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التساؤالت بخصوص إخضاع عديد يد للتجارة اإللكترون'ة في السنوات األخيرة أثار رقم األعمال المتزا ملخص:
�ما  ،أخر> من جهة  للوعاء الضر�بي دعمامن جهة، و  تطب'قا لمبدأ العدالة الضر�ب'ة ،ه المعامالت للضرائبهذ

ت تجل'ة أبرز تلك اإلش�اال التطب'ق'ة. سنحاول من خالل هذه الدراسة اإلش�االتمن  عدداصاحب ذلك 
 أهم من الناح'ة القانون'ة أو من ناح'ة التطبيE، مع تقد'م Cعض المقترحات Cشأنها، مع إبرازالتحد'ات، و 

هذا Cعد التعر�ف و ، التجارة اإللكترون'ة خصائصو حتى يتالءم ضر�بي النظام ال الخصائص التي يجب توفرها في
 .Cالتجارة اإللكترون'ة وٕاطارها الجCائي

 .نظام الضر�بي، الا المعلوماتلوج'و تكنالجCا'ة، التجارة اإللكترون'ة،  الكلمات المفتاح	ة:

Abstract: 

 We have tried, in this paper, to talk about the electronic commerce and its related problems 

in the domain of taxes. The increasing figure of business for the electronic commerce, recently, has 

posed many questions. The questions are about how necessary to bring these transactions under 

taxation in order to fulfil the fairness of taxation between the traditional commerce and the 

electronic commerce from one side, and to increase taxation revenues from another side. That is 

what made us seek, throughout our study, to search for a taxation system that fits with the 

characteristics of the electronic commerce. 

Keywords: electronic commerce, taxation system, technological advancement, consumption 

taxation revenues 
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 مقدمة:
، الذL ما فتئ ينمو و�تطور Cصورة المعاصر التجارة اإللكترون'ة أحد أبرز تجل'ات االقتصاد الرقميتش�ل    

مطردة ومتسارعة، حيث أضحى هذا النمN من التجارة، الذL توّلد عن التطور الهائل في تكنولوج'ا المعلومات 
، ولكن للسلطات العموم'ة والجهات التشر�ع'ةواالتصاالت، حق'قة مفروضة ال مناص منها، ل'س فحسب CالنسCة 

طب'عة هذه  متحد'ات جمة أماإش�االت و ة، التي وجدت نفسها في مواجهة أ'ضا CالنسCة لإلدارات الجCائ'
 المعامالت الجديدة، التي تتم عبر فضاء 'صعب مراقبته والتح�م ف'ه.

'ستلزم معاملة عادلة تجاه �ل المتعاملين االقتصاديين، وتجاه �ل المعامالت  ضر�ب'ةإن مبدأ العدالة ال   
التغاضي عن  ول'س من العدلالتقليد'ة، أو تمت من خالل ش�Cة اإلنترنت، التجار�ة، سواء أبرمت في السوق 

Cحجة صعوCات الرقاCة  ،على �اهل فئة أخر>  ، Cالمقابل،العجز الضر�بي تحميلو  إلكترون'ا، فئة تمارس نشاطها
Eعة والتحقCالتجارة اإللكترون'ة والمتا Vعلى نشا . 

ون'ة على المستو�ين العالمي والمحلي، وهو اإللكتر  المCادالت التجار�ةوعلى الرغم مما تحقE من حر�'ة في    
ما 'عد دافعا لنمو األنشطة االستثمار�ة وتزايد معدالت النمو االقتصادL، إال أن ذلك صاحبته في الواقع جملة 

فني واألمني، ال من اإلش�االت والتحد'ات، منها ما يتعلC Eالجانب التشر�عي والتنظ'مي، ومنها يتعلC Eالجانب
على غرار إدراج التوق'ع اإللكتروني والعقد اإللكتروني وهو استوجب العمل على تطو�ر المنظومات التشر�ع'ة، 

Cغرض ضمان أمن المعلومات أنظمة المعلومات، �ذا تطو�ر و  وٕاصدار قوانين خاصة Cالتجارة اإللكترون'ة،
 وسر�ة الب'انات الشخص'ة.

ب'ة نفسها، في خضم هذه التحوالت، أمام تحد'ات جديدة، وممارسات غير معهودة،  لقد وجدت اإلدارات الضر�   
فلم تكن Cمنأ> عن تلك التحد'ات، ف�ان لزاما عليها أ'ضا تطو�ر أساليبها الرقاب'ة Cما 'ضمن تدن'ة مستو> 

أبرز ما هي  وضمن هذا اإلطار تطرح إش�ال'ة هذا الCحث:. التهرب الضر�بي والتصر�حات غير الصح'حة
 اإلش�االت والتحد'ات في فرض الضرائب على التجارة اإللكترون'ة؟

أبرز اإلش�االت الضر�ب'ة المرتCطة Cممارسة التجارة اإللكترون'ة،  وتحليل تهدف هذ الورقة إلى استعراض   
ٕاجرائ'ة وهي إش�االت قانون'ة و آخذين في االعتCار الت'ار المؤ�د لفرض الضر�Cة على هذا النوع من التجارة، 

Cاألساس، وسوف تكون معالجتنا ذات طب'عة عامة، ذلك أن إش�االت هذا النمN من التجارة تكاد تكون موحدة 
Cالتر�يز على L، الجزائر  وذات صCغة عالم'ة، ومع ذلك سوف نقدم Cعض اإلشارات بخصوص حالة التشر�ع

   ، والمتعلC Eالتجارة اإللكترون'ة. 2018ماL  10، المؤرخ في 05-18القانون رقم 

، للتجارة اإللكترون'ةستتم معالجتنا للموضوع عبر محور�ن أساسيين: في المحور األول نتناول اإلطار العام    
يتضمن  منهما ، و�ل محورالتجارة اإللكترون'ةC المرتCطةاالعتCارات الضر�ب'ة وفي المحور الثاني نعالج أبرز 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن �ال من المحور�ن له أهم'ة خاصة في هذا الCحث، إذ لتفصيل'ة. عددا من العناصر ا



3 
 

أن المحور األول يتضمن طرح إش�االت مفهوم'ة وتنظ'م'ة وقانون'ة تتعلC Eممارسة التجارة اإللكترون'ة، في 
 �ب'ة.حين ينصب المحور الثاني على مناقشة اإلش�االت اإلجرائ'ة المرتCطة Cاإلدارة الضر 

 :للتجارة اإللكترون	ة اإلطار العام -1
تحوالت عم'قة في مجال المعامالت، ومن أبرز هذه  ،واالتصالCفعل انتشار تكنلوج'ا االعالم  ،عرف العالم   

على المستو�ين المحلي التي ساهمت Cش�ل �بير في تحر�ر وتطو�ر التجارة  ،التحوالت ظهور التجارة االلكترون'ة
 .العالميو 

 تعر�ف التجارة اإللكترون	ة: -1-1
'قوم على حق'قتين:  والذDigital Economy" ،L"االقتصاد الرقمي أهم مجاالت تمثل التجارة اإللكترون'ة    

تقن'ة المعلومات أو صناعة المعلومات ، و (Information Technology)المعلومات  كنولوج'االتجارة اإللكترون'ة وت
  هي التي خلقت الوجود الواقعي والحق'قي للتجارة االلكترون'ة.االتصال تكنولوج'ا و  رقمنةفي عصر ال

 : 1ُقدمت تعار�ف عديدة للتجارة اإللكترون'ة، نذ�ر منها   

Cاستخدام  في ما بينها،أو بين الشر�ات  ،هي نوع من عمل'ات الب'ع والشراء ما بين المستهلكين والمنتجين -أ
 تكنلوج'ا المعلومات واالتصال.

هي أداء العمل'ة التجار�ة بين الشر�اء التجار�ين Cاستخدام تكنلوج'ا معلومات متطورة Cغرض رفع �فاءة   -ب
 وفعال'ة األداء.

هي مز�ج من التكنلوج'ا والخدمات لإلسراع Cأداء التCادل التجارL وٕايجاد آل'ة لتCادل المعلومات داخل   -ج
 بين الشر�ة والعمالء (ب'ع وشراء).ما  وأ ،بين الشر�ة والشر�ات األخر> ما و  ،الشر�ة

هي النشاV الذL 'قوم CموجCه مورد إلكتروني Cاقتراح أو ضمان توفير سلع وخدمات عن Cعد لمستهلك  -د
 .2إلكتروني عن طر�E االتصاالت اإللكترون'ة

 التال'ة: تتضمن العناصر لتجارة االلكترون'ةمن خالل التعار�ف الساCقة نالحe أن ا   
، الشر�ات والح�ومات�ذا و  ،الشر�ات وعمالئهابين الشر�ات Cعضها الCعض، ما أداء العمل'ات التجار�ة  -

 لوج'ا المعلومات وش�Cة االتصاالت في أداء تلك العمل'ات؛و من خالل استخدام تكن وذلك
 تهدف إلى رفع الكفاءة واألداء وتحقيE الفاعل'ة في التعامل؛ -
 أنها تتعد> الحدود الزمن'ة والم�ان'ة التي تقيد حر�ة التعامالت التجار�ة؛ -
 أنها تت'ح استجاCة سر�عة لطلCات السوق من خالل من خالل التفاعل مع العمالء؛ -
 تعمل على تCس'N وتوض'ح إجراءات العمل. -
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 خصائص التجارة اإللكترون	ة: -1-2
ن'ة، إال أنه 'م�ن الوقوف على ل'ه للتعامالت التجار�ة اإللكترو على الرغم من عدم وجود تعر�ف واحد متفE ع   
تختلف فيها عن التعامالت التجار�ة التقليد'ة، وتجعل فرض القواعد الضر�ب'ة  ،خصائص رئ'س'ة مميزة لها ست

 :3الحاكمة للتعامالت التقليد'ة المتCعة حال'ا على التعامالت االلكترون'ة صعCا، وهي على النحو التالي

ال ترتNC المعامالت اإللكترون'ة بوجود أL وثائE ورق'ة متCادلة في إجراء  اختفاء الوثائB الورق	ة للمعامالت: �
بين ما المعامالت، مما 'ش�ل صعوCة في إثCات العقود والتعامالت، ذلك أن اإلجراءات والمراسالت �افة 

Cح الرسالة اإللكترون'ة هي السند القانوني طرفي المعاملة تتم إلكترون'ا دون استخدام أ'ة أوراق، وه�ذا تص
الوحيد المتاح لكال الطرفين في حالة نشوء أL نزاع بينهما، وCالتالي فإن ذلك 'فتح المجال أمام قض'ة أداء 

 اإلثCات القانوني وأثرها �عائE أمام نمو التجارة اإللكترون'ة.
ات العمالقة التي تمارس أنشطتها التجار�ة عبر تزايد في اآلونة األخيرة ظهور الشر�المب	عات عبر العالم:  �

وأصCحت تمثل تحد'ا وعبئا على االقتصاد'ات الوطن'ة، ومع تزايد حر�ة التجارة اإللكترون'ة بدأ ظهور  ،العالم
 Lة األنترنت أن تمارس أنشطتها عبر العالم، وهو ما يؤد�Cاستخدام شC الشر�ات صغير الحجم التي تستط'ع

انفتاح الCاب على من ثم و  ،ومصالح هذه الشر�ات وطن'ةتعارض بين المصالح االقتصاد'ة الإلى تفاقم ش�ل ال
 النظم الضر�ب'ة وسبل اإلثCات. مصراع'ه لمش�الت الوال'ة القانون'ة Cسبب اختالف

نترنت للمؤسسات القدرة على إدارة تعامالتها التجار�ة �Cفاءة من أL موقع تت'ح ش�Cة اإلاالنفصال الم,اني:  �
دون أن يؤثر ذلك على  ،مقر المعلومات الخاص Cالشر�ة 'م�ن أن '�ون في أL م�ان ذلك أنجغرافي، 

األداء، بل إن العرف قد جر> على وجود أكثر من مقر للشر�ة الواحدة في أكثر من بلد لتحقيE سهولة 
 وسرعته وتوز�ع العمالء وفقا لمواقعهم الجغراف'ة.االتصال 

وقد ال 'عرف أL  ،ال ير> طرفا التعامالت التجار�ة اإللكترون'ة �ل منهما اآلخرعدم إم,ان	ة تحديد الهو	ة:  �
قد  وCالنتيجة�ما هو الحال في التعامالت التجار�ة التقليد'ة،  ،المتعلقة Cاآلخر منهما �ل المعلومات األساس'ة

 الملفات الضر�ب'ة التي تفيد السلطات التشر�ع'ة االلتزام بها.لCائعون عبر األنترنت صعوCة في استكمال يجد ا
التسج'الت مثل برامج الحاسوب،  ،نترنت إم�ان'ة تسل'م Cعض المنتجات إلكترون'اأتاحت اإلالمنتجات الرقم	ة:  �

مثل  ،Cاإلضافة إلى Cعض الخدمات ،اإللكترون'ةالموس'ق'ة، أفالم الفيديو، الكتب واألCحاث والتقار�ر 
حيث ال توجد حتى اآلن آل'ات متفE عليها  الرقاب'ة، ُسلطاتالأمام  �بيراتحد'ا  ش�ل'هو ما و  ،االستشارات

 إلخضاع المنتجات الرقم'ة غير المنظورة للضر�Cة.
لخاصة Cالنظام الضر�بي للتعامالت رغم أنه لم يتم Cعد ص'اغة نهائ'ة للقواعد اسرعة تغيير القواعد الحاكمة:  �

التجار�ة اإللكترون'ة، فإن التشر�عات الحاكمة لهذه التعامالت من المتوقع أن تتغير Cمعدالت متسارعة، ومن 
 و'�ون قاCال للتعديل حتى يواكب التقدم التكنولوجي. ،ثم البد من ص'اغة إطار تشر�عي يتسم Cالمرونة
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 ألسلوJين التقليد� واإللكتروني:في اظم وأساليب الس	طرة على التجارة مقارنة بين ن -1-3
  التقليد	ة:التعامالت /1
حيث يتم أخذ رسوم  البلد، يراضأم في التجارة التقليد'ة عند الجمارك منذ دخول السلعة تتمثل أول نقطة تح�ّ    

بتسجيلها في دفاترها المحاسب'ة  السلعة،Cعد استالم  لكم'ة ونوع السلعة. وتقوم الشر�ة،الجمارك المقررة وفقا 
حيث تقوم الشر�ة بدفع ضر�Cة وفقا لذلك في  والخسائر،التي يتم ترحيل حساCاتها إلى حساب االرkاح  الخاصة،

يتضمن ضر�Cة المب'عات التي  )جالمنتَ أو (تقوم Cفرض سعر للسلعة  ،وفي المقابل .مCاشرة) (ضر�Cةنها'ة السنة 
. وCالتالي فإن النظام التقليدL للس'طرة على مCاشرة)غير  (ضر�Cةمن المشتر�ن وتوردها إلى الح�ومة  تحصلها

 : 4اساليب متعددة أهمه'عتمد أ وخارج'ا،داخل'ا  التجار�ة،المعامالت 

، التي تضمن الدخول والخروج من خالل الجمارك 'قصد بها فرض رقاCة على نقاV :نقاM الدخول والخروج - 
 عند تصدير أو استيراد سلع ماد'ة؛  للدولة الس'طرة على المعامالت مع العالم الخارجي

�ة التي تقوم تفرض معظم الدول قيد �افة المعامالت التجار  :(قيد) المعامالت التجار�ة تسجيل فرض �
من لفرد'ة الصغيرة ا المؤسسات. وعلى الرغم من اختالف شروV القيد CالنسCة بها مؤسسات األعمال

، إال أن �ل الدول العالم تفرض على المؤسسات ذات الحجم المناسب القتصادها إمساك دولة إلى أخر> 
 عامالت التجار�ة؛دفاتر منتظمة تسجل فيها �افة الوقائع والم

� Bفحص دفاتر القيد للمؤسسات  :القيد دفاتر فحص ح Eالضرائب ح Lتت'ح النظم الضر�ب'ة لمأمور
والتحقE الح�ومي. و'حE  إمساك الدفاتر المنتظمة �أحد أدوات الضNC والشر�ات المفروض عليها

 لمأمورL الضرائب فحص أصل �افة Cعض القطاعات Cاستخدام األوراق األصل'ة المنشئة للعاملة؛ 
تضمن الدول است'فاء العقود التجار�ة الم�توCة وCالتالي فقد ألزمت  العقود التجار�ة والقانون التجار�: �

Cطر�قة غير مCاشرة �افة المتعاملين تجار 'ا أن تتم تعاقداتهم من خالل تحر�ر عقود م�توCة لتكون 
 األصل عند نشوء أL اختالف في تنفيذ هذه العقود.

تختلف نظم وأساليب التجارة اإللكترون'ة في هذا الس'اق عن األسلوب التقليدL في  التعامالت اإللكترون	ة:/2 
 5و�تضمن ذلك: ،التي تجعل من العسير فرض نفس نظم الس'طرة الحال'ة ،Cعض األوجه

ة و�تعلE األمر بدورها في فرض الس'طرة على المعامالت الخارج' استمرار نقاM الدخول والخروج: - 
ها سوف 'قتصر على الس'طرة على السلع الماد'ة، وسيتقلص دورها في ت، إال أن دور للمؤسسات والشر�ا

 الس'طرة على المعامالت في السلع غير الماد'ة �البرمج'ات؛
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سواء CالنسCة للمؤسسات  تحقE منظومة التجارة اإللكترون'ة،استمرار قيد المعامالت التجار�ة إلكترون	ا:  - 
غير مسبوقة إلمساك دفاتر إلكترون'ة تسجل فيها �ل المعامالت التجار�ة  الكبيرة أو الصغيرة، إم�ان'ة

 وCصورة منظمة للغا'ة؛

تحقE القوانين الحال'ة استمرار فحص دفاتر القيد، إال أن صورة  استمرار حB فحص دفاتر القيد اإللكتروني: - 
Cعدم وجود وثائE  ون يواجهمأمورو الضرائب  فإن ، وCالتاليهذه الدفاتر تختلف في التجارة اإللكترون'ة

ال'ات جديدة للمراجعة الضر�ب'ة تتناسب مع طب'عة التجارة  'ستدعي تطو�رليها، مما إ الستنادأصل'ة 'م�ن ا
 اإللكترون'ة؛

دول مشاكل تتعلE لمختلف السوف تواجه �افة السلطات التشر�ع'ة  العقود اإللكترون	ة والتوق	ع اإللكتروني: - 
Cاستخدام نظم و  يتم التيو  ،نظرا لطب'عة العقود اإللكترون'ة ،ات التعاقداتبإثC ساليب التوق'ع أتحر�رها

 E.وسائل اإلثCات والتحقفي اإللكتروني، وهذا يتطلب إعادة النظر 

 تنظ	م التجارة اإللكترون	ة في الجزائر: -1-4
 ،2018واضح إلى غا'ة  بدون أL تنظ'م قانونيمنذ ظهورها  ظلت ممارسة التجارة اإللكترون'ة في الجزائر   

لهذا النمN  والتنظ'م'ة الجوانب القانون'ة ، والذL خصص لضNC مختلف05-18حيث تم إصدار القانون رقم 
 قانون'ة.الصCغة Cال وCالتالي إضفاءها ،التجارة من

 / األح,ام العامة المنظمة للتجارة اإللكترون	ة:1
ماL  10، المؤرخ في 05-18من القانون رقم  06المادة  ارة اإللكترون'ة فيعرف المشرع الجزائرL التج   

أنها: "النشاV الذL 'قوم CموجCه مورد إلكتروني Cاقتراح أو ضمان توفير سلع وخدمات عن Cعد ، على 2018
 6لمستهلك إلكتروني عن طر�E االتصاالت اإللكترون'ة".

 إذا �ان أحد أطرافها: القانون على أن التجارة اإللكترون'ة في الجزائر تسرL  ذات�ما نص    
 متمتعا Cالجنس'ة الجزائر�ة، أو -
 مق'ما إقامة شرع'ة في الجزائر، أو -
- .Lشخصا معنو'ا خاضعا للقانون الجزائر 

التجار�ة  األنشطةحصر مجموعة وقد تم �ما  راف التي 'سرL عليها هذا القانون.ألطل ادبحدوهو ما 'مثل ت
 :وهي ،الممنوع ممارستها بوسائN إلكترون'ة

 لعب القمار؛ -
 المشروCات الكحول'ة والتCغ؛ -
 المنتجات الصيدالن'ة؛ -



7 
 

 المنتجات التي تمس Cحقوق الملك'ة الف�ر�ة. -

أن �ل المعامالت التي تتم عن طر�E االتصاالت اإللكترون'ة  على من نفس القانون  03ونصت المادة    
يها التشر�ع والتنظ'م المعمول Cه، فلم يخص المشرع الجزائرL التجارة إلى الحقوق والرسوم التي ينص علتخضع 

 وٕانما طبE عليها نفس الضرائب والرسوم التي تسرL على التجارة التقليد'ة. ،اإللكترون'ة برسوم وضرائب خاصة

 / شروM ممارسة التجارة اإللكترون	ة:2
على ضرورة تسجيل أL نشاV للتجارة  05-18من القانون رقم  08المادة نص المشرع الجزائرL في    

موقع إلكتروني للمورد  وجود ضرورة أوجباإللكترون'ة في السجل التجارL أو في سجل الصناعات التقليد'ة، �ما 
 .7على وسائل تسمح Cالتأكد من صحته

 / التزامات أطراف العقد موضوع التجارة اإللكترون	ة:3
 :8ما يلي العقد موضوع التجارة اإللكترون'ة Cمجموعة من االلتزامات نوجزها في طرفايلتزم    

 / التزامات المستهلك اإللكتروني:3-1
 يلتزم المستهلك اإللكتروني اتجاه المورد اإللكتروني Cما يلي:   
 ذلك؛ دفع الثمن المتفE عل'ه في العقد اإللكتروني Cمجرد إبرامه، ما لم يتم االتفاق على غير -
يلتزم المستهلك بتوق'ع وصل استالم عند التسل'م الفعلي للمنتوج موضوع العقد، و'سلم هذا الوصل للمورد مع  -

 احتفاs المستهلك بنسخة منه.

 : اإللكتروني/ التزامات المستهلك 3-1
 يلتزم المورد اإللكتروني Cمجموعة من االلتزامات، منها:

 العقد (الفاتورة) للمستهلك اإللكتروني؛إرسال نسخة إلكترون'ة أو ورق'ة من  -
 يلتزم المورد اإللكتروني Cاحترام اآلجال المتفE عليها لسل'م المنتج أو أداء الخدمة؛ -
 يلتزم المورد بتسل'م السلعة وفE المواصفات المتفE عليها؛ -
الوطني للسجل  االحتفاC sسجالت المعامالت التجار�ة المنجزة وتوار�خها وٕارسالها إلكترون'ا إلى المر�ز -

.Lالتجار 

 :االعت'ارات الضر�ب	ة في ظل مفاه	م التجارة اإللكترون	ة -2
 العالقة بين النظام الضر�بي والتقدم التكنولوجي:  -2-1

تشير العديد من الدراسات إلى الدور الفعال للنظام الضر�بي في تحقيE �ل من العدالة الضر�ب'ة وز�ادة    
لتي تثيرها التجارة ولتوض'ح التحد'ات ا .وتوفير المناخ المالئم لجذب االستثماراتحصيلة الموارد الس'اد'ة 
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قة بينه وk'ان العال ،تجاه النظم الضر�ب'ة القائمة يجدر بنا بدا'ة التطرق إلى ه'�ل النظام الضر�بياإللكترون'ة 
 :9رئ'س'ة هي 'م�ن تمثيل النظام الضر�بي Cمثلث قوامه ثالث دعامات .وkين التقدم التكنولوجي

لجهات المختصة، و'قصد Cه مجموعة اللوائح والقوانين والتشر�عات الصادرة من ا التشر�ع الضر�بي: - 
 Cفرض الضرائب وتنظ'م أساليب تحصيلها. متعلقةوال

وتضم الجهات الح�وم'ة (وزارة المال'ة ومصلحة الضرائب) التي تقوم على تطبيE التشر�ع اإلدارة الضر�ب	ة:  -
، ومن ثم فإن اإلدارة الضر�ب'ة هي الجهة تحصيل الضرائب Cأنواعها المختلفةبي Cأح�امه ونصوصه لالضر�

 .خاضعينالعامة للدولة ومتاCعة ال المختصة �Cل من تنفيذ قوانين الضرائب وتحصيل الموارد

 اعتCار�ة. م�'انات طب'ع'ة أ مسواء أكان فردا أ ،وهو المجتمع الخاضع للتشر�ع الضر�بي المجتمع الضر�بي: - 
، تي من بينها التجارة اإللكترون'ةوال ،وفي ظل التطب'قات الناتجة من ثورة تكنولوج'ا االتصاالت والمعلومات

 �ان لهوهو ما  ي ومستحدثات تكنولوج'ا المعلومات،بين ه'�ل النظام الضر�بما في العالقة  ظهر قصور
وفي هذا الصدد 'م�ن الوقوف على ثالث فجوات رئ'س'ة في  .�بيعلى �فاءة األداء الضر  'ةسلبتأثيرات 
التشر�ع الضر�بي الذL تمت ف .�ل الضر�بي وتكنولوج'ا المعلوماتبين �ل من مفردات اله' ما العالقة

 ،قصورا في معالجة التعامالت التجار�ة اإللكترون'ة يواجه ص'اغته وفقا لطب'عة التعامالت التجار�ة التقليد'ة
للتجارة  وطنيض الدول Cاإلعالن عن برنامجها الCع ق'ام. وعلى الرغم من ناك فجوة تشر�ع'ةه أL أن

 الالزمة. اإلعالن عن بدء اإلصالحات التشر�ع'ة كCهايو فإن ذلك لم  ،اإللكترون'ة

): العالقة بين ه	,ل النظام الضر�بي وتطب	قات تكنولوج	ا لمعلومات10ش,ل رقم (  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
التنم'ة  مجلةالضرائب في عالم األعمال اإللكترون	ة،  رأفت رضوان، رشا عوض، والء الحسيني،المصدر: 

.06 ، ص2000، 02، العدد 02والس'اسات االقتصاد'ة الكو�ت، المجلد   

بيه'�ل النظام الضر�  

ةالضر�ب' اإلدارة  التشر�ع الضر�بي المجتمع الضريبي 

 فجوة مفاه'م'ة الفجوة التشر�ع'ة

 ثورة تكنلوج	ا المعلومات واالتصاالت
 "التعامالت التجار�ة اإللكترون	ة"

 فجوة إدار�ة
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، وkذلك ق �ل من الدولة والمجتمع الضر�بيتختص اإلدارة الضر�ب'ة بتنفيذ القوانين والتشر�عات وحما'ة حقو    
غير أنه ، ى مستو> من �فاءة النظام الضر�بيلوج'ة لضمان أعل'صCح لزاما عليها استخدام االبتكارات التكنو 

حص وتحصيل تزال اإلدارة الضر�ب'ة تعاني قصورا في أداء مهامها من حصر وف ما على مستو> الواقع
C ادالت، مما وّلد هيف، أنواعهشتى للضرائبCة التطورات الحاصلة في مجال المCما بين فجوة  لم تتم�ن من مواك

 .الضر�Cة والخاضع لهاالمحصل من 

التعامالت  فعلى الرغم تطور حجم ة،'عاني المجتمع الضر�بي من وجود فجوة مفاه'م' ومن ناح'ة أخر>،   
تلك  نمفردات الخاصة بها، وما يترتب عالمفاه'م وال إدراكفي  افإنه ال يزال هناك قصور  ،التجار�ة اإللكترون'ة

فجوات الثالث تفرض عددا من التحد'ات في مواجهة النظام الضر�بي، . وهذه الةالتعامالت من اعتCارات قانون'
�ل من اإليرادات الضر�ب'ة الس'اد'ة للدولة من ناح'ة، ونمو حجم التعامالت اإللكترون'ة من  فيحيث تؤثر 
 .ناح'ة أخر> 

 :مدZ سالمة إخضاع المعامالت التجار�ة اإللكترون	ة للضرائب -2-2

والتي 'م�ن ضاع التجارة اإللكترون'ة للضرائب Cالحجج المقدمة من أنصار �ل اتجاه، خإ سالمةترتNC مد>    
 :10تلخ'صها ف'ما يلي

 حجج أنصار فرض الضرائب على التجارة اإللكترون	ة: /1
 من المبررات التي 'قدمها مؤ�دL فرض الضرائب على التجارة اإللكترون'ة ما يلي:    

على التجارة اإللكترون'ة في معالجة المش�الت الناجمة عن هذه  'م�ن أن تستخدم الضرائب المفروضة -
 ؛الخ ،�إلغائها لCعض الوظائف والمهن، التكيف مع الوظائف المستحدثة ،التجارة

 بين التجارة التقليد'ة والتجارة اإللكترون'ة؛ما إقرار العدالة في التعامل الضر�بي  -
ضر�بي التقليدL نتيجة ز�ادة المب'عات والتسل'مات عبر تعو'ض النقص الضر�بي الناجم عن تآكل الوعاء ال -

.Nالخ 

 رض الضرائب على التجارة اإللكترون	ة:/ حجج معارضي ف2
 Cالمقابل، يتحجج معارضي فرض الضرائب على التجارة اإللكترون'ة بجملة من الحجج منها:   
التجارة على التطور والنمو.  هذا النوع من يهدد فرض الضرائب على التجارة اإللكترون'ة في بدايتها بإعاقة -

 هووٕانما الضرائب على التجارة اإللكترون'ة، هذا الموقف ل'س رفضًا لمبدأ فرض  اعتCارورغم هذا 'م�ن 
 تأجيل؛دعوة للمجرد 

ومبدأ  ، �مبدأ اإلقل'م'ةعدم القدرة على تطبيE القواعد التقليد'ة لفرض الضرائب على التجارة اإللكترون'ة -
 المستقرة؛ؤسسة الم
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 Cاالطالع على الح'اة الخاصة لألفراد  ذلك  الرتCاVصعوCة مراجعة ومراقCة معامالت التجارة اإللكترون'ة  -
 اإلش�االت التقن'ة والوسائل الواجب توفرها لد> إدارة الضرائب؛ الحر�ات الفرد'ة، فضال عن وانتهاك

 ض الضرائب على معامالت التجارة اإللكترون'ة؛الضر�بي الناجم عن فر  االزدواجإم�ان'ة الوقوع في فخ  -
فضال عن عدم تم�ن  تجارة اإللكترون'ة نتيجة حداثتها،الغموض وعدم االستقرار المتصل Cالضرائب على ال -

 . واالتصاللوج'ا اإلعالم و مستخدمي اإلدارة الضر�ب'ة من التعامل �Cفاءة مع تكن

 تحد	ات فرض الضر�'ة على التجارة اإللكترون	ة: -2-3
نجد عددا من  ،لوج'ا الحديثةو وفي ظل العالقة بين النظام الضر�بي والتكن ،مع نمو حجم التجارة اإللكترون'ة   

في جCا'ة الضرائب في عالم يتسم Cمرونة انتقال �ل من  االستمرارالفجوات التي من شأنها التأثير على إم�ان'ة 
الحديث عن ال يخفى أن و  .من جهة ثان'ة تحقيE العدالة الضر�ب'ةمبدأ و  من جهة، ت واألصول واألفرادالشر�ا

فقد ذ�ر  ارها أحد أهم مصادر الدخل للدولة،CاعتC ،إلى الكتاCات األولى للف�ر االقتصادL 'عود الضرائب
 Lابت'ست �ولبرتاالقتصادC الشهير جان(Jean Baptiste Colbert)  "ةCفي مؤلفه "فن الضر� ،« The Art of 

Taxation »، ا'ة الضرائبCجمع أكبر عدد مم�ن من اإلَوْز لضمان الحصول على إلى أن الدولة تسعى في ج" :
مرور عدة قرون تظل من رغم على الو  بذلك الممولين Cاإلَوْز.مشبها  ،أكبر �م'ة من الر�ش، Cأقل جهد مم�ن"

ود فارق جوهرL، فقد �ان األفراد في القرن الساCع عشر مثل اإلَوْز ال 'عرفون مع وج ،مقولة �ولبرت صح'حة
                                 الحديثة. تلوج'او Cاستخدام آل'ات التكن اتجاه، بينما اآلن بإم�انهم الطيران في أL نالطيرا

نشير  بين التحد'ات الرئ'س'ة المثارة في مجال المعاملة الضر�ب'ة للتعامالت التي تتم عبر ش�Cة األنترنت منو    
لة، العدالة الضر�ب'ة، صعوCة إثCات التعامالت والعقود، عدم وجود آل'ات محددة إلخضاع و : س'ادة الدإلى

 :11التعامالت التجار�ة اإللكترون'ة للضر�Cة

 / س	ادة الدولة:1
العرف التشر�عي في أغلب'ة دول العالم على خضوع الك'انات األجنب'ة والمق'مة خارج دولة ما لمعدالت  استقر   

الضر�Cة المفروضة على التعامالت التي تتم داخل الدولة. وفي إطار حر�ة حر�ة عوامل اإلنتاج ورؤوس األموال 
الت الضر�ب'ة المرتفعة، مما سوف يؤثر سلCا سوف تحاول الشر�ات تجنب الوجود الم�اني في الدول ذات المعد

 على اإليرادات الضر�ب'ة لCعض الدول.

 / العدالة الضر�ب	ة:2
وفي إطار مرونة الحر�ة التي تدعمها تكنولوج'ا  ،مع تزايد اختالف مستو'ات الضرائب بين دول العالم   

مديرون على سبيل المثال قد يتم�ن الو  في تحقيE العدالة الضر�ب'ة. اختاللبدأ ظهور  ،المعلومات واالتصاالت
والعلماء من نقل أعمالهم إلى المناطE ذات المعدالت الضر�ب'ة األقل، بينما سيCقى العامل العادL غير قادر على 
تحقيE ذلك، وفي المستقبل القر�ب س'�ون من الصعب فرض ضر�Cة على المنشآت واألفراد ذوL الم�اسب 
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نها من نقل نشاطها إلى ما 'م�ّ ، مألن هذه المنشآت واألفراد هي األكثر مرونة في التنقل ،المرتفعة Cمعدالت �بيرة
 دول أقل في أعCائها الضر�ب'ة، وCالتالي فإن العامل غير الماهر سوف يتحمل عبئا ضر�ب'ا أعلى.

 / صعو'ة إث'ات العامالت والعقود: 3
أو أن تقدم  ،ح�اما تشترV أن يتم إثCات التعامالت �تاCةتشمل معظم القوانين الوطن'ة واالتفاق'ات الدول'ة أ   

التي تتم  ،، وقد يرتNC هذا التحدC LالنسCة للتجارة اإللكترون'ة الخاصة Cالسلع والخدماتمعلومات معينة �تاب'ا
عبر ش�Cة األنترنت و�تم تسل'مها إلكترون'ا، حيث ال تخضع هذه التعامالت لنقطة جمر�'ة حاكمة. وفي هذا 

دولة في  132رغCة  1999ماL  20دد فقد أقر اإلعالن الوزارL للتجارة اإللكترون'ة العالم'ة الذL عقد في الص
 د عدم فرض رسوم جمر�'ة على المنتجات اإللكترون'ة.يتأي

والشك أن ذلك 'مثل تحد'ا جوهر�ا في مواجهة السلطات الح�وم'ة في الدول النام'ة، إذ أن عدم فرض الرسوم    
�ما أنه يؤدL إلى  ،ة على تلك المعامالت اإللكترون'ة 'مثل ض'اعا لCعض الموارد الس'اد'ة للدولةالضر�ب'

الحصول على Cالتالي و  ،على ش�Cة األنترنت االتصالبين الذين 'ملكون ما في أسعار السلع نفسها  اختالالت
وkين أولئك الذين ال 'قدرون على شرائها من السوق المحلي و�دفعون ق'مة الرسوم  ،سلعة دون رسوم وضرائب

 والجمارك والضرائب المفروضة على السلعة ذاتها. وه�ذا فإن األقل قدرة '�ون مطلوب منه أن يدفع أكثر.

 / عدم وجود آل	ات محددة إلخضاع التعامالت اإللكترون	ة للضر�'ة:4
�فات الجمر�'ة ومنح حوافز مختلفة تتعلE بتخف'ض التعر بتوق'ع معاهدات تجار�ة قامت العديد من الدول    

فإنه  ،ورغم دعوة العديد من دول العالم إلى عدم فرض ضرائب على تعامالت التجارة اإللكترون'ة .ضر�ب'ة
أهم الموارد ه من التأثير سلCا على أحد ، لما يترتب عن'صعب على الدول النام'ة الموافقة على هذا اإلجراء

 الس'اد'ة للدولة.

للنفاذ إلى األسواق العالم'ة وفتح أسواق  CالنسCة إلى الدول النام'ة �أداة ومع أهم'ة التعامالت اإللكترون'ة   
إال أن هذه الدول تواجه تحد'ا رئ'س'ا نتيجة عدم وجود آل'ات محددة إلخضاع التعامالت اإللكترون'ة في  ،جديدة

 نظورة وغير المنظورة للقواعد الضر�ب'ة  المنتجات Cشقيها الم

 تجارة اإللكترون	ة:لل للمشاكل الضر�ب	ةالحلول المقترحة  -2-4
المقترحة للمعاملة الضر�ب'ة للتعامالت التجار�ة اإللكترون'ة، من بينها 'م�ن الوقوف على عدد من الحلول    

، Bit Taxبدال من فرضها على الوحدات اإلنتاج'ة، وتطبيE ضر�Cة البيت  ،فرض الضر�Cة على االستهالك
 :12وهذا ما سنتطرق إل'ه Cشيء من التفصيل ف'ما يلي
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 / فرض ضر�'ة على االستهالك:1
  ،رض ضر�Cة على االستهالك والملك'ةدخل إلى فلى التحول من فرض الضر�Cة على اليهدف هذا المقترح إ   

حيث أن �ال منهما منخفض المرونة وصعب إخفاؤه. وتساعد هذه الضر�Cة في جمع الضرائب من المتهرkين من 
دفعها، حتى أولئك الذين 'حققون دخوال مرتفعة من التعامالت غير الملموسة عبر ش�Cة األنترنت، ألنهم 'قومون 

 بإنفاق هذه الدخول CأL حال من األحوال.

وحة للنقاش وهي إم�ان'ة فرض ضر�Cة على المستهلك من خالل الشر�ات التي تقدم وهناك ف�رة أخر> مطر    
م هذه الشر�ات CمحاسCة عمالئها على التعامالت التي 'قومون بها عبر . Cمعنى أن تقو ISPخدمة األنترنت 

�ومة، أL ثم تقوم بتحو�ل هذه الضر�Cة إلى الح ،األنترنت، أL تفرض ضر�Cة مب'عات على المعامالت المختلفة
العديد من القضا'ا المتعلقة Cطرق تتCع  ةبين الح�ومة والمستهلكين. وتثير هذه الف�ر  ما وس'Nتكون CمثاCة أنها 

ن. �ذلك فإن من المتوقع أن اقوانين السر�ة واألماقض ذلك مع مد> تن�ذا و  ،لكترون'ة للعمالءاإلمعامالت ال
سوف 'قوم  السلعة/الخدمة ضر�Cةالمستهلكين، فCاإلضافة إلى يؤدL ذلك إلى ز�ادة األعCاء الملقاة على �اهل 

للشر�ات المقدمة لخدمة األنترنت. وعل'ه فقد يؤدL ذلك إلى عرقلة نمو التجارة  المستهلكون بدفع ضر�Cة
 اإللكترون'ة.

 :Bit Tax/ تطبيB ضر�'ة الِبيت 2
إلكتروني  انتقالهي أحد الحلول المقترحة لتنظ'م المعامالت التي تنطوL على  "Bit Tax"ضر�Cة الِبيت    

أو نقلها، و�تطلب ذلك وجود  استخدامهاالتي يتم  ،الرقم'ة Bitsو�تم تحصيلها على أساس �م'ة البيت  ،للب'انات
خاصة  اكس،...)،مات (الكمبيوتر، الفتقوم بنقل المعلو  حيث ،ت مواصفات خاصة في األجهزة المختلفةمعدات ذا

 Cق'اس الب'انات على أساس البيت.
في العالم اليوم، حيث حتلها المعلومات والب'انات ي تمن األهم'ة القصو> التنCعت هذه الف�رة  لإلشارة فإنو    

ذلك فإن  معو  ا هو النشاV الرئ'سي لهذه البيئة.وانتقالها وتCادله والمعلومات دعامة البيئة الجديدة،تعد الب'انات 
إذ ال توجد رقاCة �اف'ة أو رصد تام لهذا النشاV، وCالتالي فهو  ،الم�اسب المتولدة عن هذا النشاV غير منظورة

 مصدر ثروة ال تنتفع Cه الدول المختلفة.
لخدمات من بين أفضل الحلول المقترحة لفرض ضر�Cة انتقال السلع وا Bitو'م�ن اعتCار ضر�Cة البيت    

وتتم عمل'ة انتقالها عبر  Bitsإذ أن هذه السلع يتم تحو�لها إلى �م'ة من البيتس  بر األنترنت،اإللكترون'ة ع
ومن ثم تقوم  ،األنترنت، وCالتالي فإن ضر�Cة البيت سوف تتم�ن من حصر العدد الفعلي من البيتس الذL تم نقله

 Cفرض ضر�Cة عل'ه.
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 ت اإللكترون	ة:/ اإلطار العام المقترح للضرائب في عالم المعامال3
في إطار ما تمت دراسته، ظهرت الحاجة الواضحة والملحة ألهم'ة وجود إطار عام متكامل 'حقE األهداف    

والذL 'عد حجر األساس في التنم'ة االقتصاد'ة واالجتماع'ة في �افة دول العالم،  ،المنشودة للنظام الضر�بي
 :13ف'ما يليسنوضحه وهذا ما 

 
على المعامالت اإللكترون	ةاإلطار العام لتطبيB الضرائب ): 20ش,ل رقم (  

 

 

 

 

 

 

، الر�ادة القتصاد'ات األعمال، جامعة الشلف، الجزائر، المشاكل والحلول-ج'ا	ة المعامالت اإللكترون	ةعزوز علي،  المصدر:
  .80، ص 2015، 01، العدد 01المجلد 

السائدة في عالم الضرائب 'حتاج إلى إعادة مما ال شك ف'ه أن العديد من المفاه'م  / اإلطار المفاه	مي:1.3
 Eصورة تحقC هذه المفاه'م مع المتغيرات التكنولوج'ة، و'شتمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر  اتساقمراجعة

 المفاه'م التال'ة:

ول'س قصرها  ،و'قصد هنا امتداد مفهوم التواجد ل'شمل مقر المعلومات على ش�Cة األنترنت :اإلقل	م	ةمفهوم  -
 الم�اني.على مفهوم التواجد 

هنا اتساع مفهوم العدالة الضر�ب'ة على المستو> العالمي Cصورة تضمن  قصدو' :الضر�ب	ةمفهوم العدالة  -
خر عدم وجود اختالل في أسعار الحصول على آومن جانب  األجانب،تقليل حر�ة األفراد والشر�ات من 
 ها من خالله.السلع نتيجة الوسN الذL يتم تسل'م

 ،خدماتحيث أنه في إطار تزايد وتنامي السلع الماد'ة وتحول Cعض هذه السلع إلى  :والخدماتمفهوم السلع  -
على نوع السلعة  ناءً خر بآفإن هذه المفاه'م تحتاج إلى إعادة الص'اغة Cما ال 'فرق بين نشاV تجارL و 

حيث 'م�ن تغيير أش�ال Cعض السلع من الصورة الماد'ة إلى الصورة اإللكترون'ة (الصورة  ،المتداولة
 .رقمي)الفوتوغراف'ة عند تسل'مها �صورة ورق'ة أو عند تسل'مها �ملف 

المفاه	مياإلطار   

والخدمات مفهوم اإلقل'م'ة / العدالة الضر�ب'ة / السلع  

 اإلطار التشر�عي

 إقرار الوثائE والعقود
 اإللكترون'ة

 اإلطار التنفيذ�

     Eالتحق Eح
 اإللكتروني

 اإلطار اإلجرائي

 توحيد جهات تحصيل
 الرسوم الجمر�'ة
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E والعقود اإللكترون'ة ستCقى ثائفإن قض'ة إقرار الو  ،مهما حاولنا تطبيE أساليب الق'اس :التشر�عياإلطار / 2.3
 Nkاو  ،الفرس في إطار إطالق طاقات التجارة اإللكترون'ةهي مرC التشر�عي 'حتاج إلى إعادة لتالي فإن اإلطار

 يلي:  يراعى في ذلك ماحيث  ،ص'اغة

ن نظم التجارة اإللكترون'ة الحال'ة وما تشهده من تطور تجعل التوق'عات إحيث  :اإللكترون	ةإقرار التوق	عات  -
ر هذه التوق'عات قمما يتطلب وجود آل'ات تشر�ع'ة ت الورق'ة،اإللكترون'ة أكثر صعوCة في التزو�ر من النظم 

 اإللكترون'ة.

عال'ة من  إلى درجة ناسCة، فال 'م�ن أن تصلدرجات سر�ة م هذه األخيرة تضمن :اإللكترون	ةالتعاقدات  - 
وkتكامل هذه العقود  .أخر>  ات'م�ن أن تكون مرجع'ة |املة دون الحاجة ألL إثCات نهلتالي فإCاو  الحE،إثCات 

هذه لالذL سنشير له الحقا، 'م�ن مراجعة العقود فورا Cما يجعل  ،اإللكترون'ة مع حE التحقE اإللكتروني
 العقود حج'ة أعلى من العقود الورق'ة.

حمايتها، و'شتمل ذلك �لمة  بوصفها أحد الموارد المطلوب التشر�عات الخاصة بتأمين الموارد التكنولوج	ة -
 عليها.بوصفها مرجع'ة 'عتمد  ت والCحثناو�ذلك قواعد الب'ا مثال،السر 

اعتمد النظام الضر�بي في المقام األول على ق'ام مأمورL الضرائب Cمراجعة القيود  اإلطار التنفيذ�:/ 3.3
ئE األصل'ة، لكن التحول ثاح والخسائر على الو kاالدفتر�ة الواردة في ميزان'ة المؤسسات والشر�ات وحساب األر 

'ة تعديل هذه العقود، يوجب وما قد يتCادر إلى الذهن من إم�ان ،إلى نظم القيد اإللكتروني والعقود اإللكترون'ة
من خالل تCادل الرسائل اإللكترون'ة بين الشر�ة تحت الفحص الضر�بي  ،اقتراح نظام للتحقE اإللكتروني

وk'عا، حيث يتم التعامل اإللكتروني بين الطرفين �الهما مجهز إلكترون'ا  والشر�ات التي تعاملت معها شراءً 
الق'مة C ن أحد الطرفين ستكون له رغCة أساس'ة في إثCات التعامل سواءً أ ا�م ،حقE تنفيذ هذا التعاملCصورة تُ 
 ،بينما يلجأ الطرف األخر إلى قيده Cق'مته األصل'ة أو Cق'مة أقل (اإليرادات) ،)النفقاتأو Cق'مة أعلى ( الحق'ق'ة

 مما 'ش�ل نظاما رقاب'ا متكامال.

التحقE منه من خالل رسالة إلكترون'ة يتم إرسالها من طرف موجود لد> الطرفين 'م�ن الإن القيد اإللكتروني    
 مىما 'ساألسلوب وجود  هذا اعتماد و�تطلب ،و�تم الرد عليها ،الضرائب محقCEمعرفة  ،الجهة تحت الفحص

C اء إدار�ةCأع Lعدم تحميل الجهة األخر> أ Eصورة تحقC اإللكتروني، و'م�ن برمجته أوتومات'�'ا Eالتحق Eح
 للرد.

نظم المراجعة الحديثة أو التقليد'ة، وفي حالة رغCة  ستخدامCاالضرائب Cمراجعة العقود اإللكترون'ة  محقE'قوم    
Eمن صحة أحد التعاقدات  محق Eإلى الشر�ة التي تم التعامل رسالة  بإرسال 'قومعل'ه أن الضرائب في التحق
لب إرسال نسخة من العقد �ما هو مخزن لد> تتضمن هذه الرسالة ط اإللكتروني،وهي مسجلة في العقد  ،معها

 معها.الشر�ة التي تم التعامل 
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رسال نسخة من صورة العقد �ما بإحاسب الشر�ة المتعامل معها مفي حالة إقرار هذا الحE '�ون الرد من    
 .المعاملةقارنة 'م�ن قبول أو رفض على هذه الم وkناءً  العقدين.بين ما تم المقارنة تو  الشر�ة،هي مسجلة لد> 

 النظام: ابهذاإلطار الخاص يوضح الش�ل التالي 

 ر الخاص بنظام التحقB اإللكترونياإلطا): 03ش,ل رقم (

 

 

 

 

                                          

 

 
 

 

 

الر�ادة القتصاد'ات األعمال، جامعة الشلف، ، المشاكل والحلول-ج'ا	ة المعامالت اإللكترون	ةعزوز علي،  المصدر:
 .83، ص 2015، 01، العدد 01الجزائر، المجلد 

دأبت العديد من الدول إلى تقس'م األنشطة المرتCطة بتحصيل الرسوم والضرائب بين عدة اإلطار اإلجرائي:  /4.3
إلى تو�يل Cعض أنشطة قطاع ، إال أن تشاCك األنشطة المختلفة أد> �الجمارك وٕادارة الضرائب ،متنوعة جهات

مصلحة الجمارك تقوم بتحصيل ضر�Cة المب'عات على  ،على سبيل المثال ،قد نجدفخر، آقطاع  امعين ل'قوم به
مع دخول  إال أنه'ا ، دو'عتبر تقدير مصلحة الجمارك ما، الواردات من المستوردين عند نقطة الفحص الجمر�ي

حلين الالتجارة اإللكترون'ة وٕام�ان'ة دخول السلع غير الماد'ة دون العبور على المنافذ الجمر�'ة، فإننا أمام أحد 
أو فرض  ،وهو ما يخل Cمبدأ المساواة الضر�ب'ة ،جمر�يين: إما إعفاء هذه السلع من الضرائب الجمر�'ةال

من خالل  ،الشر�ات والمؤسسات Cاتالسنو'ة لحساراجعة محقE الضرائب Cالمضرائب جمر�'ة عليها عند ق'ام 
ت عبر ، وهذا عن طر�E مراقCة انس'اب السلع والخدماللضر�Cةخضاع تلك المنتجات إلمحاولة إيجاد تقن'ات 

أن هذا المقترح  غير .بر مؤسسات الرقاCة واإلشراف على استقCال وkث االنترنتعو أالمنافذ الجمر�'ة للدولة، 
ن االتجاه األسلم قد '�ون في توحيد فإ ولذلك ،التجارة وٕازالة القيود الجمر�'ة الضغN العالمي لتحر�رC 'صطدم

بيشر,ة تحت الفحص الضر�  الشر,ات المتعاملة مع الشر,ة 

ن'ةمراجعة التعاقدات اإللكترو   

 رسالة التحقE اإللكتروني

 الرد اإللكتروني

)01شر�ة رقم (  

)03شر�ة رقم (  

)02شر�ة رقم (  

مراجعة الرد 
 اإللكتروني

 إهدار التعامل إقرار التعامل

       

 طلب نسخة من العقد اإللكتروني

Zالشر,ة ,ما هو مخزن لد  
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و�ذا توحيد الجهات التي تقوم  ،الجهود من أجل إيجاد آل'ات جديدة إلخضاع المنتجات اإللكترون'ة للضر�Cة
 .بتحصيل الضر�Cة وتكامل أعمالها في المراحل المختلفة

 :خاتمة
ة اإللكترون'ة تش�ل إحد> دعامات االقتصاد'ات الحديثة، القائمة على الرقمنة، وهي تعد حت التجار أض لقد   

من أفراد ومؤسسات وٕادارات، وهذا لما  ،بين األطراف المختلفة المتعاملةما  ةالتجار� لعديد األنشطة فعاالا محر�
حيث تعتبر فرصة للراغبين في الCحث عن  ،المؤسساتعرض فيها منتجات تمنحه من انفتاح لخلE أسواق �بيرة تُ 

 أساليب أنجح لتحقيE أكبر األرkاح عن طر�E قنوات الترو�ج الحديثة.

جعل من الضرورL على الدول الCحث عن  في السنوات األخيرةإن االعتماد الكبير على التجارة االلكترون'ة    
ضرائب عليها، وهذا لتعو'ض ، من خالل فرض عامالتهذا النوع من الم إيرادات أنجع السبل لالستفادة من

التآكل المستمر في الوعاء الضر�بي الناتج عن التحول التدر�جي من التجارة التقليد'ة إلى التجارة اإللكترون'ة من 
من  ،قليد'ة واإللكترون'ةالت ،جهة، Cاإلضافة إلى السعي المستمر لتحقيE مبدأ العدالة الضر�ب'ة بين التجارتين

 هة أخر>.ج

ترون'ة، 'م�ن كد'ات التجارة اإللمن عرض وتحليل ألبرز إش�االت وتح بناء على ما تقدم من هذا الCحث   
 تقد'م التوص'ات التال'ة:

مواكCة القوانين والتشر�عات الضر�ب'ة للتطورات الحاصلة العمل Cاستمرار على تحقيE  على الجهات التشر�ع'ة -
 التي تتسم Cالتطور المتسارع.، في مجال التجارة اإللكترون'ة

تماش'ا وتطورات نظيراتها Cفضاء التجارة  العمل على رفع �فاءة نظم المعلومات في اإلدارات الضر�ب'ة -
 اإللكترون'ة.

، إلى جانب التكو�ن استقطاب الكفاءات الCشر�ة في مجال تقن'ات المعلومات ةاإلدارات الضر�ب' على -
 هذا المجال، أL في مجال تكنولوج'ا المعلومات. والتدر�ب المستمر�ن لمستخدميها في

، من الناح'ة االستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال جCا'ة التجارة اإللكترون'ة يتعين الحرص على -
 اإلجرائ'ة أو من الناح'ة التشر�ع'ة.
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