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 :قدمةامل .1
إلصالحات الضرورية اض ت أحد العقبات اليت تعيشكل يف تنظيمه، كذا احلالية و  يةساساألمكوانته ا منها أبن النظام الضرييب اجلزائري، يف تقنع

ناسقة مت النقاش جمموعةطرح على طاولة منحي ، فكرية حول الشركات والسياسة االقتصاديةال ةؤسسامل، كري ،اختارتفقد لالقتصاد اجلزائري، 
 عمق.بو النظام الضرييب اجلزائري حتويل اهلدف منها تدبريا ( 20)من عشرين 

 

، ملؤسسةبشكل أساسي عامل اص اضيع اليت ختو املسع حول او النقاش الدعوة للدائما  مستها تيف هذا اجملال كانالوفية ملنهجها إن مجعيتنا، 
 على وجه العموم.أبعد من ذلك، املواطن اجلزائري بشكل و 
 

إصالح إحداث رورة ضاىل اهليئات الرمسية، يف أوساط تلك اليت دارت مبا يف ذلك  ،طويل وقت ، ومنذالتحليالت جللقد تقاربت  1-1
بعض الرتوشات اجلزئية ذلك، وبصرف النظر عن ابلرغم من و للنمو االقتصادي. فز غري حمالغري فعال و الغري عادل و الضرييب النظام العميق يف 

. ومن وجهة النظر هذه، ةحو طر املشاكل املحجم مبا يتناسب مع  والعميقة حول املوضوعلشافية ا ةإلجابابالتشخيص هذا والعرضية، مل يتبع 
خروج عن هذه للكفيلة   غريها االقتاحات املعدة من طرف ، فإنة ابلتفصيلاملقتحتعلن السلطات العمومية عن كل اإلصالحات حىت وإن مل و 

 املالحظة.

الوقت، فإن  زداد حدهتا معذلك، ومع األزمة احلادة اليت ضربت االقتصاد الوطين منذ بضع سنوات واليت من املتوقع أن ت ابلرغم منو  1-2
 بشكل متزايد:احلايل ينكشف ويتعرى وهات النظام الضرييب تش

اخنفاض مع عملية و احلني العمود الفقري للنظام الضرييب اجلزائري،  تشكل هلذامن املتوقع أن تنخفض الضرائب املفروضة على النفط، واليت  -
 ؛طاقات احلفريةي اجتاه خفض المع الضغوط اليت متارس على املستوى العاملخاصة حتياطات ابطن األرض اجلزائري، و ا

، يف وقت يزداد فيه عبء الضرائب على تمكن منهاالدور املتنامي لالقتصاد غري الرمسي، الذي خيفي موارد هامة ال تعرف اإلدارة كيفية ال -
 يف القطاع الرمسي وعلى إيرادات األجور؛ناشطة الؤسسات امل

يف هتيئة بيئة اقتصادية حمفزة  ليسهمما ال الحتيال، مثل الغش الضرييب واالظواهر ته مما حيفز بعض فافيضعف شعدم وضوح النظام الضرييب و  -
 للمستثمرين واملنتجني؛

مصدر حمتمل للسلوك  مما يشكلللمناورة،  واسعاالضريبية تتك لإلدارة جماال جراءات إن عدم الدقة أو التناقضات اليت متيز عددا كبريا من اإل -
 ؛رشوةالنقل تنامي ظاهرة البريوقراطي، إن مل 

حيفز لربوز وأخريا، فإن عدم وجود معلومات عن عائدات كل نوع من أنواع الضرائب وغياب أي شكل جدي من أشكال الرقابة الربملانية  -
 حتسني أدائه.ال ت و مبرور الوقطوره ال يساعد على تمما طريقة روتينية إلدارة هذا النظام الضرييب 

كان خمتل وظيفيا. ولطاملا  غري متناسق و نظامنا الضرييب واملتمثل يف كون أن : التشخيصات واملالحظات تؤدي إىل نفس االستنتاج كل  3.1
التنظيم يف حني أن من األموال هائل  كم  يتم تداول أينشبه قانوين، الغري رمسي ينشط يف القطاع جزء كبري من النشاط االقتصادي الوطين 

 ةليثق ائبر ضبفرض ضغط اليلقي الكفيلة إبجياد الوسائل الستجاع هذه االموال مما  تيتحمل عناء إجياد املكنزمامل احلايل لنظامنا الضرييب 
السياسات االقتصادية إىل آتكل فعالية ال حمالة األجور. كل هذه التشوهات تؤدي مدخالت القطاع الرمسي و املؤسسات اليت تنشط يف على 
 على اإلطالق.وغري جمدية إن مل جتعلها غري فعالة  ومية،العم
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مجيع  علىالضرييب الضغط أين يتوزع ، عملياجمرد وصف واقتاح ما ميكن أن يكون نظاما ضريبيا ه املبادرة يشكل الغرض من هذإن  1-4
 .الريعدافعي الضرائب، مما ميكن من بناء اقتصاد أكثر تنوعا يعتمد بدرجة أقل على 

سنوية ريوع احلايل أو على اكتشاف  الريعأو خطأ، على متديد صواب املتواضعة إقناع الذين يراهنون، عن بادرة يس القصد من هذه املول 1-5
 .ىدة أخر جدي

اجلزائريون وبني التوزيع  يعرف هباأو خطأ، بني تقاليد التضامن اليت صواب وليس املقصود منه أيضا إقناع أولئك الذين خيلطون، عن  1-6
السنوي املتأيت من ثروة مشتكة من ابطن األرض يف اجلزائر. ولذلك فإن مقتحات اإلصالح الضرييب ريع الدولة املركزية للطرف من لسلطوي ا

ميكن استبداهلا،  السنويريع المن اليوم أو خطأ، على أن عائدات صواب ا، عن يغت هنا ليست موجهة إىل أولئك الذين يراهنون ضمناليت صي
 ضرائب سيوافق اجلزائريون على دفعها، أو أهنم سيضطرون إىل الدفع وجيربون على دفعها.بواسطة غدا، 

الذين يبحثون عن حلول ملموسة للخروج من املأزق احلايل وإرساء األسس لنظام ضرييب قادر على دعم  كل  إىل ريكبادرة متتوجه  1-7
 التنويع األساسي لالقتصاد اجلزائري بشكل متناغم.
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 :األهداف الرئيسية للنظام الضرييب املقرتح .2
واسع ضمان فهم املنتظرة من هذه املقتحات قصد  هدافاألشرح سلفا من الضروري لنا ، يبدو كريتفصيل مضمون مقتحات اخلوض يف قبل 

 .ومستقبل الضرائب يف بلدان ةحقا مبكان ميع املهتمنيجل
 

هذا و أنه مقبول وعادل.  يهمعلطرف من يفرض جيب أن يكون النظام املقتح بسيطا، مقروءا، متماسكا، وقبل كل شيء، أن ينظر إليه من  2-1
 .عمليهو الشرط األول واألهم إلعداد نظام 

 

قطاعات كاملة من االقتصاد تعمل بصورة غري حتول ضروري ولكنه غري كاف، ميكننا أن نتصور شرط ، وهو السالف الذكر الشرط وعلى 2-2
فقط لرمسي ال تقتصر على فقدان اإليرادات املالية الطابع غري االناجتة عن أن اآلاثر الضارة احلسبان جيب أن يوضع يف كما رمسية إىل القطاع الرمسي.  

التغيريات الالزمة يف عدد كبري من اجملاالت: تطوير ات تقف حجرة عثرة يف وجه انسدادمما ينعكس يف شكل . ةامليزانيبل واستحالة حتقيق توازن 
 ، اخل.املؤسساتمنو و الدفع اإللكتوين وحتديث النظام املايل؛ 

 

بعدة طرق. وسنسعى أوال وقبل كل شيء، يف  وضوعميكن فهم هذا املكما ميكن أن تكون املناقشات بشأن العدالة الضريبية ال هناية هلا،   2-3
أي يف دفع أن تختضع تقنيا لضريبة دون  الوضع الراهن، إىل تصحيح الصلة بني الكفاءة واإلنصاف. يف الواقع، إذا كانت فئة من دافعي الضرائب

وهذه هي احلالة  .غري عادلة وغري فعالةأهنا ذه الضريبة ينظرون هلمجيع دافعي الضرائب لسبب بسيط هو أن ضى ألنه غري قابل للتطبيق، وقت م
    :بسيط هإىل مبدأ أساسي ولكن هنتمجأن نعرب عنه ابختصار و  ومما سبق ذكره ميكننااليت حنن فيها، واليت جيب أن خنرج منها على وجه السرعة. 

من  ،٪( من دافعي الضرائب 80إىل  70لنقل ما ال يقل عن و متأكدين من أن جزءا كبريا، )دون أن نكون فقط سن ضريبة ب نقوم " اننا ال
 ."ها فعليادفعياملفرتض أن 

 

كون بسيط ومقبول. "أدفع يصمم للقد . معقول وعملياحلصول على نظام قصد الضرييب،  نظامناسيط بت إىلبه )املقتح( بادر يتيح النظام امل 2-4
لكها". ضريبة على دخلي، وعلى األرابح اليت أجنيها إذا كان لدي نشاط جتاري، وعلى ما أستهلكه، وعلى القيمة السوقية لألرض والعقارات اليت أم

 .يف التعامل اإلنصاف لعاميف معظم األحيان على  انؤثر يت وتشويش ألهنا ختلق تشوها اتاإلعفاءأجهزة وينطوي هذا النظام على إهناء معظم 
 

 

والتحكيم ة. ويتعلق أحد هذه اخليارات يلتحقيق أهداف البساطة واالتساق واملقبول والتحكيم املناسبنياخليارات مينح النظام الذي نقتحه  2-5
 ميفظ على التقدو حبذلك و  األخرى )أرابح األسهم والفوائد واإلجيارات(. ابلنسبة للمداخيلن العمل )األجور أساسا( عبفرض ضريبة على الدخل 

رات(. يف األجور، ولكن مت اإلبقاء على التناسب )مع اإلبقاء على التسوايت يف الواقع( على إيرادات االدخار )أرابح األسهم والفوائد واإلجيا
 بلدان مماثلة. ختفض الضرائب مبعدالت أقل ونسبية، كما هو احلال يف عدةبذلك و 
 

جند بسبب حيازهتا الشخصية.  بمناسيف وضع غري لدي املؤسسة ذ بعض اخليارات حىت ال يكون االحتفاظ ابملدخرات ااختأيضا كما مت   2-6
ؤسسة املموال أو أصول األراضي والعقارات من خروج رؤوس األيفرض و  ؤسساتترك املدخرات يف املأوجه عدة بشجع ي الضرائب الحتصيل أن اليوم 

 الوظيفي. اللاالختيارات حلل هذا الشكل من بعض اخليتم االحتفاظ ابملدخرات بصفة شخصية. وقد اختذت ل
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ميكن أن حتل مبوجة من العصا السحرية مأزق واليت ال يرمي النظام الذي اقتحته كري إىل إجياد إيرادات ضريبية إضافية يف األجل القصري  2-7
ية. بل إن اهلدف منه هو تصميم نظام ضرييب مستدام من شأنه أن يسمح للنشاط االقتصادي ابلنمو، وأن يزيد اإليرادات يف امليزانانق العجز اخل

بتحصيل يرتبط مباشرة  جديد ووضع حيز التنفيذ جلهازالضريبية مع منو النشاط االقتصادي. ولذلك تعطى األولوية، يف هذه املرحلة، إلنشاء 
ومبجرد وضع النظام الضرييب اجلديد، ميكن أن جيري النقاش بشأن معدالت الضرائب بطريقة أكثر  ا.حالياملوجود االستهالك املداخيل و األرابح و 

 .وجدوىجدية 
 

د فيه منذ أمالتواجد إن استخدام النظام الضرييب احلايل أو تعديله ملعاجلة مشاكل امليزانية لن يؤدي إال إىل إدامة املأزق الذي ما فتئنا  2-8
ولتوضيح احلالة الراهنة بطريقة  على مجيع األنشطة االقتصادية بطريقة عادلة.ال حيسن التحصيل املعمول به نظام حتصيل الضرائب إن بعيد. 

إمجاال إىل حد كبري من جلب املوارد من املوانئ وفرض ضرائب على الواردات. هذا  يعكفبسيطة جدا، ميكننا أن نعترب أن النظام الساري 
صل. بينما يبلغ حت٪ من إمجايل ضريبة القيمة املضافة اليت 60متثل ضريبة القيمة املضافة اليت يتم حتصيلها يف اجلمارك به.  القيام سنحيما  كل

 ٪ فقط من القيمة املضافة احمللية.3٪، فإن ضريبة القيمة املضافة احمللية اليت مت حتصيلها متثل 19معدل ضريبة القيمة املضافة 

 

، واحلقيقي على أي حال، من الوهم السعي إىل حل مشاكل ميزانيتنا عن طريق التالعب ابلنظام الضرييب احلايل. وبدون التحول العميقو  2-9
هم أيضا يف زايدة ااختاذها هنا وهناك جلمع فائض من املوارد املالية ليست غري فعالة فحسب، بل إهنا تسالئمة اليت يتم املالتدابري غري وتبقى 

 اط االقتصاد نفسه الذي هو ابلفعل يف أزمة.إحب
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 نية لنظام ضرييب متماسك واستشرايفالتقليات األ -3
أن يكون عمليا لفائدة نظامنا الضرييب األمر الذي يسمح ل ،ومقبول فهمبسيط وقابل للنظام ضرييب من وجهة نظر تقنية هو  كري ما تقتحهإن 

 .من خيضعون لدفع الضريبة

مجيع اجلوانب اهلامة للضرائب: الضرائب على املمتلكات والعقارات، والدخل واالستهالك واألرابح  ميسناسق ومتم نظام شامل وعا وهو
 .والضرائب على املعامالت

 على النحو التايل:عرضها ميكن  (تدبرياآلية )( 20)مقسم إىل عشرين هاز هذا اجل 
 

 .مئوية من القيمة السوقية لألصول العقارية نسبةبضريبة عقارية ل نفيذتوضع حيز ال 1.3
اليت و لمعامالت العقارية )سجل العام لنشر على شبكة اإلنتنت نلتنفيذ هذه الضريبة، جيب علينا أوال أن  ٪.0.5ميكن أن يكون املعدل 

يها العقارية اليت ستستند إل (. ومن خالل نشر هذا السجل، سيمكن من وضع أساس مقارن لتقييم األصولمصاحل أمالك الدولةحتتفظ به 
 .شر هو عمل أساسينالضريبة العقارية. هذا ال

 :للتنفيذ
 والثانوية؛الرئيسية يف البداية، تعفى املساكن  -
. وميكن لدافعي الضرائب إما أن يدفعوا، أو يطعنوا يف التقييم بدفع لعقارياتفرض ضريبة تلقائية على مجيع األصول على أساس سجل  -

 املقابلة للتقييم الذي يقتحه، أو أن يعلنوا أهنا إقامته الرئيسية أو الثانوية؛الضريبة 
جيب أن تسمح آلية اإلنصاف البسيطة والعادلة لدافعي الضرائب ابلطعن يف التقييم على أساس املقارنة من السجل )العام( للمعامالت  -

 العقارية؛
)ميكن ومية على األصول، وتباع يف املزادات العم إجراء احلجز، يتم لطعنسبل ا ذاستنفابعد و املمتلكات، على ضريبة اليف حالة عدم دفع  -

 .إىل املالكاملتبقي  الوصول إليها حبرية على شبكة اإلنتنت(. يتم فرض الضريبة على عائدات البيع ويتم إرجاع الرصيد
 كبريا،ضع ضريبة إال إذا أتكدان من أن جزءا  نال بدأ األساسي: "ومن املرجح أن تتطور املعدالت واإلعفاءات وفقا لقدرتنا على احتام امل

. وعلى املدى الطويل، واعتمادا على اخليارات ٪ من دافعي الضرائب الذين يفرتض أن يدفعوها، يدفعوهنا ابلفعل"80إىل  70لنقل و )
 .بنفسها يةالعقار اليت ميكن اختاذها من حيث الالمركزية، حتدد السلطات احمللية معدالت ضريبة 

مكان أيف كل لشأن احمللية، كما هو اموعات أمر أساسي إلنشاء أحد املوارد الرئيسية لتمويل اجمل 1إن فرض ضريبة على املمتلكات العقارية 
ال توجد تكلفة  أنهاعتبار على عواقب يف عدة جماالت:  الذي لهإىل تصحيح الشذوذ الذي هو خاص بنا، و املنحى ويهدف هذا   .العامل

 مافي ةمصطنعمما ولد ندرة )السكنية والصناعية والزراعية( و كل امليادين ولد تضخم مصطنع يف أسعار العقارات يف  العقاري مما صل أللمرجعية 
 .يةالعقار سوق العامالت العقارية، يهدف إىل تبسيط لت، مرتبطة بنشر احقيقية ألرض. إن وجود ضريبة عقاريةوهي اوفرة: بلدينا  يتوفر

-------------------------------------------- 

الزمن. وقد  جتاوزهتقييمي وعلى أساس فقط املبنية ساحة بل إىل املللعقار  ستند إىل القيمة السوقيةتال حيث . حقيقية احلالية ليست ضريبة عقاريةعلى العقار ضريبة ال   1
 يفضريبة على املمتلكات كرس كتلثروة" و على ضريبة ال"سمي ملتصبح حتت مل تطبق قط، اليت و  1993منذ عام واملكرسة يف التنظيم ، على املمتلكاتضريبة ال ريغبمت ت

 .عمليةجتعلها، يف الواقع، غري مالئمة غري وفق إجراءات ، ولكن 2020لعام  املاليةقانون 
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دائما لتربير العناد يف احلفاظ على هذه الضريبة  استخدماحمللية موعات جملومن انحية أخرى، فإن عدم وجود هذا املصدر املستدام لتمويل ا
 .(TAP)الرسم على النشاط املهين : رقم األعمالاليت عفا عليها الزمن كنسبة مئوية من معدل 

 
الرسم على ، وجعل نظام رقم االعمالضرائب أخرى كنسبة مئوية من معدل كل   أو  (TAP)الرسم على النشاط املهين إلغاء  .2.3

 .يعمل بشكل صحيح   (TAP)النشاط املهين 
وجودا يف أي له يكاد ال يكون األمر الذي  إىل إثبات.واجلبائي على رقم األعمال ليس يف حاجة والضار للنظام الضرييب فوضوي ال عباالطإن 

 هي، حبق،على رقم االعمال  ضريبةالببساطة ألنه و على رقم أعماهلا.  ؤسسة وليسامل أرابحمكان آخر يف العامل. جيب فرض ضريبة على 
ليس من املستغرب، على سبيل املثال، أن يرتبط جزء من األنشطة املوجودة يف فاملؤسسات غري عادلة. ولذلك عامل تعتربها عدة فئات من 

 (TAP)الرسم على النشاط املهيناألدىن. وهكذا يدفع  م( هلرقم األعماالقطاع غري الرمسي ابلتوزيع حيث تكون هوامش الربح )صايف الربح/
 .القطاع غري الرمسي ؤسسات لالخنراط يفحبكم طبيعته، عددا كبريا من امل

املتناولني . وكلما زاد عدد تاليالق نظاما ضريبيا متخييف أماكن أخرى من العامل ألنه   معموال به  (TAP)الرسم على النشاط املهين عد يومل 
 .يةتنمية االقتصادال زاد الضرر علىو من الباطن والوسطاء يف سلسلة القيم، زاد األثر املتتايل 

األكثر القيمة املضافة قد تطور يف كل مكان تقريبا يف العامل؛ فقد أصبح أحد أهم املوارد الضريبية على ضريبة الوهذا هو السبب يف أن نظام 
 .(الوارداتمن قتطع ٪ ت61٪ فقط من اإليرادات الضريبية يف اجلزائر، منها 17.5املوارد الضريبية )د، ما بني ربع وثلث لالبحبسب ، وزان

نظام ضريبة  جند أن حاليا، .القيمة املضافة أمر ضروري يف أي نظام ضرييبعلى لضريبة لنظام جيد وعملي وعادل  إجيادويف هذا الصدد، فإن 
٪ لقائمة حمدودة من 9بنسبة ٪ مع معدل خمفض 19القيمة املضافة هو على ضريبة ال نسبةعادل.  عملي والالقيمة املضافة احلايل غري على 

القيمة على القيمة املضافة، فإن ضريبة على  دفع الضريبة منيتم إعفائهم ٪ سوف 30نسبة  أن ناافتضإذا ولكن يف الواقع،  .السلع واخلدمات
٪ من 10القيمة املضافة احملصلة على الواردات حوايل على ضريبة ال٪ من القيمة املضافة احمللية. ومتثل 3املضافة احمللية احملصلة ال متثل سوى 

: نظام املالحظات يف أرض الواقعلجدول أدانه( مع ل وفقا) يةرقماملعطيات ال وتتماشى .  ٪ 19ذلك فإننا بعيدون عن معدل بالواردات. و 
 القيمة املضافة لدينا ال يعمل.على ضريبة ال

 دينار جزائري مليارالوحدة: 

  .املصدر: الديوان الوطين لإلحصائيات ووزارة املالية
------------------------------------------- 

 من الرسم على القيمة املضافة ستكون معفاة. % 30فرضية أن نسبة يتضمن  2 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 374 16 711 15 876 14 489 14 578 13 571 12 680 11 673 10 347 9 الناتج احمللي اإلمجايل خارج احملروقات 

 005 5 403 5 111 5 155 5 193 5 720 4 369 4 907 3 443 3 الواردات
 334 336 306 279 270 263 234 215 212 الرسم على القيمة املضافة احمللية

 523 509 506 485 487 443 442 378 292 الرسم على القيمة املضافة للواردات 
معدل الرسم على القيمة املضافة 

 الفعلي اإلمجايل احملصل على الواردات 
8,5% 9,7% 10,1% 9,4% 9,4% 9,4% 9,9% 9,4% 10,4% 

نسبة الرسم على القيمة املضافة املقدرة 
  2من القيمة املضافة الداخلية   ةاحملصل

3,2% 2,9% 2,9% 3,0% 2,8% 2,7% 2,9% 3,1% 2,9% 
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ثل حنو ثلث املوارد الضريبية للعديد من البلدان. وهي أيضا ي متهفمورد ضرييب مهم جدا. تعترب القيمة املضافة على ضريبة فإن الومع ذلك، 
: االستهالك النهائي هو الذي خيضع للضريبة. يدفع كل شخص الضرائب على دخله، وعندما يستخدم دخله لالستهالك، واضحةضريبة 

 ه الضريبة مقبولة شريطة أن تفرض ابلفعل على مجيع االستهالك اخلاضع هلا.هذيدفع ضريبة استهالك. 
القيمة املضافة، وابلتايل فإن اجلهات اليت ال يفتض أن تدفع على ضريبة للخضوع للمن انحية أخرى، عندما يفلت جزء كبري من االستهالك 

مل يعد يعمل. وتلجأ قطاعات كاملة من االقتصاد إىل القطاع غري الضرييب القيمة املضافة تدفعها "بشكل مضاعف"، فإن النظام على ضريبة ال
اخلروج منها على وجه لضروري ا حىت اليوم، ومن اهبحماصرين  . وهذه هي احلالة اليت ما زلناأصبح غري عملي الرمسي، ألن النظام الرمسي

 السرعة.
القيمة املضافة يعمل بفعالية. هلذا، جيب أن نضع على ضريبة الاألساسية واألولوية ملستقبل ضرائبنا هي جعل نظام ركائز ، فإن إحدى الأيضا

٪، 19نسبة عن قتصادي ال ميكنه فرض ضريبة القيمة املضافة، اليت تزيد القيمة املضافة، ألن الفاعل االعلى ضريبة الالشروط الفعالة لتعميم 
 القيمة املضافة.على يعملون بدون ضريبة )القطاع الغري رمسي( إذا كان منافسيها الرئيسيني 

القيمة املضافة هي ضريبة على على ضريبة ال: توضيحالقيمة املضافة. على ضريبة الخصم عوائق أمام الشرط املهم اآلخر هو عدم وضع 
. ومبا أن الضريبة يتم حتصيلها يف كل مرحلة من عليه الضريبة على القيمة املضافة فرضتالذي هو االستهالك النهائي وعليه فإن االستهالك. 

على ضريبة الدرا على خصم عندما ال أكون مستهلكا هنائيا، جيب أن أكون قا" .مراحل سلسلة القيم، فإن النظام ككل يقوم على مبدأ اخلصم
يف طريق  عقبات أو إذا مت وضع إذا رفضت. إذا كسران سلسلة اخلصم، سنكسر النظام أبكمله. "القيمة املضافة املدفوعة على مدخاليت"

 فعها".معنيا بد تليسأن أدفع ضريبة جمرب على القيمة املضافة، فأان على ضريبة الخصم 
 القيمة املضافة فعالة.على ضريبة الوهتدف التدابري التالية إىل جعل 

 

عقبات أمام هذا اخلصم. جيب أن تكون ؤسسات جتد امل أالمن أجل ، القيمة املضافةعلى لضريبة لحقيقي  وضع حيز التنفيذ خلصم 3.3
 .غري معقولةشروط القيمة املضافة قابلة لالستداد بسرعة ودون على ضريبة الأرصدة ائتمان 
 .. وجيب أن يكرس مبدأ احلياد هذا ويضمنه التشريع الضرييب وأن يطبق عمليامؤسسةالقيمة املضافة حمايدة متاما للعلى ضريبة الجيب أن تكون 

 صادرات السلع.هلا ختضع  نحى الذياملبنفس و وبطبيعة احلال، ينبغي أال ختضع صادرات اخلدمات لضريبة القيمة املضافة، 
 

تصادق ضريبة القيمة املضافة، وهي يف الواقع على صم اخل، اليت تعوق اجلزافيةالضريبية األنظمة ميع جل( حمسوس إلغاء )أو ختفيض 3-4
 رمسي.ضمنيا على شكل من أشكال النظام غري 

 لقطاعيسمى ابالقتصاد الرمسي الذي خيضع للضريبة على أساس احملاسبة احلقيقية، وما يسمى اب الذيقطاع البني جند أن ويف احلالة الراهنة، 
متاما من الضرائب، يوجد نوع من "املنطقة الرمادية"، ذات اخلطوط العريضة غري احملددة جيدا واليت تفرض عليها ضرائب  املعفىغري الرمسي 
 (.IFU)الوحيدة اجلزافية ضريبة ال، وهي جزايفعلى أساس 

، الذي بدأ العمل به دون تفكري جدي مسبق ويفتض أنه مصمم لتوسيع نطاق األنشطة اخلاضعة اجلزافية الوحيدة ضريبةاخلاص ابل اجلهازوهذا 
 وغري فعال. مالئمللضريبة، غري 

على األنشطة اليت ال متلك إدارة الضرائب الوسائل خصم معترب إبجراء الضريبة اجلزافية الوحيدة تقوم مفتض أن كان مما  و ومن الناحية النظرية، 
 يتفق على يبقي رقم أعماله يف أدانهعليها. ومن الناحية العملية، "يتفاوض" دافع الضرائب على ضرائبه يف بداية العام. وبعد ذلك، سيطرة لل
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وجود للفواتري املتساهل عدم يف ضل  انقدالدفع بقية نشاطه ال يتك أي أثر )اللجوء إىل فإن  املطاف،ويف هناية  "،"التفاوضعلى الذي مت عليه 
 .(اهليع

ؤسسة القيمة املضافة. املعلى ضريبة الا يف سلسلة خصم يقانون ةمقبولقطيعة أهنا تكرس  )الضريبة اجلزافية الوحيدة( هياآللية  األساسية هلذهوالنتيجة 
ال ولكنها  املضافة،القيمة على ضريبة التفعل ذلك بسعر يتضمن ( IFUالوحيدة )اجلزافية ختضع للضريبة مؤسسة خدمة من سلعة أو اليت تشتي 

 بشكل أساسي.مبجمله و تفكيك النظام الضرييب  ( يفIFUالضريبة اجلزافية الوحيدة )ساهم تذاته. وهبذا املعىن، بمبدأ يشكل اخلصم الذي  تستطيع
القيمة على ضريبة الهو نظام النظام الضرييب اجلديد املقتح بسيط: فاألنشطة التجارية تفرض عليها ضرائب على أرابحها. أحد ركائزه األساسية إن 

)كنسبة مئوية اجلزافية ، جيب أن يقتصر خيار الضريبة عليهالتوزيع. و إىل آخر سلسلة سلسلة اإلنتاج أول صم من اخلضمان  قوم علىاملضافة الذي ي
 ( على قائمة حمدودة من األنشطة:رقم األعمالمن معدل 

 و رقم األعمال( ؛اليت لديها مستوى متجانس من هامش الربح )صايف الربح /  - 
 الذين ليس لديهم تفاعالت كبرية مع األنشطة التجارية األخرى )كزابئن أو موردين(. -
 

٪ للدفع النقدي، ألهنا يف املمارسة العملية أصبحت ضريبة 1، أي رسوم الدمغة غري رمسيالقطاع واملمارسات اليت حتايب عمليا رسوم إلغاء ال. 5.3
 أو الشيك.اإللكتونية يدفعها العميل إذا طلب فاتورة، وليس حافزا للدفع عن طريق البطاقة 

 

الفاتورة. جيب أن حتتوي لعميل على معلومات التسجيل الشروط وإزالة مجيع  ألي معاملة حق العميل يف احلصول على فاتورة تكريس. 6.3
 القيمة املضافة.على ضريبة ال، ابإلضافة إىل رقم التعريف اجلبائياالتصال ابملورد، مبا يف ذلك معلومات الفواتري على 

 

لزايدة. ويتمثل التحدي يف وضع لكبري للمناورة   هامش٪، حنن يف مستوى حيث ال يوجد 19: عند القيمة املضافةعلى ضريبة المعدل . 7.3
لقيمة لاملعدل: مع ضريبة  الوعاء، وليسزايدة  والرافع هإن  وعائه.ضفاء الطابع الرمسي على جزء من االقتصاد بزايدة إبخصم حقيقي والسماح 

التضخم ينبغي أن تؤخذ حالة من  املرين اهذيولد لقيمة املضافة احمللية. وسعلى اضريبة من ال٪ فقط 3إال  معال جن٪، وحنن حاليا 19بنسبة املضافة 
القيمة املضافة للتخفيف من اآلاثر على ضريبة الاالعتبار. إذا أردان التخفيف من التأثري التضخمي، ميكننا التفكري يف املرور بفتة من ختفيض بعني 

 التضخمية املفاجئة، ومن مث رفعها تدرجييا.
. ااسقنومتالقيمة املضافة، جيب أن يكون نظام اإلعفاء بسيطا على لضريبة لاءات أو معدالت خمفضة من انحية أخرى، إذا اختان احلصول على إعف

 القيمة املضافة.على ضريبة الفعلى سبيل املثال، تعفي عدة بلدان السلع الغذائية األساسية واملنتجات واخلدمات الصحية من 
 

 :أي نشاط جتاري املؤسسة أوتبسيط الضرائب املفروضة على  .8.3
 ضريبة على الربح؛ؤسسة فقط التدفع امل -
 القيمة املضافة اليت يتم حتصيلها، دون أي قيود؛على ضريبة الالقيمة املضافة املدفوعة ابلكامل من على ضريبة اليتم خصم  -

 يعفمقارنة برقم األعمال، رقم أعمال مالقيمة املضافة مستحق الدفع، بغض النظر عن السبب )استثمارات كبرية على ضريبة الإذا كان حساب  -
يف غضون شهر واحد من الطلب، دون أن يكون هناك أي شروط أو طلبات غري ؤسسة امل عوض القيمة املضافة، اخل(، جيب أن تعلى ضريبة المن 

 معقولة؛
 سنوات؛ (3ثالث ) بعدالغري موزعة رابح( األرابح األرائب تلقائية )كمن الواضح أنه ال توجد ض -
قييد ت. إن ؤسسةيع القيود املفروضة على خصم النفقات إىل قائمة قصرية من النفقات اليت ميكن افتاض أهنا ال عالقة هلا بنشاط املتذليل مججيب  -

إضفاء الطابع الرمسي على االقتصاد. ويؤدي تقييد خصم النفقات إىل نتائج عكسية.  خصم النفقات يقوض البساطة وميكن أن يدمر اجلهود الرامية إىل
 القيمة املضافة.على ضريبة ال، عند االقتضاء، لتحصيل م األعمال احلقيقي ومن مث إخضاعه للضريبةرق  احلقيقي هو ضمان اإلعالن عن رهان ال
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معدل هذه الضريبة كون ي، أو مبعدل قريب من ذلك. جيب أن ٪20بنسبة و الدخل فريدا على ضريبة الجيب أن يكون معدل . 3.9
سنوات( جيب أن يضمن أنه لن يتغري ملدة مخس أو  10أو  5سنوات. وأي تغيري يف املعدل )بعد ( 10)إىل عشر ( 5)ملدة مخس  امستقر 

 .أخري عشر سنوات
بنوك القلة، مثل حتتكر ى األنشطة اليت ( عل% 35)مثل مرتفعة  يمكن فرض معدالتفموارد ضريبية إضافية،  ليصا حتيكان إلزاموإذا ما  
 اهلواتف احملمولة والثابتة، والتبغ، وما إىل ذلك.تعاملي وم، اإليداع

 

ضرائب تصبح هذه التتيبات عدمية الفائدة مع فرض حيث : يشمل هذا النظام إلغاء مجيع الرتتيبات الضريبية اخلاصة ابالستثمار 10.3
ضريبة  القرض على وتسديد (TVA)القيمة املضافة خصم على ، (TAP)الرسم على النشاط املهين ) بسيطة ومعقولةاملصدر تكون  على

 ٪(.20 بنسبة( IBSالضريبة على أرابح الشركات )و  املضافة،القيمة 
 

ا املستثمرون شتكي منهالعقبات األوىل اليت طاملا اومن مجلة قنع أحدا ألسباب عديدة. يالستثماري ال املوجه لإن جاذبية نظامنا الضرييب 
وعلى الرغم من أننا، من انحية، حنافظ الداخلية. عمال بيئة االهي، من انحية، اآلاثر الضارة للبريوقراطية، ومن انحية أخرى، التناقضات يف 

نقدم  أنناسوق على من انحية أخرى، فإننا نو ة يف العامل، يافستنقدرة على العلى األنشطة االقتصادية احلالية يف نظام يعد من أقل األنظمة 
هي الثقل األكرب يف حني أن  األوىل (3ثالثة ). كما لو كانت الضرائب يف السنوات الانطالقهااستثنائي لدعم بدء جهاز لألنشطة اجلديدة 

سعر  :املتمثلة يف املستثمرين بدال من أساسيات القدرة التنافسيةهلا  يرضخلدينا بشكل عام عدد قليل من األرابح اخلاضعة للضريبة، اليت 
 لك.وما إىل ذ األعمال،وبيئة  اللوجستية،، والكفاءة ؤسسةالصرف، والنظام الضرييب خالل حياة امل

 

لتشجيع جهزتنا ألتك جماال للشك يف عدم الفعالية احلالية يلدينا ال  ةاملباشر  ةاألجنبي اتاالستثمار كذا حجم إن ترتيبنا يف التصنيف العاملي و 
 غري عادلة.الختلق ظواهر تشوه للمنافسة الضريبة  اتاإلعفاءأجهزة ومن انحية أخرى، فإن  االستثمار.

)أسعار  رستثمالاليتمثل يف تفضيل تطوير البيئة االقتصادية أولوي يقوم ابختيار استاتيجي  املقتحالضرييب النظام ومن وجهة النظر هذه، فإن 
هيل أت. إن ةامليزاني الذي ميس طابعالدعم ذا بدال من ال ما إىل ذلك(الصرف، والكفاءة اللوجستية، وبيئة األعمال، وتطوير النظام املايل، و 

مع جتنب تبديد املوارد املالية القيمة والشحيحة مينع توقعات املستثمرين احلقيقية على حنو اإلجابة على األعمال له فائدة مزدوجة تتمثل يف  مناخ
 الضرييب.النظام يف سياق تبسيط  هكل  هذاو . غري فعالو على حنو متزايد 

 

، لنسبة موحدةكون ات: جيب أن التنازل عن احلصص االجتماعيةلى عة جتالناالقيمة  ضئواففرض ضرائب على أرابح األسهم و  11.3
يف تضاف عندما و شخص طبيعي. لفائدة التنازالت  الناجبة عنالقيمة  ضائو فو ٪، عندما يتم دفع أرابح األسهم 10صرف، بنسبة قابلة لل

 ضرائب.دفع ال تاليت  مسامهنيتدفع لشركة  ،ير أخ شركاتيف حصص اجتماعية ال الشركة، وتستخدم لشراء رأمس
 إال عندما تشكل يف هناية املطاف دخال للشخص الطبيعي.وفوائض القيمة الناجتة عن التنازل رابح األ املبدأ بسيط: ال تفرض ضرائب على

 

: "يتم فرض ضريبة على مثال دعنا نقول (،الضرائب املفروضة على األنشطة التجارية )ابملقارنة مع تلك املطبقة على األجورحجم لقياس 
إذا مت دفعها ابلكامل يف أرابح  اليت،من األرابح  80لذلك هناك  ٪،20 بنسبة( IBSالضريبة على أرابح الشركات ) من 100ربح 

٪ من األرابح 28من الضرائب على األرابح". وهذا يعادل إمجايل الضرائب بنسبة  8أو  ٪، 10رض ضريبة بنسبة فيتم  األسهم،
 ملدفوعة يف أرابح األسهم.التجارية ا
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: جيب أن يكون املعدل فريدا املداخيل العقارية الناجتة عن االجيار وفوائض القيمة الناجتة عن التنازالت مبقابل عن العقارات املبنية. 12.3
ال العقاري ألن ضريبة املمتلكات، املوصوفة أعاله، هي . وليس من املفيد زايدة الضرائب املفروضة على أرابح رأمس٪15٪ إىل 10من  نوعه،من 

 حمققة.ال غري رأمس أرابحيف الواقع ضريبة على 
 

٪ إبراء للصرف لكل من األشخاص 10 )الودائع ألجل وغريها من املنتجات ذات الدخل الثابت(: الودائعفرض ضريبة على . 13.3
 الطبيعيني والشركات.

 

جيب أن املوثقني وما إىل ذلك( حقوق و واإلشهار التسجيل حقوق مجيع الضرائب ورسوم املعامالت ): املعامالت رسوم واحلقوق علىال. 14.3
 .سقفةمعاملة نسبية غري م حقوقأال يكون هناك رسوم أو  مببلغ حمدد. جيبأو تسقف  حتدد
ليس فقط ابلنسبة لدافعي الضرائب، ولكن أيضا ابلنسبة  ،غري مفهوم اليومقانون التسجيل، الذي حيكم معظم حقوق املعامالت،  أصبح،وقد 

تنمية االقتصاد، سواء من حيث عدد احلقوق النسبية لل يشكل عائقا أمام توسيع نشاط املعامالت الالزمبذلك خلرباء الضرائب األكثر خربة. وهو 
حقوق ٪، ابإلضافة إىل 1شركة لرسم قدره الال . على سبيل املثال، ختضع زايدة رأمساليت تستلزم التطبيق ةبيضر نوع بشأن تحقق أو بسبب عدم ال

 ٪.0.5بنسبة سقفة غري املاملوثق 
وسوق األوراق  العقارينبغي تبسيط مجيع األسواق، وال سيما سوق عليه حبجم اقتصادان. و رنتا مقاجدا العقارية ضعيف نشاطنا يف املعامالت إن 

، وما إىل ذلك. وجيب أن تكون قادرة على القيام بذلك دون هلافروع إىل إعادة تنظيم ودمج وتقسيم وإنشاء ؤسسات . حتتاج املمؤسساتاملالية لل
 املعامالت أو عدم اليقني بشأن احلقوق الضريبية للمعامالت.بسبب التكلفة الضريبية ملثل هذه قيد 

 

تنضوي على حيث ينبغي استبعاد هذه "الصيغة" هنائيا ألهنا يف معظم احلاالت مضللة للرأي العام.  الثروة:األمالك أو على  ضريبة على 3-15
ما هو نظري املقتح الشفافية ابستخدام صيغ صرحية  الضرييبالنظام . ويفضل اليت تفرضالضرائب الفعلية واقع  يفعكس ينال الذي  الغرربعض 

 فعال. فروضم
 

ألهنا مل تعد مكيفة مع هيكل األجور. وينبغي أن يكون أعلى  ينبغي تنقيح املستوايت صعودا :(IRG)الضريبة على الدخل اإلمجايل  3-16
 دينار جزائري. 300.000فوق اليت ت٪ للرواتب الشهرية 35معدل 

 

مرتفعة جدا ابلنسبة هليكل اقتصادان. وجيب ختفيضها  وهي يف اجملموع % 37املعدالت احلالية اليت تبلغ  :الضمان االجتماعيمسامهات  3-17
 .3العمال ملسامهات الضمان االجتماعي من % 45تدرجييا إىل معدل معقول، ابستثناء أي إعفاء )وهو أمر غري عادل(. اليوم، ال خيضع 

       أنشطة األعمال تقرير ممارسةوالذي تطرحه بشكل سنوي جمموعة البنك الدويل بواسطة ' 'دفع الضرائبفإن دراسة  أخرى،من انحية 
(Doing Business)  ة ضرائبنا ومسامهاتنا يف جمال العمل أعلى من املتوسط يف منظمة التعاون والتنمية االقتصاديأن بني ي(OCDE) أي ،

ارتفاع بسبب ذلك بطبيعة احلال ويرجع  .ومشال أفريقيا تقريبا وثالثة أضعاف املتوسط يف جنوب شرق آسياضعف متوسط منطقة الشرق األوسط 
بقى أنه جيب علينا أن نعود إىل وضع متوازن من خالل السعي إىل يعلى اإلطالق يف املنطقة. و معمول به مستوى تغطيتنا الصحية، وهو أمر غري 
 .اأن يدفعه مجيع دافعي الضرائب اخلاضعني هلمعدل أقرب إىل هيكل اقتصادان ميكن 

واالستدامة. مل يتم تطوير نجاعة هبدف حتقيق ال، جيب أن يعاد النظر فيها وإصالحها النظام الصحي، والتغطية ملعاشات التقاعدإن تسيري صناديق، 
 هذا اجلزء هنا.

------------------------------------ 
 .2019، (ONSالتشغيل والبطالة يف اجلزائر للديوان الوطين لإلحصائيات )املصدر: التحقيق حول   3
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الغريب، الذي مت تقدميه جلهاز : هذا اخدمات األجنبيةلل٪ 30بنسبة من املصدر  االقتطاعوالرسوم احملصلة فورا أو عن طريق  الضرائب 3.18
اخلدمات اليت تطبق على  (TVA)املضافة وضريبة القيمة ( TAPالنشاط املهين ) الرسم علىو  (IBS)الضريبة على أرابح الشركات  كحزمة تشمل

تدفعها الشركة احمللية املستوردة. ابإلضافة إىل ذلك، فإن ضريبة القيمة  4٪ 47دخول ال اجلمركية" عند رسومالواقع شكل من أشكال "ال يفي ه، األجنبية
الضار على االستثمار والنمو  اوأثره انفيذهتنظرا للتشوهات املرتبطة ب حذفهاوينبغي   قابلة للخصم.زمة" غرياحل»هذه  يفجزافيا املضافة املدرجة 

 االقتصادي.

تطبق ضريبة اخلصم هذه على تقدمي اخلدمات املقدمة أو املستخدمة يف اجلزائر حىت لو مل يتدخل مقدم اخلدمة األجنبية فعليا ن إفومن الناحية العملية، 
( IBSشركات )الضريبة على أرابح ال يتعارض مع مبدأ اإلقليمية من حيث اإلجراءالدراسات واهلندسة وما إىل ذلك(. ولذلك فإن هذا كيف اجلزائر )

 اجلزائري.زبون يعوق النشاط االقتصادي يف اجلزائر ألن هذا العبء من ضريبة اخلصم يتحمله يف هناية املطاف المما 

املنشأة الدائمة"(، " إذا كان لديهم حقا نشاط حملي )يف إطار مفهوم الضرائبو سق. نالنظام ضرييب بسيط ومت يةوجيب أن خيضع مقدمو اخلدمات األجنب
الضريبة  قابلة للخصم والمدخالت للالقيمة املضافة الرسم على و  املضافة،القيمة للرسم على ضع رقم أعمال خيللنظام الضرييب التقليدي )فهي ختضع 

 (.(IBSعلى أرابح الشركات )

هذه شراء اخلدمات يف أغلب األحيان يعترب حيث ويف الواقع، تعترب هذه الفئة من الواردات وديعة ضريبية، وهي ليست صحية من وجهة نظر اقتصادية: 
 .يف هناية املطاف اسرمن حتقيق عمليات االستثمار أو دعم اإلنتاج، من خالل فرض ضرائب زائدة عليها، فإن النمو االقتصادي هو اخل جزء

فرض يتم وأن الذي يتواجد فيه وضع الغامض المن  فالحي: بطبيعة احلال، يتعني أن خيرج النشاط الفالحيةفرض الضرائب على األنشطة ال 3-19
٪ على سبيل 5٪ أو 10٪، أو 20تجارية كنسبة من الربح. من املمكن اختيار معدل أقل من املعدل احلايل وهو النشطة على غرار األصرحية  ضرائب

 االعتبار:بعني املثال، ألخذ ما يلي 

 ائب إىل قطاع يدفع نسبة من أرابحه مثل أي قطاع آخر؛متاما من الضر  ىمن قطاع معفالشروع فيه االنتقال الذي يتعني علينا  -
 تقلبا. أكثرفالحية الالسنوية لألنشطة  رابحاجلوية والصحية اليت جتعل األاملخاطر  -

 

 .5(-جمموعة فالحية-أو يف شكل  فرديةبصفة سواء جيب تطبيق هذه الضريبة الواضحة واملعقولة بغض النظر عن شكل النشاط )
ية. تفرض لضريبة القيمة املضافة، إذا اختان إخضاع املنتجات الزراعية لضريبة القيمة املضافة، فإن حتصيلها على مستوى املزارع ليس مشكلة رئيسابلنسبة 

يف  ضريبة القيمة املضافةحتصيل ميكن  ، وليس املقصود منه بيع إنتاجه مباشرة إىل املستهلك.الزراعيةاملنتجات الستهالك، و اعلى ضريبة القيمة املضافة 
 ت.مراحل أخرى من التوزيع أو على مستوى البيع للمستهلك النهائي. عند تصدير اإلنتاج، ال ينطبق حتصيل ضريبة القيمة املضافة على الصادرا

-------------------------------------------------- 
األخري يعادل هذا احمللي، فإن املبلغ الذي جيب دفعه من قبل  املتعامل حملهااألجنبية يت مقدم اخلدمة٪ املطبقة على 30يف الواقع، مبا أن ضريبة اخلصم هذه اليت تبلغ  4

بلغ ما واليت تالدخول عند ضريبة الوهي يف اجملموع مماثلة لشكل من أشكال  ٪، 4بنسبة ضريبة التوطني البنكي ٪ من مبلغ اخلدمة املنجزة. ويضاف إىل ذلك 42.86
 للخدمات األجنبية.ألي استرياد ٪  47رب ايق

الفالحية  تمستثمراللومع ذلك، فإن التطوير الالزم  .معفاة من الضرائب تقريبا ي( ه"الفالح"بطاقة بواسطة األنشطة الزراعية اليت يقوم هبا األشخاص الطبيعيون )5 
 أو(EURL)شركة ذات مسؤولية حمدودة  من "شركة مسامهة" )أو تعاوينيف إطار إال الكبرية، اليت تتطلب استثمارات وإدارة حديثة، ال ميكن أن يتم بطريقة مستدامة 

 (sarl) ذات مسؤولية حمدودة  أو( EURLأو شركة ذات مسؤولية حمدودة ) (SPAالشركة ذات األسهم )ومع ذلك، فإن  (.SARL) ذات مسؤولية حمدودة 
الرسم على  و( IBSالضريبة على أرابح الشركات )كويتم فرض ضرائب عليها  فالحي امليزانية للنشاط الاليت تعمل يف اجملال الزراعي غري مؤهلة للحصول على دعم و 

 (TVA)  وضريبة القيمة املضافة ( TAPالنشاط املهين )
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 بسيطةو ، فإن هذا النظام الضرييب يدعو إىل إدارة أخرى للضرائب. وجيب أن تكون الضرائب فعالة يفهمكما   :)أو احلكم الراشد( احلوكمة .20.3
االستهالك املطلوب منه أن  وأالربح والدخل هامش  وما هالذي خبضع له و ضريبة الوعاء ال وما هسبقا كل يعرف مالوميكن التنبؤ هبا.  قابلة للقراءةو 

 نظمة إعفاء خاصة.أل دوجو  الأنه . و هيدفع

ومتاحة وفرة والتقديرات املتعلقة بفعالية حتصيل كل ضريبة على كل فئة أو فئة فرعية من دافعي الضرائب متعطيات كما جيب أن تكون امل
شرط أساسي لقبوهلا من قبل كإمكانية احلصول عليها  املعلومات التفصيلية عن كل ضريبة تفرض ووفرة إن شفافية  للجمهور بطريقة شفافة.

٪ من معدل الدفع، فمن الضروري إما العمل 80إىل  70كل مواطن. وجيب أن تؤدي املتابعة ابلضرورة إىل إجراءات: إذا مل نصل إىل مستوى 
 لتحصيل، أو إصالح/إلغاء الضريبة املعنية.على حتسني ا

 

 :التالية فتاح ألدوات الشفافية امللالتنفيذ الفوري  روع يفالشيفتض النظام املقتح  : فتاحامل األدوات 0.3  

 كاملة عن هذا املوضوع؛البياانت الإىل قاعدة احلر العقارية على اإلنتنت، والوصول التعامالت نشر  -

)على  شفرموبشكل االت اجملحبيث يتم نشر البياانت املالية بشكل كامل ويف شكل مؤسسات االجتماعية للنشر احلساابت و إصالح  -
أساس حزمة الضرائب( مما جيعل من املمكن نشر قاعدة بياانت على اإلنتنت يسهل استغالل حمتوايهتا. وبطبيعة احلال، جيب أن يكون 

 الوصول إىل قاعدة البياانت هذه جمانيا ومفتوحا؛

لوصول الكامل إىل معلومات األصول املعروضة سمح ابمتاحة على شبكة اإلنتنت تضمن أن شروط البيع تعمومي يذ عملية مزاد علين تنف -
 الدفع؛عملية ضمان  معللبيع ودون أي قيود أخرى 

التحويل املصريف، و الشيكات، ك)منها اإللكتونية خاصة جيب ابلطبع ضمان إمكانية الوصول إىل وسائل الدفع املتعددة غري النقدية  -
 ( يف أقرب وقت ممكن للسماح بتنفيذ اجلهاز املقتح.ونيةاإللكت احملافظ و الدفع عرب اهلاتف احملمول، و بطاقات الدفع اإللكتونية، و 

سفر عن تمل  يتالو العقود األخرية ت مقاراببشأن هذا املوضوع يف هذه املسامهة. ومع ذلك، فإن هن رايف الوقت الوضع خطة العمل يتم مل 
 .فيها ظرإعادة النمما يستلزم نتائج 
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 2020سبتمرب  يسمح بتنويع االقتصاد اجلزائري؟ الذي الضرييبما هو النظام  -كري

 خلالصةا 4
ال ميكن ضرورية املسامهة يف بدء مناقشة اجتماعية حقيقية، وهي مناقشة كري قبل كل شيء من خالل هذه املسامهة املتواضعة، أيمل أعضاء  

 .فقط تقيناهتمامات ذات طابع نظام ضرييب ليس جمرد هندسة جتنبها من مجيع النواحي. وحنن مقتنعون أن 

العقد االجتماعي" الذي يقبل من خالله " ديثة، يتم حتليل الضرائب، قبل كل شيء، ابعتبارها أحد عناصراحلدولة كل الوكما هو احلال يف  
 .بشكل مجاعي ااملواطنون اجلزائريون أن جزءا من الثروة اليت خيلقوهنا بشكل فردي يتم إعادة توزيعه

واخلروج أفضل يف اآلراء لكسر اجلمود وإمجاع توافق ل جيب أن نسعى إىل التوصل يتال الوحيدةورشة التشكل  الوبطبيعة احلال، فإن الضرائب 
 لتنويع االقتصاد الوطين.أي إجراء جاد من أجل أحد الشروط املسبقة األوىل يبقي . بيد أن إصالح النظام الضرييب احلايل الريعاقتصاد من 

ويف هذه احلالة، فإن عيوب هذا النظام واضحة للعيان ومعروفة على نطاق واسع للجميع، وميكن افتاض أن توافق اآلراء بشأن احلاجة إىل 
 رة أن حيل حمله.ما سيكون أكثر صعوبة هو توافق اآلراء بشأن النظام الذي سيتعني ابلضرو ابلتوازي لن يكون صعبا للغاية. ولكن طيها خت

 ، أن تشارك بكل تواضع يف صياغة هذا التوافق الضروري يف اآلراء.يف هذه املبادرة تسوغها، من خالل هذه املقتحات اليت وأتمل كري

 

 .2020كري، سبتمرب 

 

 

 


