل العقود والفواتَت إذل اظتعامالت اإلفًتاضية اليت يصعب حتديدىا، كما قد يتم 
اإلستغناء عن النقود التقليدية ولتل ػتلها مبرور الزمن النقود اإللكًتونية، حيث حتتوي الرقائق اظتوجودة يف البطاقات 
اإللكًتونية على أرصدة األفراد اظتستخدمة يف تسوية اضتسابات ؽتا يشكل صعوبات يف حتصيل كل من الضريبة على 

 .الدخل وعلى اإلنفاق 
وعليو فإن من أىم القوانُت اليت يتوقع أن تتأثر بصورة مباشرة بالتجارة اإللكًتونية القانون الضرييب الذي يهتم 

بفرض وحتصيل الضريبة، ؽتا يثَت البحث يف مدى مالءمة قواعد الضريبة اليت تعتمد حاليا على الوجود اظتادي للمؤسسة 
أو النقل اظتادي للسلعة يف حتديد الوعاء اطتاضع، يف حُت ؾتد الطابع الدورل للتجارة اإللكًتونية وإمكانية قيام مؤسسات 

مبزاولة نشاطها عرب اإلنًتنت دون أن توجد بصورة مادية يف الدول األخرى،  يفقد الدول النامية فرصة حتصيل إيرادات 
ضريبة الدخل اليت حتصلها من الفروع األجنبية اليت تعمل على أراضيها يف ظل التجارة التقليدية وجتعل من تطبيق مبدأ 

 .إقليمية الضريبة عامال من عوامل خسارهتا ظتوارد مالية 
 سنتناول مكانة الضريبة يف اصتنات الضريبية وبنوك األوفشور من خالل :الجنــات الضريـبية -ثانيا

تعد دول اصتنات الضريبية مراكز مالية أو دتويلية بالنسبة للشركات دولية :تعريف وخصائص الجنات الضريبية -1
النشاط، ومن أشهر دول اصتنات الضريبية على اظتستوى الدورل ىي سويسرا، ويبدو من مصطلح اصتنات الضريبية أهنا 
تتعلق أساسا بالنظام الضرييب عتذه الدول،  كما تعددت التسميات اليت نتكن أن تطلق على ىذه الدول مثلً  اظتلجأ 

 .الضرييًب أو دولً اإلجازات الضريبية ً 
 : تتمثل خصائص الجنات الضريبية في

إن أىم ما نتيز اصتنات الضريبية ىي اإلمتيازات اليت يقرىا التشريع الضرييب خاصة بالنسبة : سعر ضريبة منخفض-أ
لإلستثمارات والدخول األجنبية بغرض جذهبا لتنمية إقتصادىا، فهي بذلك تضحي بإيراداهتا الضريبية يف سبيل تنمية 

 .إيراداهتا من اإلستثمارات والعمالت األجنبية
: اإلستقرار السياسي ، اإلقتصادي ، القانوين و اإلجتماعي -ب

نقصد باالستقرار السياسي أن تكون الدولة ذات نظام سياسي واضح ال متشى من أي إنقالبات أما اإلستقرار 
االقتصادي فيتجسد يف عدم تدخل الدولة يف أعمال ىذه اظتشروعات، و يكمن اإلستقرار القانوين يف عدم حدوث 

تغيَتات مفاجئة وغَت متوقعة يف التشريعات، و يتمثل اإلستقرار اإلجتماعي يف توفر ؼتتلف اطتدمات والبٍت التحتية اليت 
 .حتتاجها اظتشروعات 



 الفصل الثاني فعالية النظام الجبائي الجزائري
 

 
33 

تسعى الشركات الدولية إذل التعامل مع بنوك على أعلى مستوى : سرية اظتعامالت البنوك واظتعامالت التجارية-ج
 .من الكفاءة والسرية، ويتم إبرام عقد بُت البنك والعميل مبقتضاه يلتزم البنك بضمان سرية اظتعامالت اظتالية

من أىم خصائص اصتنات الضريبية أن تكون ذات موقع متميز ومعروف على : اإلتصاالت واظتواصالت اضتديثة-د
اظتستوى الدورل حبيث نتثل عنصر جذب ىام لإلستثمارات، كما كتب أن دتتلك شبكة متقدمة من وسائل اإلتصال جتعل 

 .من السهل التفاعل بُت الدولة األم وفروعها
تعترب اصتنات الضريبية اظتناخ اظتالئم لعمل الشركات دولية النشاط :التهرب الضريبي بواسطة الجنات الضريبية - 2

حيث تقوم الشركة األم بإنشاء فروع عتا فيها لإلستفادة من اظتيزات واإلعفاءات اليت يقرىا النظام الضرييب لألنشطة اليت 
 .دتارس يف تلك الدولة وخاصة بالنسبة للمشروعات األجنبية كبَتة اضتجم

وختتص الشركة األم اليت عادة ما تكون يف دولة ذات نظام ضرييب مرتفع بالقيام بأنشطة ال تولد رحبا مباشرا 
كأنشطة البحث العلمي قصد ختفيف العبء الضرييب يف البلد األم باعتبار أن ىذه األنشطة عادة ما تكون معفاة  من 
الضرائب ، أما الفروع واليت عادة ما تكون يف بلدان ذات نظام ضرييب  ؼتفف فإهنا تقوم  باألنشطة اليت تدر  أرباحا  

 .كاإلنتاجية  والتسويقية ، وبذلك تكون الشركة قد جتنبت الضريبة يف البلد األم
كما قد يتم التهرب من دفع الضريبة قبل توزيع األرباح أو بعد توزيعها، ففي اضتالة األوذل تقوم الشركة األم 

بتخفيف العبء الضرييب عليها عن طريق زيادة التكاليف بطريقة صورية يف البلد األم وختفيضها يف دول اصتنات الضريبية، 
أما بعد توزيع األرباح فإن الفروع ال تقوم بتحويل تلك األرباح إذل الشركة األم بل تقوم بإعادة إستثمارىا أو حتويلها إذل 
دولة أخرى تعتمد نظاما ضريبيا ؼتفضا، أو حىت حتويلها إذل الشركة األم حتت مسميات غَت حقيقية كنفقات معفاة من 

 .الضريبة 
 فالتهرب ىنا يتم دون إنتهاك للقانون بل يتم على أساس اإلستفادة من إختالف مستوى الضغط الضرييب بُت 
الدول، حيث تقوم الشركات بالتالعب يف التكاليف لنقل األرباح من أوعية عالية الضريبة إذل أوعية منخفضة الضريبة 

 .وغالبا ما حتتار السلطات الضريبية يف كيفية مواجهة ىذا اظتشكل
تتميز دول اصتنات الضريبية بأقتية قطاع البنوك يف إقتصادىا : (المراكز المالية خارج اإلقليم)بنوك األوفشور - 3

 .بصورة تفوق أقتيتها يف الدول ذات النظام الضرييب العادي،  وتعامل غَت اظتقيمُت معاملة متميزة عن رعاياىا
و تعد بنوك األوفشور إحدى أوجو العوظتة، وىي مؤسسات مالية وسيطة عرب اضتدود تقدم خدماهتا لغَت اظتقيمُت 

وىذا ال يعٍت أن إنشاء مثل ىذه البنوك كتب أن يكون على اضتدود بُت دولتُت أو أكثر فهناك بنوك يف داخل البلد مثل 
 .التسهيالت اظتصرفية الدولية يف الواليات اظتتحدة

  :وتتمثل أىم عناصر التي تتميز بها بنوك األوفشور في
 .إـتفاض الضرائب أو عدم وجودىا-
. اطتدمات اظتقدمة ىي بشكل أساسي للزبائن غَت اظتقيمُت-
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. ال توجد رقابة على الصرف األجنيب أو أهنا يف حدود ضيقة-
. من اإلقتصاديات الكبَتة- جغرافيا–عادة ما تقًتب ىذه البنوك -
. ضرورة توفر وسائل اإلتصال اظتتقدمة-
.  وجود نظام قانوين يدعم احملافظة على السرية اظتصرفية-
 1. ضرورة توفر إستقرار سياسي بدرجة عالية-

 :ومن أىم سلبيات بنوك األوفشور نذكر
أهنا تعمل على تزويد األفراد بإمكانيات تساعدىم على جتنب دفع الضرائب بشكل متعمد، ؽتا يقلص حجم -

الضرائب اظتدفوعة للدولة األمر الذي يقود إذل إضعاف قدرهتا على تغطية نفقاهتا وحتسُت اطتدمات اظتقدمة ألفراد 
 . غتتمعها
ىناك تزايد يف عدد البنوك اليت تشتهر بغسيل األموال نظرا طتاصية سرية العمل اظتصريف ومرونة القوانُت اليت  -  

 2 .تعمل مبوجبها ىذه البنوك
 :مقومات فعالية النظام الضريبي- المبحث الثالث

إن ما مت التطرق إليو يف اظتطلب السابق ىو عوامل حتد من فعالية النظام الضرييب و تنقص منها إذن فما كتب عملو 
من أجل اضتد من األثار السلبية للعوامل اظتعيقة لفعالية النظام الضرييب و تنقص منها إذن فما كتب عملو من أجل 
اضتد من األثار السلبية للعوامل اظتعيقة لفعالية النظام الضرييب،من رتلة نتكن عملو و القيام بو ىو ما سوف نتطرق 

 .لو يف ىذا اظتبحث
 :مرونة النظام الضريبي - المطلب األول

إن النظام الضرييب بإعتباره أحد الظواىر اإلجتماعية ال بد و أن يعكس رتيع التطورات اإلقتصادية و السياسية اضتاصلة 
يف اجملتمع ،و لذلك يتعُت أن يكون ىذا النظام الضرييب على جانب من اظترونة بالذي يسمح بإستمراره كعنصر فعال و 

  متطور من عناصر النظام اإلقتصادي
ووفقاً ظتفهوم مرونة النظام الضرييب ، مع زيادة الدخل القومي نتيجة للنمو االقتصادي ، ينبغي . مبدأ مرونة الضرائب     

 .أيضاً زيادة إيرادات اضتكومة من الضرائب
ىذه . البلدان النامية ، تعترب حصة اإليرادات الضريبية كنسبة من الدخل القومي منخفضة مقارنة بالبلدان اظتتقدمة يف    

الضرائب . اضتصة من العائدات الضريبية سًتتفع مع زيادة الدخل القومي ، إذا كان النظام الضرييب مرنًا مبا فيو الكفاية
ػتاور السلع الفاخرة ذات مرونة )فرضية ارتفاع غَت مباشر . التدّرجية على الدخل والثروة توفر ىذه اظترونة للنظام الضرييب

عالية يف الطلب جتعل النظام الضرييب مرنًا أيًضا 
                                                             

،2002 عبد الرشيد بن ديب،تنظيم و تطور التجارة الخارجية حالة الجزائر،أطروحة دكتوراه، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر 
1  
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ظاىرة تطور النظام الضرييب، فمنها ما أبرز أثر العوامل االقتصادية، بتفسَت و قد تباينت األراء يف غتال تفسَت      
الطبيعة الديناميكية عتذا النظام يف ضوء ما يطرأ على ارتلتمع من تغَتات يفرضها تقدمو االقتصادي، ومنها ما رجح كفة 

العوامل السياسية اليت حتكم تطوره يف اظتدى الطويل، يف ػتاولة إلسناد كل تغيَت يف النظام الضرييب إذل ما يطرأ على اضتياة  
 1السياسية من تغيَتات 

وتعرب مرونة النظام الضرييب عن مدى استجابة النظام الضرييب للتغَتات اضتاصلة يف األوضاع االقتصادية      
السائدة، خاصة عند تأثَتىا على اظتادة اطتاضعة للضريبية اـتفاضا أو ارتفاعا، وىناك غتموعة من اظتؤشرات نتكن 

 2 مرونة النظام الضرييب على ضوئها قياس
ويعرب عنها مبدى استجابة العائد الضرييب للتغَتات اضتاصلة يف : المرونة الضريبية للناتج المحلي الخام-أوال

   :ويتم قياسها بالعالقة التالية الناتج احمللي اطتام،
 التغَت النسيب يف الناتج احمللي اطتام / التغَت النسيب يف اضتصيلة الضريبية = اظترونة الضريبية للناتج احمللي اطتام 

  :حيث
T:اضتصيلة الضريبية. 

∆ T:التغَت يف حصيلة الضريبة. 
Y :الناتج احمللي اطتام. 

∆ Y:التغَت يف الناتج احمللي اطتام.  
 استجابة اضتصيلة الضريبية كليا للتغَتات Tanzi Vito وىي حسب فيتو تانزي: المرونة التعويمية للسنة-2

   :اضتاصلة يف الناتج احمللي اطتام وتقاس بالعالقة
 

β = (Tt-Tt-1)/(Yt-Yt-1) (Tt+Tt+1/2) / (Yt+Yt-1)  

 
إن أي نظام ضرييب يف العادل مهما كان على درجة عالية من اطتربة : كفاءة اإلدارة الضريبية-المطلب الثاني

والتنسيق ال نتكن أن لتقق أىدافو إال إذا كانت ىناك إدارة ضريبية على درجة عالية من الكفاءة والتدريب العلمي، 
فاإلدارة الضريبية ىي ركن من أركان ؾتاح النظام الضرييب يف حتقيق أىدافو؛ وبالتارل كتب أن تتمتع ىذه اإلدارة 

أن تكون على درجة عالية من الكفاءة والتأىيل، وأن تتوافر لديها : بعدة مقومات لتنجح يف حتقيق أىدافها، وىي
نظم رقابية فعالة، وأن يتوافر نظام أجور مناسبة ضتجم اظتهمات اظتلقاة على عاتق موظفي اإلدارة الضريبية، وأن 

                                                             

146 ص ،لعامةالمالية ل اصوأ يونس أزتد البطريق ،  1  
20_19،ص مرجع سبق ذكره  وعتي بوعالم ، 2  
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يكون ىناك تبسيط يف أحكام الضرائب، وأن يتم تزويد اإلدارة الضريبية باألجهزة اإللكًتونية اضتديثة، وأن يتم 
 معاصتة سوء التنظيم االجتماعي والسياسي يف كثَت من الدول النامية

وىي اليت من عتا اضتق يف إصدار األنظمة والقرارات اليت حتدد اطتاضعُت للضرائب و وعاء  :اإلدارة التشريعية- أوال
وتقديرىا بناًء على ذلك  (مراجعتها)الضريبة وسعرىا وطرق حتصيلها مبا يف ذلك إجراءات تقدًن اإلقرارات وفحصها 

. الفحص
وكذلك إجراء التقدير يف حال وجود دفاتر مقبولة من قبل اإلدارة الضريبية و معدي الٌقرارات الضريبية وبشكل عام        

. اإلدارة التشريعية تغطي رتيع اإلجراءات النظامية والفنية اظتتعلقة بالضرائب )فأن القوانُت اليت تصدرىا ىذه اإلدارة 
وىي اليت تتوذل تطبيق األنظمة الصادرة من اإلدارة التشريعية و تصدر التعليمات واللوائح  :اإلدارة التنفيذية- ثانيا

التفسَتية  يف حال عدم وضوح األنظمة و القرارات الضريبية على ىيئة تعاميم ومنشورات وإصدارات نتكن تطبيقها عمليا  
إن حجم و تنظيم اإلدارات التنفيذية متتلفان من دولة ألخرى واليوجد تنظيم فتطي مناسب صتميع الدول ، ألن ذلك 

 .يتأثر بالعوامل اصتغرافية و اعتيكل الضرييب اظتطبق و الكفاءة اإلدارية اظتتوافرة لكل دولة
العوامل اصتغرافية و اعتيكل الضرييب، ىو تقسيم اصتهاز التنفيذي للضرائب حسب اظتناطق اصتغرافية بأن يكون ىناك      

جهاز تنفيذي خاص بكل منطقة على حدة وذلك يف حالة ما يكون ىنالك إدارة مركزية واحدة صتميع اظتناطق ظتا عتا  
من أثر حبكم موقعها و قرهبا من أنشطة اظتكلفُت من حيث حصرىم و التعرف على ظروفهم التمويلية و مصادر دخوعتم 

. بكفاءة وفعالية، ؽتا قد نتنع بعض صور التهرب الضرييب
أن الكفاءة اإلدارية تأثَت على تنظيم اإلدارة التنفيذية، فالعدد الكايف من الكفاءات و اطتربات يتيح : الكفاءة اإلدارية

:  اجملال أمام ىذه اإلدارة من إدتام اعماعتا بالشكل اظتطلوب وليتحقق ذلك البد من توافر اآليت
 .التأىيل العلمي الكايف للعاملُت هبا لتؤدي دورىا بكفاءة وفاعلية -1
 .توافر األمانة يف العاملُت هبا ضتساسية العمل اظتؤدى من ىذه اإلدارة -2
وجود نظام رقابة داخلية، حيث ال يقوم اظتأمور الضرييب جبميع مراحل ربط الضريبة ابتداء من احملاسبة الضريبية و  -3

 . حىت الربط النهائي بدون مراجعة عملة من أفراد آخرين ومن مث استكمال الدورة اظتستندية 
إعطاء موظفي ىذه اإلدارة مزايا غتزية ليؤدوا اعماعتم كما كتب أن تكون بعيدا من رتيع التأثَتات  و الضغوط  -4

 .اطتارجية
 .توافر نظام معلومات كفؤ نتكن من واقعة اضتصول على اظتعلومات باظتكلفُت بالسرعة اظتطلوبة -5

وتتوذل الفصل يف اظتنازعات اليت قد تنشأ بُت اظتكلفُت و اإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ : الهيئة القضائية-ثالثا
 1.الضرائب الواجبة الدفع على اظتكلفُت
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التحفيز الجبائي : المطلب الثالث
التحفيز اصتبائي عامال مهما يف اإلقتصاد ،فالتفكَت يف اكتاد حلول للنهوض و اإلرتقاء باإلقتصاد الوطٍت و حتسُت 

 جعل الدولة تلجأ إذل ىذه السياسة اإلغرائية فهي تتحمل خسائر و أعباء من أجل تسهيالت اظتعيشياظتستوى 
تقدمها لتشجيع األفراد على إقتناء اإلستثمارات خاصة و كذا تشجيع البحث العلمي حىت اظتاكثات يف البيت عتن 

نصيب من ىذه التحفيزات من أجل انشاء ورشات صغَتة ،كما أن الدولة عند تقدنتها عتذه االمتيازات و 
التحفيزات تقوم بتنظيمها يف شكل قوانُت حيث أن ىناك امتيازات دتنح يف إطار قوانُت اظتالية اليت تصدر كل سنة 

 1أو قانون اظتالية التكميلي،و إمتيازات دتنح يف إطار قوانُت اإلستثمار اليت تصدر كل ستس سنوات 
 
 
 
 

  

                                                             

72جامعة البويرة ،   ، مذكرة لنيل شهادة  ماسترمدى نجاعة التحفيزات الجبائية في توجيو السياسة العامة للدولةمقراين أزتد،    1  
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 :ل خالصة الفص
 :بعدما تطرقنا إذل ىذا الفصل من خالل مباحثو الثالثة نتكن القول أن

     إن فرض الدولة للضرائب على أفراد اجملتمع إفتا يعود إذل ؽتارسة سلطتها و سيادهتا على إقليمها و سيادهتا على 
إقليمها مستندة يف ذلك إذل صك تشريعي، و يف ىذا اجملال يتاح أمام الدولة العديد من أنواع الضرائب اليت ختتار أفضلها 

. بناءا على معطيات اإلقتصادية و السياسية و اإلجتماعية يف ظل اختيار نظام ضرييب معُت
    إن النظام الضرييب اظتختار من قبل الدولة حتكمو العديد من اإلعتبارات و متضع لتأثَت النظام السياسي و اإلقتصادي 

. و مدى التقدم اإلقتصادي ووضع النظام الضرييب يكون بغرض حتقيق أىداف السياسية الضريبية اظتتبعة
ىذه األىداف قد تكون متعارضة يف الكثَت من األحيان، فتحقيق اعتدف اظتارل قد يتعارض مع حتقيق اعتدف اإلقتصادي 

وكذا األمر بالنسبة للهدف اإلجتماعي، و توفيق النظام الضرييب يف حتقيق األىداف اظتوضوعة لو و اظتتعارضة يوصل إذل 
. الفعالية

    الوصول إذل فعالية النظام الضرييب إفتا كتب توفَت اظتقومات الالزمة عتا و تضييق غتال العوامل اظتعيقة عتا و اليت نتثل 
. أساسها اإلزدواج و التهرب و الضغط الضرييب اظترتفع

   و إرتال ما نتكن قولو يف هناية الفصل أن تصميم نظام ضرييب فعال ىو فن اظتمكن اظتستحب و ليس اظتستحيل 
 .األمثل

  

  

  
 

 
 



 

:ثالثالفصل ال  

 اجلانب التطبيقي
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: مقدمة

 و تنعكس إجيابيا على كل االستثمار    إن الضرائب تعترب أحد الوسائل ادلهمة يف توفَت بنية حتتية تساعد على      
.  الدول ادلتقدمة و الدول النامية على حد سواءإيراداتفئات اجملتمع بل باتت تشكل عنصرا مهما يف 

 تزداد اآلثار ىذه االجتماعية، و االقتصادية و على اعتبار أن للضرائب أثار بعيدة ادلدى على كافة نواحي احلياة        
 مع اتساع نطاق دور الدولة و تزداد درجة تدخلها يف سلتلف اجملاالت و بأقل عبء ضرييب شلكن حبيث باستمرارأمهيتها 

 مجاعي مستطاع بأقل تضحية مجاعية شلكنة شلا يؤدي اندماج نظرية العبء الضرييب حبيث أن ىناك إشباعحيقق أكرب 
 و يراعو عند وضع قواعد تطبيق الضريبة االنتقالضرائب يتوقع ادلشرع انتقال عبئها شلن يدفعها إىل غَته بل قد يريد ىذا 
 ضد إرادة ادلشرع،أما إذا مل يتم نقل األوقاتكما حيدث يف الرسوم اجلمركية و  لكن انتقال عبء الضريبة يف معظم 

. عبئها فيكون ادلكلف القانوين ىو نفسو ادلكلف الفعلي و توجد بُت ادلكلف القانوين و الدولة عالقة قانونية بينهما
 يبحث عن إذا  يعد الضغط الضرييب من أىم ادلؤشرات الكمية ادلستخدمة لتقييم مردودية النظام الضرييب       

 الوطٍت و يعرب االقتصاد ضرر يف إحداث الضريبية لتحقيق أكرب حصيلة شلكنة دون القتطاعاتاإلمكانيات ادلتاحة 
الضغط الضرييب عن العالقة ادلوجودة بُت اإليرادات الضريبية و الثروة ادلعرب عنها بالناتج احمللي اخلام  

  و يف ىذا الفصل التطبيقي نرى الضغط الضرييب لدى الدولة و الضغط الضرييب لدى الفرد أي كم يدفع الفرد من     
دخلو ضرائب  
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 : دراسة تحليلية لمستويات العبء الضريبي للضرائب المباشرة_المبحث األول
و ذلك عن طريق تطور اإليرادات العامة و تطور       يف ىذا ادلبحث ضلاول قياس الضغط الضرييب بالنسبة إىل الدولة 

  . 2020-2015الضغط الضرييب خالل فًتة دراستنا 

 2020-2015تحليل تطور بنية اإليرادات العامة في النظام الضريبي الجزائري -المطلب األول
دتثل اجلباية العادية سلتلف الضرائب و الرسوم اليت يدفعها األشخاص الطبيعيُت أو ادلعنويُت و اليت دتس النشاط 

االقتصادي و االجتماعي حيث حتكمها قوانُت معينة كقانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة ،من غَت اجلباية البًتولية 
 العامة باإلضافة إىل اجلباية العادية اليت تليها من اإليراداتو تعترب اجلباية البًتولية أىم مورد من موارد الدولة اجلزائرية يف 

: حيث األمهية النسبية دلوارد الدولة و ديكن توضيح ذلك من خالل اجلدول التايل
 .2020-2015نسبة مساهمة الجباية في إجمالي اإليرادات العامة خالل الفترة : 2لجدولا

 2020 2019 2018 2017 2016 2015البيان 
 3252,662 3447,197 3041.418 2433.61 2482.21 2354.7اجلباية العادية  
 1959,758 2559,740 2714.469 2200.71 1781.1 2373.5اجلباية البًتولية  

 5212,42 6006,937 5755.887 4633.71 4263.31 4728.2اإليرادات الضريبية  
 416,28 491,64 600 490 247.20 412 أخرى  إيرادات

 5628,7 6498,577 6355.887 5123.71 4510.51 5140.2  اإليرادات العامة
 الضريبية من اإليراداتنسبة 
 % العامةاإليراداترلوع 

91.98 94.52 90.44 90.56 92,43 92,60 

 األخرى من اإليراداتنسبة 
 % العامةاإليراداترلوع 

8.01 5.48 9.56 9.44 7,56 7,39 

نسبة اجلباية العادية من رلوع 
 % الضريبية اإليرادات

49.80 58.22 52.52 52.84 57,38 62,40 

نسبة اجلباية البًتولية من 
 % الضريبية اإليرادات

50.20 41.78 47.48 47.16 42,61 37,59 

نسبة اجلباية العادية  
 % العامة اإليراداتمن 

45.81 55.03 47.50 47.85 53,04 57,78 

 التقرير السنوي لبنك الجزائر و الديوان الوطني :من إعداد الطلبة باعتماد على :المصدر
 لإلحصائيات
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 :تحليل الجدول
، و ىذا راجع إىل اطلفاض يف 2016 إىل 2015      من خالل اجلدول أعاله نالحظ اإليرادات العامة اطلفضت من 

أسعار احملروقات مع العلم أن أسواق النفط شهدت اطلفاض معترب خالل ىذه الفًتة نتيجة عن التقهقر الذي عرفتو 
 بعد أن وصلت األسعار إىل مستويات منخفضة بسبب وفرة ادلعروض 2014أسواق العادلية يف النصف الثاين من 

و عودة االرتفاع من جديد خالل . ادلايل،إضافة إىل تراجع حصة منظمة األوبك و تضاءل سلطتها على حتديد األسعار
 . 2020 إىل غاية 2017

        أما حصيلة اجلباية العادية يف إمجايل اإليرادات الضريبة مسامهة ضعيفة للجباية العادية يف إمجايل اإليرادات 
 ليصل إىل  %49.80 معدل 2015الضريبية إىل أن نسبة مسامهتها يف تزايد مستمر حيث سجلت يف أول الفًتة 

 ، كما عرفت مسامهة اجلباية العادية إىل اإليرادات العامة يف تزايد و يرجع ىذا 2020 يف أخر الفًتة سنة  62,40%
التزايد إىل تزايد عدد ادلكلفُت بالضرائب بفعل برامج االستثمارات العمومية نذكر منها برنامج التكميلي لدعم النمو و 

الذي خصص لو اعتمادات  مالية كبَتة ىذه الربامج سامهت يف الرفع من حصيلة اجلباية العادية و حتسُت مردودية اإلدارة 
 الضريبية 

  : الضريبي في النظام الجبائي الجزائريضغطمستويات ال-المطلب الثاني
 ضغط الضرييب و حتقيق معدل الضغطإن أي نظام ضرييب يهدف إىل زيادة مردودية التحصيل الضرييب و ختفيف ال

 .الضرييب ادلناسب 
 2020-2015 الضريبي خارج قطاع المحروقات ضغط الضريبي اإلجمالي و الضغطتطور ال: 03الجدول 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015البيان  
 5628,7 6498,57 5638.94 5123,71 4510,51 5140,2االيرادات العامة 
الناتج الداخلي 

اخلام 
16591,9 17081,8 17571,7 175414,98 17115,78 14516,39 

الضرييب الضغط 
 .االمجايل

30,98 26,41 29,16 32,14 37,96 38,77 

 3252,6 3447,197 3041.41 2433,61 2482,21 2354,7اجلباية العادية 
الناتج الداخلي 

اخلام خارج 
احملروقات 

13457,6 14439,6 15312,5 16567,8 17548,6 18901,3
1 

 الضرييب ضغطال
للجباية العادية 

17,5 17,19 15,18 18,35 19,64 17,20 

 التقرير السنوي لبنك الجزائر و الديوان الوطني لإلحصائيات:من إعداد الطلبة باعتماد على :المصدر
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 :تحليل الجدول
     من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن الضغط الضرييب اجلباية العادية يف تذبذب          
 إىل االرتفاع الكبَت يف الناتج احمللي اخلام خارج  و ىذا راجع15,18 وصل اطلفض حىت  2017-2015من 

 19,64 إىل غاية 2019-2018مث يرتفع خالل سنيت  ،اجلباية العاديةاحملروقات مقارنة باالرتفاع ادلسجل يف حصيلة 
و ىذا االرتفاع راجع إىل تطور اجلباية العادية خالل ىذه الفًتة ،مث يعود االطلفاض من جديد  إىل أن يصل 

 . وىذا راجع إىل اطلفاض اجلباية البًتولية بسبب األزمة الوبائية العادلية 2020خالل سنة 17,20
 و ىي تقع يف ادلعدل األمثل 2020-2015 خالل %19,64       إن معدل الضغط الضرييب يف اجلزائر مل يتجاوز 

حسب اخلرباء االقتصاديُت و منحٌت الفر، و ىذا خارج اجلباية البًتولية و عند احتساهبا يزداد معدل الضغط الضرييب اىل 
 و ىذا معدل مرتفع و غَت مقبول، على اإلدارة اجلبائية إعادة النظر يف القوانُت و %35 أو %30أن يصل إىل 

 .التشريعات اجلبائية
  : الضريبي في الجباية العاديةضغطتطور ال -المطلب الثالث

 لتوضيح معدل الضغط الضرييب للجباية العادية خلصناىا يف اجلدول أدناه
 2020-2015تطور العبء الضريبي في الجباية العادية  :04الجدول

 2020 2019 2018 2017 2016 2015البيان 
 3252,662 3447,197 3041.418 2433,61 2482,21 2354,7اجلباية العادية 
 43.9 43.4 42.2 41,70 40,40 39,96عدد السكان 

 74092.52 79428.5 72071.52 58359,95 61440,84 58926,43العب الضرييب ادلطلق 
الناتج الداخلي اخلام 
خارج احملروقات من 

اجلباية العادية  

13457,6 14439,10 15312,5 16567,8 17548,6 18901,31 

متوسط نصيب الفرد من 
الناتج الداخلي خارج 
احملروقات من العب 

الضرييب ادلطلق  

336776,78 357415,84 367206,24 392601.89 404345.62 430691.79 

 17,20 19,64 18,37 15,89 17,20 17,50العبء الضرييب النسيب  
 التقرير السنوي لبنك الجزائر و الديوان الوطني لإلحصائيات:من اعداد الطلبة بإعتماد على :المصدر

 :قياس الضغط الضريبي لدى األفراد- المبحث الثاني
 و ىذا من أجل زلاولة إعطاء قيمة  يف ىذا ادلبحث سنقوم بدراسة الضغط الضرييب لدى الفرد بطريقتُت سلتلفتُت         

 .قريبة للواقع 
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 :  الضرائب من دخل الفرداالقتطاعنسبة  -المطلب األول
 أشخاص كل لو دخل سلتلف عن األخر و فمنا حبساب ما 3من أجل معرفة الضغط الضرييب لدى الفرد اخًتنا عينة من 

 .يدفعو من ضرائب و ما ىية نسبة الضرائب من دخلو 
 : قياس الضغط الضريبي على موظف عمومي-أوال

  افراد05من أجل قياس الضغط الضرييب على األفراد اخًتنا موظف يف القطاع العمومي وىو مسؤول عن أسرة تتكون من 
 و قمنا حبساب األجرة الشهرية الصافية باعتبار ان األجر الذي 

 : يتقاضاه ىو دخل وحيد و قمنا حبساب ما يدفعو من ضرائب رسوم شهريا بالصيغ اآلتية 
  72113.40:  األجر اخلام ىوإنحيث  
  6490.21 ىو % 09اقتطاع على الضمان االجتماعي 
  األجر قبلIRG :65623.19 
  13168.00 : اإلمجايلالضريبة عل الدخل 
   52455.19صايف األجر  

: أما فيما خيص الضرائب الشهرية 
قيمة السلع و اخلدمات الشهرية  

1-1- TVA 
TVA دج 73  فاتورة ادلاء  
TVA دج673.84  فاتورة الكهرباء  
TVA   دج114.00اذلاتف ادلنزيل  
TVA دج 256.00 األنًتنيت ادلنزيل  
TVA قيمة النقل الشهري   
TVA  دج3000 االستهالك الغذائي و مصاريف متنوعة 

  دج1500رسم التطهَت   -1-2
 دج 1000 على بعض السلع االستهالكية  و مواد التنظيف و التجميل ticرسم داخلي الستهالك  -1-3

 موظف عموميمختلف الضرائب التي يدفعها :05                      الجدول 

قيمتها  نسبتها تطبيقها نوع الضرائب 
IRG 
TVA 
TIC 

على األجر 
على االستهالك  

على ادلواد ادلستوردة  

جدول تصاعدي 
09%   ، 19 % 

على حسب السلعة  

13168.00 
3000 
1000 
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التطهَت  
 إ . ض 

 
على االجر اخلام 

حدد من البلدية  
09 % 

1500 
6490.21 

 25158,21رلموع االقتطاعات  

 18668اقتطاعات جبائية 

 من إعداد الطالبتين   :                               المصدر

  مجموع اإلقتطاعات الجبائية= حساب الضغط الضريبي  

𝐼𝑅𝐺 األجر قبل اقتطاع 
 100  

 من أجرتو للضرائب و الرسوم و يشَت التحليل االقتصادي إىل %29وعليو فالفرد يف ىذه احلالة يدفع ما نسبتو                
أن االستهالك يتوقف على عاملُت مها حجم الدخل و ادليل لالستهالك  

وباعتبار االدخار ىو جزء من الدخل الذي مل يستهلك فإن عوامل االدخار ىي نفسها عوامل االستهالك  
إن تأثَت االقتطاع الضرييب عل أصحاب ادلداخيل الصغَتة أكرب من تأثَته على أصحاب ادلداخيل الكبَتة ذلك ألن         

أصحاب ادلداخيل الصغَتة توجو معظم دخلها لالستهالك و أن نقل الضرائب غَت ادلباشرة يقلل من االستهالك السلعي 
فالضرائب تقلل من ادلقدرة االستهالكية  لألفراد كما يؤثر ارتفاع الضرائب على ادلداخيل الكبَتة حبث يؤثر يف نسبة ادخار 
للمحافظة على استهالكهم و عليو الضغط  الضرييب يؤثر على الدخل و االستهالك بالنسبة للدخول العالية و ادلنخفضة 

تضحي باستهالكها أي برفاىيتها االجتماعية بسبب الضرائب ، أما الفئة الثانية ال تضحي باستهالكها و رفاىيتها بل تضحي 
. باالدخار الذي يؤثر على دتويل االقتصاد عامة 

 .           و ىذا العدل تقرييب فقط ال ديكن تقدير مضبوط للضرائب غَت ادلباشرة 
 :قياس الضغط الضريبي لدى تاجر-ثانيا

 .زايفتاجر خيضع لنظام الربح اجل و تاجر خيضع لنظام الربح احلقيقيىناك نوعُت من التجار 
الثانية تاجر ة  من أجل قياس الضغط الضرييب على أفراد اخًتنا يف احلال: تاجر يخضع لنظام الربح الحقيقي - أ

خيضع لنظام الربح احلقيقي و ىو مسؤول عن أسرة باعتباره النشاط الوحيد الذي ديارسو و قمنا حبساب ما 
 : يدفعو من ضرائب 

 0000004:% 02الرسم على النشاط ادلهٍت  -
- IBS  26 %:20000005 
 0000004:% 02الرسم على التضامن مفروض على واردات  -

: TVA 
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TVA_  دج114.00  على اذلاتف  
TVA_ دج 73   ادلاء  
TVA_   دج673.84 فاتورة الكهرباء و الغاز  
TVA_ دج 256.00 األنًتنيت ادلنزيل  

  دج1500رسم التطهَت  -
 دج 1000 على  السلع االستهالكية  و مواد التنظيف  ticرسم داخلي الستهالك -

 تاجر يخضع لنظام الربح الحقيقيمختلف الضرائب التي يدفعها  :06الجدول         

قيمتها  نسبتها تطبيقها نوع الضرائب 
TVA 

IRG 

TAP 

 رسم التضامن 
رسم التطهَت  

TIC 

 على االستهالك 
على الدخل   

على النشاط ادلهٍت 
 الواردات 

على ادلواد ادلستوردة 
 
 

09%  09  %   ، 
26 % 
02%   
02%   

 
حدد من البلدية  

 

4116,84 
52000000 
4000000 
4000000 

1500 
1000 

 60006616.84 رلموع اإلقتطاعات
 60006616.84 رلموع اإلقتطاعات اجلبائية

 .من إعداد الطالبتين:المصدر

 : تحليل الجدول
يعترب الرسم على النشاط ادلهٍت ىو و . من دخلو ديثل ضرائب %30      ىذا التاجر الذي خيضع لنظام الربح احلقيقي 

على الواردات قبل  الوزير األول السابق أصال ازدواج ضرييب مع رقم أعمال و إلغاء الرسم على التضامن الذي إستحذه أوحيي
 و ضريبة الدخل إمجايل على توزيع األرباح و % 02 مث حاليا % 01مث ارتفع إىل %0.5 سنوات و الذي بدأ بنسبة 03

 اليت ىيا أيضا أصال ازدواج ضرييب 
حجم الضغط الضرييب دفع الكثَت من ادلتعاملُت إىل التهرب الضرييب كما أن التهرب ليس معناه دائما ىو أخذ األموال        

كما يضن الكثَت ففي الغالب ىو منخفض يف السعر لتحقيق اكرب كمية من ادلبيعات و سعر توازن يف ظل أحر و قدرة شرائية 
 يف ادلدى ادلتوسط ىذه التخفيضات الضريبية % 30منخفضة كما أن التشديد الضرييب سَتفع األسعار إىل اكثر من 

ستشجع كثَتا من ادلتعاملُت على أداء واجباهتم الضريبية عكس الضغط الضرييب الكبَت  
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 :تاجر يخضع لنظام جزافي _ب      
تاجر إمام نظام الربح احلقيقي  أو       تاجر خيضع للنظام اجلزايف ألنو أي اخًتنامن أجل قياس النظام الضرييب على األفراد  

 النشاط الوحيد الذي ديارسو و قمنا باعتباره تاجر خيضع بنظام جزايف و ىو مسؤول عن أسرة اخًتنااجلزايف يف ىذه احلالة 
:  حبساب ما يدفعو من ضرائب 

IFU :12 % 12000000 من رقم أعمال 
TVA  :

TVA دج114.00 على اذلاتف  
TVAدج 73 ادلاء 
TVA دج673.84 الكهرباء و الغاز  
TVA دج  256.00 األنًتنيت ادلنزيل 
TVA3000: مشًتيات 

 دج 1500رسم التطهَت  
 دج tic 1000رسم

 تاجر يخضع لنظام جزافيمختلف الضرائب التي يدفعها :07     الجدول
قيمتها نسبتها تطبيقها  البيان
IFU 

TVA 

رسم التطهَت 
 TICرسم 

على رقم أعمال 
على االستهالك 

 
على ادلواد ادلستهلكة 

12% 
09%  ،19% 

حدد من البلدية 
 

12000000 
4116,84 

1500 
1000 

 12006616,84 رلموع اإلقتطاعات
 من إعداد الطالبتين:                                المصدر

   :تحليل الجدول 
 من دخلو ضرائب و ىذا يبقى حسب تقدير اإلدارة %17        يدفع التاجر الذي خيضع لنظام اجلزايف حوايل 

 الضريبية فهذه القيمة تقريبية فقط ،أما إذا كان تقدير اإلدارة الضريبية أكرب من دخلو فهنا يكون الضغط الضرييب 
 .أكرب و ديكن أن يفوق ادلعدل األمثل 

 :تاجر نشط في السوق السوداء- ثالثا
يف حياتنا اليومية نرى الكثَت من األشخاص ديارسون نشاطاهتم يف السوق السوداء و ذلك لتفادي دفع الضريبة      

ادلفروضة عليهم و ذلك لكثرة الضرائب أصبح يرىق التجار و ىذا ما دفعهم إىل السوق السوداء للتخفيف من عبء 
 الضرائب و ذلذا قمنا بدراسة ما يدفعو من ضرائب 
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TVA دج 73  فاتورة ادلاء  
TVA  دج673.00  فاتورة الكهرباء و الغاز  
TVA دج114.00  اذلاتف ادلنزيل  
TVA دج 256.00 األنًتنيت ادلنزيل  
TVA قيمة النقل الشهري   
TVA 3000 االستهالك ادلنزيل  و ادلصاريف 

 دج 1500رسم التطهَت  
 دج 1000و ىو  ticرسم

 في السوق السوداء   تاجر مختلف الضرائب التي يدفعها : 08     الجدول
قيمتها نسبتها تطبيقها  البيان

TVA 

رسم التطهَت 

 TICرسم 

على اإلستهالك 
 

على ادلواد ادلستوردة 

09%,19% 
حدد من البلدية 

على حسب السلعة  

4116,84 
1500 
1000 

 6616.84 رلموع اإلقتطاعات
 .من إعداد الطالبتين:                                   المصدر

 :تحليل الجدول
 يف حالة السوق السوداء يدفع التاجر الضرائب الغَت مباشرة اليت ال ديكنو التهرب منها ،و بالتايل  يكون             

كثرة .  و ىو الذي يأثر على إيرادات الدولة و بالتايل يؤثر على الضغط الضرييب على الدولة.ضغط ضرييب منخفض
الضغط الضرييب لدى التجار سواء الذي خيضع لنظام الربح احلقيقي أو اجلزايف شلا أدى هبم اللجوء إىل السوق ادلوازية و 

 .ال بد على ادلشرع اجلزائري إعادة النظر يف القانون اجلبائى و اللجوء إىل إصالحات .ىي السوق السوداء
 : متوسط الضغط الضريبي الفردي- المطلب الثاني

و من أجل احلصول عليو  (متوسط الضغط الضرييب)متوسط الضرييب الفردي يعٍت متوسط الذي يدفعو الفرد من الضرائب 
و اجلدول التايل يبُت متوسط الضغط الضرييب الفردي .يكون حاصل قسمة  الضغط الضرييب الوطٍت على عدد السكان 

 متوسط الضغط الضريبي الفردي:09الجدول 
 2020 2019 2018 2017 2016 2015البيان  

رلموع اإلقتطاعات 
  اجلبائيىة

5140,2 4510,51 5123,71 5638.94 6498,57 5628,7 

 14516,39 17115,78 17541,98 17571,7 17081,8 16591,9الناتج الوطٍت اخلام      
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 38.77 37.9 32 32.5 26,4 30.9الضغط الضرييب الوطٍت 
 43.9 43.4 42.2 41,70 40,40 39,96عدد السكان 

متوسط الضغط 
الضرييب الفردي 

38.6 32.6 38.9 37.9 43.6 44.1 

 التقرير السنوي لبنك الجزائر و الديوان الوطني لإلحصائيات: من اعداد الطلبة بإعتماد على :ادلصدر 
 :تحليل الجدول

 و ىذا ادلعدل مرتفع جدا و راجع إىل اإلقتطاعات %40  متوسط الضغط الضرييب للفرد يقدر يف ادلتوسط          
على الدولة مراعاة الضغط الضرييب على الفرد و ذلك لتجنب التهرب و الغش الضرييب . اجلبائية ادلرتفعة من طرف الدولة 

 .   و سلتلف عمليات التدليسية اليت يقوم هبا ادلكلفُت

 :الضغط الضريبي في دول الجوار-المبحث الثالث
بغرض معرفة ىل مستوى الضغط الضرييب يف اجلزائر ىل ىو مرتفع أم عادي جلأنا إىل معرفة مستوى الضغط الضرييب يف 

دول اجلوار تونس و ادلغرب و مقارنتو مع اجلزائر  
  :2020_2015الضغط الضريبي في المغرب - المطلب األول

إن النظام الضرييب ادلغريب احلايل ىو تتويج لتصور تارخيي كما أنو نتيجة لسَتورة إصالحات هتدف إىل عصرنة جهاز 
 .الدولة

و قد مر ىذا التصور بعدة مراحل ،كان اذلدف الرئيسي منها ىو مواجهة اإلكراىات ادلرتبطة بادليزانية و الضغوط 
. ادلختلفة ،دون أن تكون بالضرورة جزءا من رؤية شاملة 

و لكون ادلغرب دولة .من بُت ادلعايَت ادلهمة يف تقييم كفاءة النظام الضرييب عموما ،قدرة الدولة على تعبئة ادلوارد الالزمة_ 
غَت نفطية ،فإن ىذه الكفاءة تكتسي أكرب قدر من األمهية بالنسبة للبالد ،و اليت دتثل ايرادهتا الضريبية و بشكل عام 

 مث بدأت مستويات اإليرادات الضريبية تدل على 2018_2000 من إيرادات اخلزينة يف ادلتوسط بُت عامي 85%
مع  (ادلثلث الضرييب)بالفعل فإضافة إل تركيز على ثالث ضرائب رئيسية .اطلفاض متزايد يف مستوى تغطية نفقات الدولة

. األمهية الدائمة للضرائب ادلباشرة ،فإن اإليرادات الضريبية ال دتثل أكثر من نفقات الدولة 
 على أساس سنوي 2020يف مايو %7.9و 2020 يف أبريل %4و بالتايل سجلت اإليرادات الضريبية اطلفاضا بنسبة 

 و على الرغم من ىذا الوضع،دتيل مؤشرات العبء الضرييب و ادلرونة الضريبة إىل تأكيد فرضية توفر حيز كبَت.مقارن
للمناورة لتمويل اخلزينة عرب االعتماد على نظام ضرييب فعال  

 ادلؤشر ىذا أن إال ، النطاق واسع جدل موضع تزال طريقة حسابو ال أن من الرغم وعلى الضرييب، بالعبءو فيما يتعلق 
 مبتوسط الطويل ادلدى على شبو مستقر ادلؤشر ىذا ظل وىكذا، .البلدان بُت للمقارنة موثوًقا أساًسا مع ذلك يوفر

  2018 إىل 2000 ادلمتدة من الفًتة خالل % 19.1
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 دول مع بادلقارنة السيما مقبول، حد إىل للتحمل قابال  ادلغرب يف ادلسجل الضرييب العبء من ادلستوى ىذا يزال وال  
 ، والتنمية االقتصادي التعاون منظمة مستوى  على وبالفعل، .شلاثلة اقتصادات مع أو والتنمية االقتصادي التعاون منظمة

   2018يف 34% نسبة العبء ىذا بلغ
 من انتقلت حيث ادلاضي، القرن سبعينات منذ تناقصي منحى يف يسَت تطورىا فإن الضريبية، بادلرونة يتعلق وفيما    

. 2018و 2008 عامي بُت 0.91 عند تستقر أن قبل التسعينات خالل 1.04 إىل االستقالل بعد 2.16
 مواجهة عن باطراد عجزه ويتفاقم االقتصادي، الواقع انعزالو عن يزداد ضرييب نظام وجود على الدائم التدىور ىذا يشهد 

  الثروة ديناميات خلق
 :الضغط الضريبي في تونس- المطلب الثاني

تشكو ادلنظومة اجلبائية يف تونس،منذ عقود من الزمن ،عديد النقائص اليت أثرت على اإلستثمار و تنامي ظاىرة      
 لفائدة رجال األعمال و 2011 إجراء ضرييب جديد منذ عام 500التهرب الضرييب ،و ذلك رغم اختاذ أكثر من 

 وفق بيانات حكومية رمسية ،أثر بشكل %25 إىل أكثر من 2020ادلستثمرين ،إىل أن ارتفاع الضغط اجلبائيمع هناية 
  2010 سنة %24.6مباشر على نسق االستثمارات بالبالد اليت تراجعت بشكل الفت بعد إن كانت نسبتها أكثر من 

 ، ،ارتفعت اإليرادات بشكل كبَت يف السنوات األخَتة%60تساىم الضرائب يف دتويل ميزانية الدولة بنسبة جتاوزت       
 %25.3 ،و بلغ الضغط الضرييب2010 مليار سنة 12.5 ،مقابل 2019 مليار دينار يف عام 30 حيث وصلت إىل 

 بلغت 2020 ،و يف عام 2017  يف عام %21.9 و  %20.8 ليسجل 2016،و شهد ارتفاعا منذ 2019 سنة 
  %35 ،و ىي تتجو يف السنوات القليلة القادمة ضلو  %31نسبة الضغط الضرييب يف تونس 

 مليار دينار، و ذلك نتيجة ارتفاع 6 مليار دوالر أي حوايل 2,2قدر حجم ثروات  التونسيُت ادلهربة إىل اخلارج ب
الضغط اجلبائي ونقص العدالة اجلبائية ، ما دفع بأصحاب الثروات يف تونس إىل هتريب أمواذلم إىل اخلارج، و السًتجاع 

ىذه الثروات ادلهربة، شدد بن صاحل ،على ضرورة مراجعة رللة الصرف وإضفاء مرونة اكرب على مسك العملة الصعبة 
 .بالنسبة للتونسيُت من مستثمرين ورجال أعمال

 1.6ووفق دراسة دلنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ارتفعت نسبة الضريبة من الناتج احمللي اإلمجايل يف تونس بنسبة     
خالل الفًتة  % 17.2 بلدا إفريقيا حافظ على درجة 26، فيما أشارت الدراسة إىل أن ضلو 2017 و2016بُت % 

داءات أخرى غَت معتمدة يف أويعترب بعض اخلرباء أن نسبة الضغط اجلبائي أعلى من النسب ادلعلنة باعتبار وجود . نفسها
 .طريقة االحتساب

وسجلت تونس أعلى نسبة ضغط جبائي مقارنة مبعدل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية اليت بلغ ادلعدل        
وكانت تونس من .2016يف العام  %20.2وأعلى كذلك من معدل دول االحتاد األورويب الذي بلغ  %15.4فيها 

البلدان اليت عولت إىل حد كبَت على مواردىا الداخلية وباخلصوص ادلوارد ادلالية لتمويل إنفاقها العام وقد مولت العائدات 
 2017 و1986ما بُت  %60الضريبية ميزانية الدولة مبعدل 
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 تفاقم العجز من سنة إىل أخرى بسبب االضطرابات االجتماعية وحالة عدم االستقرار السياسي، ليبلغ 2011ومنذ 
 ، وىو ادلعدل األرفع يف إفريقيا، يف حُت أن ادلعدل، الذي تعلن عنو 35,5%ادلعدل احلقيقي للضغط اجلبائي يف تونس 

حبسب ما أوضحو اخلبَت يف احملاسبة، وليد بن صاحل، مؤكدا أن ادلعدل ادلعلن من احلكومة  % 25,4احلكومة يف حدود 
 .ال يأخذ يف االعتبار سوى الضريبة ادلباشرة وغَت ادلباشرة

واثر االرتفاع ادلسجل من سنة إىل أخرى يف الضرائب إىل بروز عامل خطَت يتمثل يف ىروب ادلستثمرين وىو أحد أبرز 
األسباب اليت جترب ادلستثمرين على العدول عن قرار توسيع استثماراهتم يف تونس منذ عقد من الزمن ، ومل تتوفق تونس يف 

 ، 2020 مليار دينار لكامل 3تعبئة االستثمارات اخلارجية ادلباشرة ادلستهدفة يف كامل السنة ادلاضية وادلقدرة بنحو 
بسبب تنامي تداعيات جائحة فَتوس كورونا الذي عطل حركة تدفق االستثمارات يف كامل أضلاء العامل ومن ضمنها 

 .تونس
ووفق ما نشرتو وكالة النهوض باالستثمار اخلارجي ، يف بيانات حديثة ، فقد استطاعت تونس أن تستقطب خالل كامل 

 28.8 أي بًتاجع الفت بنسبية 2019 مليون دينار يف سنة 2648 مليون دينار مقابل 1.885العام ادلاضي 
 لتصل إىل 2020 بادلائة مقارنة بسنة 9.7 بنسبة 2021ومن ادلتوقع أن ترتفع ادلداخيل اجلبائية للدولة لسنة .بادلائة

 . 2020 م د لسنة 26107مقابل  (م د)مليون دينار  29725
إىل مداخيل %  25إىل مداخيل النظام الداخلي و %75وتتوزع ادلداخيل اجلبائية، باعتبار نظام االستخالص، بنسبة 

 ، يف حُت سًتتفع 2020لسنة   %9متأتية من التوريد، ويتوقع أن تزيد ادلداخيل اجلبائية بالنظام الداخلي، تراجع بـ 
 %15.6ادلداخيل اجلبائية ادلتأتية من التوريد بـنسبة 

 :  2020_2015الضغط الضريبي في الجزائر -المطلب الثالث
عززت احلكومة اجلزائرية حصيلة الضرائب هبدف تعويض ما خسرتو من عائدات النفط والغاز طيلة السنوات األربع 

وأقرت احلكومة لتحقيق ىذا ادلسعى حزمة إجراءات من أجل . ادلاضية، مع ىبوط أسعار النفط إىل مستويات قياسية
 إصالح النظام الضرييب وكبح ضعف التحصيل

الضرائب مع ارتفاع  إذ ترافقت زيادة. صلحت السلطات يف زيادة اإليرادات، إال أن ذلك كان على حساب اإلنتاجية
األصوات ادلعًتضة من القطاعات االقتصادية بسبب تزايد األعباء، يف حُت أحجمت االستثمارات عن التوسع وسط 

 .ارتفاع تكاليف التشغيل
يف ادلقابل، يتساءل اخلرباء عن سبب عدم مالحقة ادلتهربُت من الدفع بداًل من زيادة اجلباية من الفاعلُت االقتصاديُت، 

 .                             . مليار دوالر115مع وصول حجم الضرائب غَت احملّصلة إىل 
دون )ويف التفاصيل، استفادت خزينة الدولة اجلزائرية من حتسن عائدات الضرائب، حيث ارتفعت العائدات العادية 

مع احتساب  ( مليار دوالر30حوايل ) تريليونات دينار 3.510العام ادلاضي لتصل إىل  (احتساب اجلباية النفطية
 2017  مقارنة بسنة 10الضرائب ادلتأخرة، زلققة زيادة بنسبة 
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دائماً ويف سياق ادلقارنة، تقدر الضريبة على األرباح يف اجلزائر بنحو "أنو " العريب اجلديد"وأضاف عبد العزيز يف تصريح لـ 
 يف ادلائة يف ادلغرب، أما الضريبة على القيمة ادلضافة فارتفعت 20 يف ادلائة و25 يف ادلائة، يف حُت تبلغ يف موريتانيا 30
                        ة يف ادلائ25 يف ادلائة، والرسوم اجلمركية ارتفعت إىل 19 إىل 17من 

ىذا الضغط الضرييب أصبح ينفر االستثمار يف البالد، ودفع بالكثَت من رجال "ويرى رئيس كونفدرالية أرباب العمل أن 
األعمال وأصحاب ادلهن إىل التوجو ضلو تونس أو ادلغرب إلقامة مشاريع استثمارية، بعدما زاد التوسع الضرييب الذي 

                                   دتارسو احلكومة من حدة الركود االقتصادي
كثَت من الضرائب تقتل : ىناك قاعدة اقتصادية فرنسية تقول"من جانبو يعلق اخلبَت االقتصادي فارس مسدور بالقول إنو 

والقطاعات اإلنتاجية عن  الضرائب، أي أن فرض الكثَت من الضرائب سيقلص من التحصيل بسبب عزوف ادلستثمرين
 "                                    العمل

ارتفاع قيمة الضرائب مل ينعكس كما جيب على حصيلة إيراداهتا، وزاد من "أن " العريب اجلديد"ويضيف ادلتحدث نفسو لـ 
 يف ادلائة من 45 إىل 30العزوف عن دفعها، فالكثَت من ادلستثمرين أصبح يتهرب من دفع الضرائب ألهنا تكلفو بُت 

.  أشهر خلزينة الدولة4 أشهر لصاحلو و8أرباحو السنوية، أي أن ادلستثمر أصبح يرى نفسو أنو يعمل 
غياب العدالة الضريبية أصبح عاماًل آخر يعيق ادلستثمرين حيث يضطر الكثَت إىل دفع الضرائب "ويرى اخلبَت اجلزائري أن 

يف وقتها، يف حُت يوجد رجال أعمال بلغت الديون الضريبية ادلًتاكمة عليهم ادلليارات من الدنانَت، بل ويتحصلون على 
 "                                              قروض مصرفية

ويبقى احلل يف نظر مسدور يف إحداث توازن بُت ما تريد احلكومة الوصول إليو من رفع يف التحصيل الضرييب، وىو أمر 
 .   .                      مشروع بالنظر للظروف اليت تعيشها اجلزائر، وبُت دعم االستثمار

إذ خسرت منظومة . من بُت النقاط السوداء اليت عجزت احلكومة اجلزائرية عن إزالتها ىي ضعف اجلباية الضريبية
 الذي بات مسة العمل االقتصادي والتجاري وادلهٍت يف اجلزائر" التهرب"الضرائب معركتها أمام 

وبقيت أرقام الضرائب غَت احملصلة ورقة ضغط يف يد ادلعارضة السياسية اليت تستعملها يف وجو احلكومة عند كل زيادة يف 
 أسعار ادلواد االستهالكية، حيث تطالبها بتحصيل الديون الضريبية لدعم اخلزينة العمومية عوض التوجو لرفع األسعار

أخر األرقام ادلتعلقة بالديون الضريبية غَت احملصلة ىي اليت كشف عنها رللس احملاسبة يف تقريره حول تسيَت ادليزانية سنة 
بواقي " تريليونات دينار ك8منها أكثر من "بواقي حتصيل "بعنوان  (مليار دوالر115) تريليون دينار 12 ،ىو 2018

و تضاف إىل " بواقي حتصيل احلقوق من الضرائب و الرسوم" تريليونات دينار ك4و أكثر من " حتصيل الغرامات القضائية
حيث مل تتمكن إدارة " ضعف اجلهد الضرييب"ىذه الضرائب غَت احملصلة ،مبالغ أخرى ناجتة عما أمساه اجمللس ب 

منها تتعلق  بادلئة 70من احلقوق الضريبية، (قرابة مليار دوالر) من معاينة ما قيمتو تريليون دينار 2018الضرائب سنة 
   ادلاضيةيف ادلائة ادلتبقية تتعلق بالسنوات 30 و2018بسنة 
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و تتمثل يف " الضرائب صعبة التحصيل"و يقسم رللس احملاسبة ىذه ادلبالغ اليت مل يتم حتصيلها بعد قسمُت ،األول ديثل 
أما القسم الثاين .ديون الشركات احمللية و األشخاص ادلتوفُت و الغائبُت دون أن يًتكوا أمالكا قابلة للحجز و التسويات

التقصَت يف حتصيل الضرائب عن طريق "و يتهم رللس احملاسبة إدارة الضرائب ب " قابل للتحصيل"من ىذه ادلبالغ فهو 
و قال تقرير اجمللس إن الضرائب احملصلة عن طريق اجلداول مل تتعد .مقارنة بتلك الضرائب ادلقتطعة من ادلصدر" اجلداول
.  بادلئة من رلموع ادلوارد العادية 4.69و 2015 يف ادلئة من رلموعة إيرادات ادليزانية سنة 2.92

 بادلئة من رلموع إيرادات 60، 2018و رغم حجم الضرائب غَت احملصلة ،إىل أن عائدات الضرائب شكلت سنة 
. ادليزانية ،حسب تقرير رللس احملاسبة اجلزائري
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 :خالصة الفصل
من خالل دراسة ىذا الفصل درسنا الضغط الضرييب على مستوى الدولة و على مستوى الفرد و مقارنة الضغط الضرييب 

 .يف اجلزائر مع دول اجلوار
معرفة تأثَت الضغط الضرييب على فعالية النظام اجلبائي اجلزائري من خالل دراسة الضغط الضرييب يف الضرائب  -

 ادلباشرة 
معرفة كم يدفع الفرد من دخلو ضرائب إخًتنا ادلوظف ،تاجر و تاجر نشط يف سوق السوداء فهي يف ادلتوسط  -

  من دخلو ضرائب %30يدفع 
من خالل مقارنة الضغط الضرييب يف اجلزائر مع دول اجلوار رأينا أن الضغط الضرييب يف اجلزائر مقارنة مع تونس  -

 .و ادلغرب أنو معتدل
 

 



 

خلامتةا  
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: الخاتمة
حاولنا من خالل ىذا البحث دراسة الضغط الضرييب والفعالية الضريبية مع اإلشارة حلالة النظام الضرييب          

 ادلنهج واألدوات باستخدام من الفرضيات ادلقدمة و انطالقااجلزائري، وقد مت معاجلة اإلشكالية ادلطروحة عرب ثالثة فصول 
ادلشار إليها يف ادلقدمة ، وىكذا تتضمن اخلادتة ملخص عام عن الفصول الثالث  بعدىا النتائج العامة للدراسة مدعمة 

  وأخريا آفاق ادلوضوع االقرتاحاتبالتوصيات و 
: ةالتايلتوصلنا إىل النتائج دراستنا من خالل : النتائج المتوصل إليها

 أبرز أدوات التأثري على احلياة االقتصادية (معدل العبء الضرييب)تعد الضريبة  -
 ، نفسية وسياسية،اقتصاديةيبقى معدل العبء الضرييب األمثل نسبيا نظرا لتعدد العوامل ادلؤثرة فيو من عوامل  -
، عن طريق حتقيق ادلعدل االقتصادية مردودية ودون التأثري سلبا على جمرى احلياة أعلىمن اجل الوصول إىل  -

 األمثل للعبء الضرييب مع ضمان أكرب قدر من العدالة الضريبية تتحقق الفعالية الضريبية ادلطبقة
رغم التطور الذي عرفتو حصيلة اجلباية العادية إال أن معدل العبء الضرييب خارج احملروقات مازال ضعيفا، وىو  -

 ما يدل على وجود طاقة ضريبية كامنة ميكن إخضاعها لعملية االقتطاع الضرييب
 وعلماء ادلالية العامة لتصور ووضع حدود مثلي للعبء االقتصادينيرغم احملاوالت العديدة لبعض ادلفكرين  -

 الضرييب ال ميكن جتاوزىا، إال أنو يف الواقع ال ميكن حتديد نسب دلعدل االقتطاع الضرييب
 وعلماء ادلالية العامة لتصور ووضع حدود مثلي للعبء االقتصادينيرغم احملاوالت العديدة لبعض ادلفكرين  -

الضرييب ال ميكن جتاوزىا، إال أنو يف الواقع ال ميكن حتديد نسب دلعدل العبء الضرييب األمثل من الناحية 
النظرية لكوهنا ختتلف من دولة إىل أخرى، وىذا حبكم اختالف الوضع االقتصادي واالجتماعي من جهة، 

 وكفاءة اإلدارة الضريبية ومدى التزام أفرادىا 
 رسم سياسة أوتساعد دراسة أثار االقتطاع الضرييب على النشاط االقتصادي يف تقييم السياسة الضريبية السائدة  -

 ضريبية جديدة تصحح العيوب ادلوجودة
الضغط الضرييب لدى الفرد مرتفع سواء ادلوظفني أو التجار مما أدى بتجار إىل اللجوء إىل السوق ادلوازية أي  -

السوق السوداء و القيام مبختلف العمليات التدليسية و استغالل ثغرات القانون و ىو ما يعرف بالغش و 
 .التهرب الضرييب
 : من خالل النتائج ادلتوصل إليها توصلنا إىل ادلقرتحات التالية:توصيات المقترحة

العمل على إصالح اإلدارة الضريبية وكذا التوسع يف تنظيم دورات تدريبية قصد رفع مستوى كفاءة ادلوظفني من  -
 فتح اجملال دلشاركة ادلكلفني يف ىذه الدورات

الدراسة الدقيقة إلعفاءات الضريبة ادلمنوحة واليت جيب ان تدعم بإجراءات أخرى كإصالح السياسة النقدية  -
 وحتسني ادلناخ االقتصادي الذي يعترب اجملال الضرييب أحد أجزائو (ادلتمثلة أساسا يف األداء ادلصريف)
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ضرورة جتاوب اإلدارة الضريبية مع الباحثني وإمدادىم بكافة البيانات واإلحصائيات اليت من شأهنا ادلساعدة  -
 .على الوصول إىل نتائج وحلول أكثر دقة تؤخذ بعني االعتبار عند تصميم الساسة الضريبية

إن اعتماد اجلزائر على اجلباية البرتولية كمصدر مهم من مصادر اإليرادات العامة، فإن ىذا االمر حيتوي على  -
الكثري من ادلخاطر، حبيث أن االخنفاض الذي عرفتو أسعار احملروقات وىذا ما ىو حاصل االن ببالدنا حبيث 

حيدث تأثري مباشر على الوضع االقتصادي وادلايل لبالد دون ان تكون سببا فيو وعليو يتعني على احلكومة 
، وىذا عن طريق توسيع قواعدىا (االىتمام أكثر باجلباية العادية)توسيع األوعية الضريبية خارج اجلباية البرتولية 

. وتبسيط إجراءاهتا من أجل زيادة مردوديتها، وإحداث التوازن بينها وبني اجلباية البرتولية
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