
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  1955أوت سكيكدة  20جامعة 

  كلية العلوم االقتصادية والعلومالتجارية وعلوم التسيير
  االقتصادقسم علوم

  
  

 :مطبوعة بعنوان
  

ایة ــــــــــجب
 المؤسسة

محاضرات وتمارین 
  محلولة

 
السنة الثالثة لیسانس في میدانمحاسبة طلبة لموجھة 

 علوم التسییروجبایة و
 

 ركي أحسن: د.من إعداد 
 
 

 2018/2019:السنة الجامعیة
  
  

  

  

  



  

  

  

  

  

 

بسم  الرحمن 
 الرحیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  وىــــرس المحتــــفه
  الصفحة  العنــــــــــــــــوان  
  01   ةمقدمــ



الفصل 
 األول

  02  مدخل للجبایة وااللتزامات الجبائیة
المبحث 

  األول
  03  الجبایةةنظریةعنخلفی

  03  أشباه الضرائبو الضرائبالجبایة و مفاھیمأساسیةحول  المطلب األول
  05  لفرض الضریبة وأھدافھا ةاألساسی دالقواع  المطلب الثاني
  08  من حیث الوعاء، التصنیف، التقدیر، التحصیل ةالضریب  المطلب الثالث
المبحث 
  الثاني

  14  االلتزامات الجبائیة
  14  للنظام الحقیقي لمكلفینبالضریبةالخاضعیناتالخاص باالتصریح  المطلباألول
  18  ...التصریحاتالخاصةبالمكلفینالخاضعینللضریبةالجزافیةالوحیدة  المطلبالثاني

  20  أسئلة وتمارین محلولة  
الفصل 
 الثاني

  

اإلطار الجبائي للرسم على القیمة المضافة والرسم 
  22  على النشاط المھني

المبحث 
  األول

  23  الرسم على القیمة المضافة
  23  تعریفالرسمعلىالقیمةالمضافةوأھمخصائصھ  المطلباألول

  25  العملیات واألشخاص الخاضعین للضریبة  المطلب الثاني
  26  المضافة االعفاءاتالخاصةبالرسمعلىالقیمة  المطلبالثالث
  27  الحدثالمنشئ،ومعدالتالرسمعلىالقیمةالمضافة  المطلبالرابع

  28  الخصم،والتسویات،واالسترجاعالمتعلقةبالرسمعلىالقیمةالمضافةوكیفیةتوزیعھ  الخامس المطلب
المبحث 
  الثاني

  32 الرسم على النشاط المھني
  32  مفھومالرسمعلىالنشاطالمھنیومجالتطبیقھ  المطلباألول
  33  كیفیةحسابالرسمالواجبالدفع  المطلبالثاني
  35  اعتمادمعداللرسموتحصیلھالحدثالمنشئللرسموكیفیة  المطلبالثالث
  37  أمثلة وتمارین محلولة  
الفصل 
 الثالث

اإلطار الجبائي للضریبة على أرباح الشركات 
  43 والضریبة على الدخل اإلجمالي

المبحث 
 األول

  44 الضریبة على أرباح الشركات 
  44  ومجال فرضھاالضریبةعلىأرباحالشركاتمفھوم  المطلباألول
  45  االعفاءاتالممنوحةفیمجااللضریبةأرباحالشركات المطلبالثاني



  المطلبالثالث
  

  46  كیفیةحسابالربحالخاضعللضریبةعلىأرباحالشركاتوكیفیةدفعھ
المبحث 
  الثاني

  52 اإلجماليالضریبة على الدخل 
  52  جماليتعریفوخصائصالضریبةعلىالدخالإل  المطلباألول
  53  جماليللضریبة علىالدخالإلاألشخاصوالمداخیاللخاضعة  المطلبالثاني
  54  جماليتحدیدالربحالخاضعللضریبة علىالدخالإل  المطلبالثالث

  58  أمثلة وتمارین محلولة  
الفصل 
  الرابع

اإلطار الجبائي للضریبة الجزافیة الوحیدة 
 وبعض الضرائب األخرى

66  
المبحث 

 األول
  67  الضریبة الجزافیة الوحیدة

  67  بالضریبةوخصائصھاومجااللتطبیقالتعریف  المطلباألول
  68  االعفاءاتالممنوحةفینظامالضریبةالجزافیةالوحیدة  المطلبالثاني
  69  معدالتالضریبةوكیفیةدفعھا  المطلبالثالث
  69  توزیعحصیلةالضریبةالجزافیةالوحیدة  المطلبالرابع
المبحث 
  الثاني

  71 اإلطار الجبائي لبعض الضرائب األخرى
  71  الضریبةعلىاألمالك  المطلباألول
  73  الرسمالعقاریعلىالملكیاتالمبنیة  المطلبالثاني
  76  الرسمالعقاریعلىالملكیاتغیرالمبنیة  المطلبالثالث

  78  أمثلة وتمارین محلولة  
  81    الخاتـــــمة

  82    ـعــالمراج
  
  

  
  
  
  
  
  



  فھرس الجـــــــــداول
  

  الصفحة  وانــــــالعن  رقم الجدول

  31  2018- 1995ناتج الرسم على القیمة المضافة خالل الفترة توزیع   01

  35  2017حساب وتوزیع حصیلة الرسم على النشاط المھني لعام   02

  55  الجدول التصاعدي للضریبة على الدخل اإلجمالي  03

  70  2018- 2010توزیع حصیلة الضریبة الجزافیة الوحیدة خالل الفترة   04

  72  متر/یة لكل متر مربع ذات االستعمال السكني دجالقیمة اإلیجاریةالجبائ  05

  74  قسط القیمة الصافیة من األمالك الخاضعة للضریبة   06

  75  2متر/القیمة االیجاریة للمحالت التجاریة والصناعیة دج  07

  75  2متر/ملحقات الملكیات المبنیة الموجودة في قطاعات عمرانیة دج  08

  75  2متر/ملحقات الملكیات المبنیة الموجودة في قطاعات قابلة للتعمیردج  09

  76  2متر/األراضي الموجودة في قطاعات عمرانیة دج  10

األراضي الموجودة في قطاعات معدة للتعمیر في المدى المتوسط والطویل   11

  2متر/دج

77  

  77  والملح والسبخاتالمحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم في الھواء الطلق   12

  77  ھكتار/القیمة االیجاریةالجبائیة لألراضي الفالحیة دج  13

 

 



1 
 

  :ةــــــمقدم

السلطات  لفائدةبدور ھام قامت مضتقد كثیرة لى عصور إھتمام الفكر المالي بالضرائب یرجع ا

وتحقیق وتحصیلھا القواعد المتعلقة بفرض الضرائب  ة أھمعلى مناقشحریصا الفكرھذا وقد كان ،العامة

ثارھا االقتصادیة آدراسة تم التركیز علىة وتباین أھدافھا مع تزاید أھمیة الضریبو،العدالة في توزیعھا

نتاج االستھالك واإلك ،اقتصادیة واجتماعیة مختلفةوتتبع التغیرات التي تترتب على فرضھا في مجاالت 

وضاع ي إلى حد كبیر تعكس األفھ ،ثارھا على جوانب الحیاة المختلفةآوما یتبع ذلك من،الخ...والتوزیع 

  .المعني لبلدالسائدة في اوالسیاسیة االقتصادیة واالجتماعیة 

 ،في نظریة المالیة العامة لیس للدور الذي تقوم بھ في تحصیل االیرادات العامةللضریبة مكانة خاصة ف

فقد كانت والتزال موردا ھاما  ،نما كذلك إلى الدور الذي تؤدیھ في تحقیق أغراض السیاسة المالیةإو

للخزینة العامة خصوصا في الوقت الحالي مع التوجھ إلى اقتصاد السوق وتخلي الدولة عن ملكیة وسائل 

  .تراجع االیرادات البترولیةتج عن ینما و أسعار البترول ضافة إلى تذبذبإ،االنتاج

 لتغطیة نفقاتھا العامة تعتمد بصورة متزایدة على الضرائب الدولة أصبحتساس فا األوعلى ھذ       

تجنب التھرب لتحقیق العدالة وفراد حسب القدرة التكلیفیةبین األعباء العامة توزیع األیتطلب المتزایدةمما 

  .التحصیلمكان مما یحدث انعكاس ایجابیعلىالضریبي قد اإل
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مدخل للجبایة : الفصل األول

 وااللتزامات الجبائیة
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  :تمھید

فكار العامة بعد أن تخلت الدولة عن األزاد االھتمام بالضرائب من قبل الباحثین في مجال المالیة   

فحسب   مالیةوھذا االھتمام زاد لیس نتیجة لما تغلھ من موارد  ،المالیةالحیادیة في سیاستھا االقتصادیة و

ولما تثیره من موضوعات تستحق ،العتبارھا أداة من أدوات السیاسة االقتصادیة واالجتماعیة ، ولكن

  .الدراسة تدخل في إطار العلم والفن الضریبي

كذلك فإن النظم  ،غرضا وتنظیما وحصیلة بھذه األوضاعفالضرائب تؤثر وتتأثر باألوضاع االقتصادیة  

ثرا على الھیكل الضریبي في خصائصھ تترك أ االقتصادیة المتعددة ومستویات التقدم االقتصادي المختلفة

فاق دراستنا، ولذلك نقتصر ھنا في دراستنا على أھم الموضوعات التي ومكوناتھ غیر أن ھذا یجاوز آ

  .ة بالمؤسسات والشركاتوأھم الضرائب المتعلقتساعدنا في التعرف على ماھیة الضریبة 

 خلفیة نظریة عن الجبایة: المبحث األول

 اإلطارجابة على عد أسئلة تتعلق أساسا بمحاور ة یتعین علینا في بدایة األمر اإللدراسة جبایة المؤسس

مكان اإللمام اإل، ولھذا سوف نحاول قدر التحصیلالوعاء والتطبیقي الخاص بالضریبة من حیث التقدیر و

 .سقاطھا على الواقع الضریبي الجزائريإالضریبة ، ثم بلجوانب النظریة الخاصة با

  وأشباه الضرائب الضرائبالجبایة ومفاھیم أساسیة حول  :المطلب األول

 :الضریبةوالحبایة، م ومفھ -1

تعتبر الجبایةأوسع من الضریبة فھي تضم إلى جانب الضریبة مختلف االقتطاعات التي تجنیھا الدولة من 

  .تاوة، الحقوق الجمركیةثل الرسم، الرسم شبھ الجبائي، اإلماألشخاص المعنویین والطبیعیین

حدى الھیئات العامة ى الدولة أو إالفرد جبرا إل یبة على أنھا فریضة نقدیة یدفعھایمكن تعریف الضرو

نفع خاص مقابل بھ ون أن تعود علیفة نھائیة مساھمة منھ في تحمل التكالیف واألعباء العامة دالمحلیة بص

  :ونستطیع نخلص إلى خمس خصائص تقوم علیھا الضریبة وھي كما یلي .)1(دفع الضریبة

فالمعامالت تقوم على ،تقدیر ودفع الضریبة بالنقود تمشیا مع مقتضیات النظام االقتصادي -

استخدام النقود سواء في النفقات العامة أو في االیرادات العامة، فدفع الضریبة على شكل 

 .عیني ال یتالءم مع التحصیل وفكرة العدالة الضریبیة

توزیعاألعباءالعامةطبقاللمقدرةالتكلیفیةلألفراد،أوالقدرةعلىالسدادیؤكدعلىوجودعالقةبینمقدارمای -

ھ دفع

                                                             
 .151، ص 2005 عادألحمدحشیش،أساسیاتالمالیةالعامة،دارالجامعةالجدیدة،اإلسكندریةسنة)1(
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،فالتوزیعالعادلالیزالبعیدالمنالفقدتتعارضإنتاجیة)1(منناحیةوالدخألوالثروةمنناحیةأخرىالمكلفون

وأنتحدیدالعدالةلیسمشكلةاقتصادیةوإنمایخضعإلىالمبادئالتیتحكمالمجتمعفالضریبةمعمبدأعدالتھا،

 .ولھذایعتبرتحدیدالمقدرةالتكلیفیةأمراغایةفیاألھمیةفیمایتعلقبتوزیعالعبءالضریبي،یلحظةمعینة

كراه القانوني في حالة عدم امتثال دفعھا واستخدام الدولة لعنصر اإل جبریة الضریبة في -

بوضع نظامھا القانوني من حیث تحدید الوعاء والسعر  ھاالل، واستقالفرد في دفعھا

 .تحقیق الحریة االقتصادیة ال یتعارض اجباریة الضریبة مع، كما والتحصیل

 .د بعد اقتطاعھاأنھا ضریبة تدفع بصفة نھائیة فال تلتزم الدولة برد قیمتھا إلى الفر -

الدولة على وظائفھا الضروریة ھدف مالي یتمثل في تمویل النفقات العامة وال یقتصر تدخل  -

خذ ، ففي الوقت الحالي استحالة األھداف اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیةبل یتعدى ذلك إلى أ

 .وتذھب النظریة الحدیثة إلى نسبیتھ بمبدأ الحیاد الضریبي

 :األخرى الرسوم وأشباه الضرائبمقارنة الضریبة ب -2

تدفع للدولة بصفة نھائیة یتولى القانون طریقة  بة والرسم فرائض مالیة جبریةضرییعتبر كل من ال

  )2(:ما یمیز الرسم عن الضریبة ھولعل و فرضھا،

فھي خدمة قابلة للتجزئة عكس الضریبة حیث  ،دون غیره الخدمة المتحصل علیھا من طرف الفرد -

  .یستفید الفرد من خدمات عامة غیر قابلة للتجزئة

عكس الضریبة التي تفرض على أساس  ،الخدمة المتحصل علیھاأن تقدیر قیمة الرسم یكون بمراعاة   -

  .المقدرة التكلیفیة

أما الرسم فیكفي لفرضھ االستناد إلى القانون  ،یكون تحدید أحكام الضریبة بواسطة السلطة التشریعیة  -

  .یتم عادة بواسطة السلطة التنفیذیة

ما الرسم فیكون عادة لتغذیة الخزینة فرض الضریبة یكون ألغراض مالیة واجتماعیة واقتصادیة، أ -

  . العامة أو تنظیم االنتفاع بخدمات المرافق العامة

ل ؤبمقتضیات سیاساتھا العامة، أما الرسوم فھي في تضایزداد اعتماد الدولة على الضرائب للوفاء  -

  .مستمر لزیادة اعتماد الدول على الضرائب بدال من الرسوم

                                                             
 .339 ص، 2006بیروت  1سامویلسونونوردھاوس، علم االقتصاد، مكتبة لبنان ناشرون ط )1(
  316-312، ص ص 2004 أصوالالقتصادالعام،دارالجامعةالجدیدة،جامعةاإلسكندریةمجدي شھاب، -)2(

 .184 -181، ص صالمالیةالعامةودورالقطاعالعامفیتحقیقالرفاھیةاالقتصادیة،جامعةالقاھرةتلم وسامي السید،باعر ع -     
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فھي تعتمد على تمویل نشاط اجتماعي ،مثل أقساط التأمینات االجتماعیةل فیما یخض أشباه الضرائب لع

مصلحة التأمینات (مثل شخص عام  لشخص معنوي معین اأو اقتصادي، كما تخصص إیراداتھ

 إلخ، ...صناعیة أو تجاریة أو جمعیة مھنیة ةمؤسس) االجتماعیة

  للضریبة وأھدافھا ةالقواعد األساسی: المطلب الثاني

یقصد بالقواعد األساسیة التي تحكم الضریبة تلك القواعد واألسس التي یتعین على المشرع المالي         

من فیق بین المكلف ،وترجع أھمیتھا إلى ضرورة التواتباعھا ومراعاتھا في تقریر النظام المالي للدولة

تعتبر بمثابة الدستور القواعد قع أن ھذه المجموعة من ، والواوصالح الخزینة العامة من جھة أخرىجھة 

ھا یخفف من حدة ، فاحترام ھذه القواعد عند فرضالعام الضمني الذي تخضع لھ القاعدة القانونیة للضریبة

 :كما یليین بھا وھیعباء ویجعلھا مقبولة بالنسبة للمكلفاأل

 :لضریبةفرض اساسیة لاألالقواعد  -1

تحقیق العدالة  ساسیین ھماأ مبدأیناھتمامھ في تحدید قواعد الضرائب على  كان الفكر التقلیدي یصب

ال أنھ مع تطور الفكر المالي وضمان وفرة في الحصیلة الضریبیة، إعباء العامة، في توزیع األ

من الصعب االعتماد  أصبح،ھداف اقتصادیة واجتماعیةلتحقیق أ كأداةوانتشار استخدام الضرائب 

، وقد كان أول من صاغ القواعد األساسیة للضریبة ھو آدم سمیث في كتابھ ثروة المبدأینعلى ھذین 

  :وتتلخص ھذه القواعد فیما یلي والطبیعیون في ھذا المجال نن سبقھ التجاریواألمم وإ

 :المساواة أو العدالة -1-1

التابعین لھا الخاضعین لسیادة الدولة أو شخاص ومیة الضریبة بمعنى خضوع كافة األویطلق علیھ عم

خرى تخضع أ، ومن جھة المالیة للمكلف بشكل متناسبمع مراعاة المقدرة للضریبة سیاسیا أو اقتصادیا 

سعار الضرائب ى أن ھذا ال یمنع من التفرقة بین أعلى كافة االیرادات علموال للضریبة دون تمییز األ

  .المفروضة بحسب مصدرھا ومدى انتظامھا واستقرارھا

عباء العامة فدخول ھا في تحقیق المساواة في تحمل األالمقدرة المالیة للمكلف ال تكفي لوحدن مراعاة وإ

فالضریبة النسبیة غیر قادرة على تحقیق ھذا الشرط فاقتطاع ضریبة  ،األفراد مختلفة بدرجات محسوسة

سعر  أن اعتبارھو ما كان یعتقد على  ،ھذا الدخلالنظر عن مقداربصرف بنسبة ثابتة من الدخل 

غیر  ،فراد والفئاتحیث منعھا التمییز بین مختلف األ منو،تحقق العدالةالضریبة ھو ما یحقق المساواة و

تحقیق ولكنھا غیر قادرة على  ،أن تطور فكرة العدالة أدت إلى التخلي عن السعر النسبي للضربة

ن تضحیة كبیرة عند فرض الضریبة ما یتحملھ الدخل الصغیر م يألنھاال تراع،المساواة في التضحیة

ضریبة یؤدي ال ،فھوالضریبي بنفس الدرجة العبءالذي ال یشعر صاحبھ بثقل الدخل الكبیرمقارنةبعلیھ 
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 رالصغیحاجاتھ الكمالیة عكس صاحب الدخل  إلشباعخیرة من دخلھ المخصص من الوحدات األ

  )1(.حاجاتھ الضروریة إلشباعالمخصص 

 بمبدأخذنا أإذاال إولذلك حدث تطور في فكرة العدالة فلیس من وسیلة لتحقیق المساواة في التضحیة 

یضا ث یخضع صاحب الدخل المرتفع لسعر أعلى، ولكن یبقى ھذا المبدأ أالسعر التصاعدي للضریبة حی

ین لتباین دخولھم ن یوحد العبء بین المكلفعلى المشرع الضریبي أ نسبیا في تحقیقھ للعدالة فمن الصعب

 .مرا بعید المنالتھم فتحقیق العدالة المطلقة یظل أوتفاوت حاجا

 :)التحدید(الیقینأوالوضوح -1-2

سلوب أو ،ومیعاد دفعھا ،ووعائھایبة محددة بدون غموض فیكون سعرھا، ن تكون الضرھذا المبدأأیعني 

ورة مسبقة لدى المكلفین وبص ،حكام واجراءات معروفة بوضوحأمتصل بھا من  وما ھوكل  ،تحصیلھا

التي  بھا، فالتعدیالتحكام الضریبیة والتشریعات المتعلقة ة، بحیث یكون ھناك استقرار في األبالضریب

تضیق على الخاضعین لھا وال تؤدي  فال ،ضیق الحدودن تكون في أأام ینبغي حكعلى ھذه األ تطرأ

  .الضطراب النشاط االقتصادي

 :المالئمةفیالدفع -1-3

میعاد دفع الضریبة للمكلف مناسبا لھ للتخفیف من وقع دفع الضریبة علیھ فجبایتھا تتم في وقت ن یكون أ

ن تكون أ، فمثال جبایة الضرائب على االستغالل الزراعي ینبغي الحق مباشرة على حصولھ على الدخل

كذلك  ،مباشرة بعد جني المحصول وبیعھ، فتحصیلھا قبل ھذا تثیر المشاكل للمكلف ویشعر بوطئھا

  . في دخلھ وربما لن یتیسر دفعھا فالتأخیر في تحصیلھا یكون المكلف قد تصر

ذا كان كبیرا حتى یسھل للمكلف بدفعھا بأقل إالجبائیة على تقسیط مبلغ الضریبة اإلدارةكما تعمل 

بل قلى فرض الضریبة من المنبع إلجوء المشرع الضریبي  رما یفسبثقلھا، وھذاتضحیة، وعدم الشعور 

الضریبیة االحتكاك  اإلدارةبحیث تتجنب  ،حصول المكلف على دخلھ الصافي بعد خصم الضریبة

  .بالمكلف

  :االقتصادفینفقاتالتحصیل -1-4

ن الفارق أویعني ھذا المبدأ أن تكون نفقات تحصیل الضریبة بالمقارنة بحصیلتھا ضئیلة للغایة بمعنى 

ھمیة ھذه القاعدة أالخزینة العمومیة ضئیال، وتظھر لى إبین ما یدفعھ المكلفون بالضریبة وبین ما یدخل 

ومثال  ،المبدأتتعارض مع ھذا  ألنھاعن فرض بعض الضرائب رغم عدالتھا  ىتتغاضن الدولة قد أفي 

 .بقلة حصیلتھاالزراعیة تكون نفقات تحصیلھا كبیرة مقارنة  االستغالالتذلك فرض ضرائب على 
                                                             

 321-319مجدي شھاب، مرجع سابق، ص ص )1(
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 :األھداف األساسیة للضریبة -2

ولم تكن لھا أھداف أخرى  الوحید للضریبة في النظریة التقلیدیة ھو تغطیة النفقات العامة كان الھدف

ولكن مع التطور في العصر الحالي لم یقتصر دور الضریبة على  ،وھذا ما یسمى بالحیاد الضریبي

لضریبي ولذلك یعتبر الحیاد ا ،ھناك أھداف غیر مالیة إلى جانب الھدف المالي تالھدف المالي بل أصبح

  .أخرى إلى جانب الھدف المالينسبي فالضریبة یمكن لھا أن تكون لھا أھداف حیاد في النظریة الحدیثة 

  :األھداف االقتصادیة للضریبة-2-1

، وأما ما یمكن أن في امتصاص القوة الشرائیة الزائدة ومحاربة االتجاھات التضخمیةأھم دور لھا یكمن 

  :فمتعددة منھا ینتج عن فرضھا

 .نتاج الوطني أو نوع معین من أنواع الصناعة أو فرع منھاحمایة اإل -

 .نشاء المساكنواع النشاط االقتصادي مثل تشجیع إتشجیع نوع معین من أن -

ھدف عكسي كالحد من توسیع فرع معین مثل فرض ضرائب مرتفعة على استیراد السیارات،  -

 .تنمیة صناعات أخرىأو 

 .ب االقتصادتنشیط الركود الذي یمكن أن یصی -

  :اجتماعیة أھداف-2-2

  :ھداف اجتماعیة مثلأیمكن أن یكون لھا 

منھا  والحدتحقیق العدالة االجتماعیة عن طریق زیادة القوة الشرائیة ألصحاب الدخول المحدودة  -

 .ألصحاب الدخول المرتفعة

 .تحقیق ملكیة الدولة لوسائل االنتاج عن طریق فرض ضرائب مرتفعة على رأس المال -

في حین رفعھا  ،تشجیع استھالك سلع معینة مثل الفواكھ عن طریق تخفیض الضرائب علیھا -

  .والتبغخرى مضرة بالمجتمع مثل الكحول سلع أ علىبالنسبة 

  :خرىأولویة الھدف المالي عن بقیة األھداف األ-2-3

الخ تكون ...اعیة ادیة أو اجتمخرى سواء كانت اقتصة تعارض الھدف المالي مع بقیة األھداف األفي حال

تحقیقھا بواسطة وسائل  واالجتماعیة یمكنھداف االقتصادیة لویة للھدف المالي، باعتبار أن األواأل

ففرض ضرائب مرتفعة على الواردات  ،امةعحین أن الضریبة واجبة لتغطیة النفقات ال يف ،خرىأ

أیضا الضرائب المرتفعة على الثروة  ،لحمایة الصناعات الوطنیة یؤدي إلى انخفاض االیرادات الضریبیة

 .لى تضاؤل ایراداتھا لتناقص الثروة المفروضة علیھاإتؤدي 
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 الضریبة من حیث الوعاء، التصنیف، التقدیر، والتحصیل: المطلب الثالث

ساسیة في التنظیم الفني للضریبة انطالقا من تفكیر الدولة في فرضھا إلى غایة ألویقصد بھا الجوانب ا

إلى ) سعرھا(وعاءھا، ومقدارھا بتوضیح في ھذا المطلبكلف بدفعھا لخزینة الدولة، ولذلك سنقوم قیام الم

 .كیفیة تحصیلھا غایة

 :وعاء الضریبة - 1

مثل ما عرفتھ المجتمعات  ،ال أو أشخاصاأمواویقصد بالوعاء المادة الخاضعة للضریبة فقد یكون الوعاء  

دون تمییز  وكانت تسمى بالجزیة أو الفردة حیث تفرض بالتساوي بین أفراد الجماعة في العصور األولى،

فراد كانوا یة والسیاسیة السائدة آنذاك كما أن األلك منسجما مع األوضاع االقتصادیة واالجتماعذوقد كان 

  .متساوون تقریبا من حیث الثروة

وظھور طبقات اجتماعیة مختلفة جعل  داألفراومع تطور األنظمة االقتصادیة وتباین ثروات ودخول 

وكان لزاما تغییرھا لتطبق بأسعار مختلفة، وقد  ،الضرائب سالفة الذكر غیر مناسبة لمبدأ العدالة الضریبیة

و ما واء كانت على ما یمتلكھ من ثروة أالضرائب على األشخاص وفرضھا على األموال س لغاءإذلك تبع 

  )1(.یحققھ من دخل

ھر االقتطاع الضریبي بشكل مباشر حیث یتم مراعاة مصدره ومعاملتھ ضریبیا بأسلوب مالئم ومن ذلك ظ

ما النوع الثاني الذي یطلق علیھ ى ھذا النوع بالضرائب المباشرة، أیسمح بتقدیر المال بدقة ویطلق عل

 .و الدخلالثروة ألف في الضرائب غیر المباشرة فیتم اقتطاع الضریبة انطالقا من وقائع وتصرفات المك

 :تصنیف الضرائب - 2

منذ أن بدأ التنظیم الفني للضرائب رائبالمختلفةنجد أن كل الضمقارنة في التشریعات المالیة إذا نظرنا إلى 

 .ضرائب على األشخاص وضرائب على األموال إلىمن حیث وعائھا أو محلھا  تمتقسیمھا

  :الضریبة العینیة والضریبة الشخصیة-1- 2

فاالعتبار  ،دون مراعاة ظروف المكلفموال وعاء لھا یبة العینیة تلك التي تتخذ من األیقصد بالضر

وبالتالي فھي ضریبة  ،و ظروفھ االجتماعیةالمال ولیس الشخص ومركزه المالي أالوحید عند فرضھا ھو 

الثروة ن الثروة كفتفرض على عناصر ظاھرة م، معدلھا نسبي ال تتغیر بمقدار المال الداخل في الوعاء

ن نفقات تحصیلھا قلیلة ولكن یعاب علیھا عدم ز بعدم امكانیة التھرب منھا، كما أوتتمینفاق، العقاریة أو اإل

  .تحقیقھا للعدالة الضریبیة

                                                             
 327-326، ص صمرجع سابقمجدي شھاب، )1(
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وظروفھ الخاصة فیأخذ حالتھ أما الضریبة الشخصیة فھي التي یراعى عند فرضھا شخصیة المكلف        

فتفرض على ، وظروف المكلف االقتصادیة واالجتماعیةللضریبة ضع المشرع بعین االعتبار المال الخا

 وتتمیز بوفرة حصیلتھا، مثال عناصر الثروة التي تبین المستوى االجتماعي لكل مكلف كدخلھ الكلي

  :مراعاة ما یلي عند فرضھافیتم عدالة الضریبیةووتحقیقھا لل

 .عفاء حد أدني الزم للمعیشةإ -

 .العائلیة لألعباءعفاءات إ -

 .تطبیق السعر التصاعدي للضریبة  -

  .مراعاة مصدر الدخل  -

  :الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرة-2- 2

  )1(:یمكن التمییز بین الضرائب المباشرة وغیر المباشرة انطالقا من ثالثة معاییر وھي      

وجداول كانت تحصل استناد إلى كشوف  إذامعیار طریقة التحصیل حیث تكون الضریبة مباشرة  -

كان من غیر  إذاتعتبر ضریبة غیر مباشرة من ذلك  وعلى العكس،سماء المكلفینتدون فیھا أ

ویعاب على  .حیث تتم انطالقا من تصرفات المكلفین ،سلوب في التحصیلتباع ھذا األالممكن إ

سھم رباح األلوب في التحصیل مثل الضریبة على أستباع ھذا األیار عدم القدرة على إھذا المع

 .وراق المالیة دائما بأسمائھمإذ ال یمكن معرفة حاملي ھذه األ والسندات

وتكون  ،لى الغیرلف من نقل عبئھا إلم یتمكن المك إذاتحمل العبء الضریبي فتكون مباشرة معیار  -

لضریبة تمكن من ذلك، ویعاب على ھذا المعیار عدم تحدید من یتحمل عبء ا إذاغیر مباشرة 

ر العمال حیث یمكن جوعبئھا إلى األمام أو الخلف مثل فرض ضریبة على أبدقة حیث یمكن نقل 

 .و كلیالھم من نقلھا إلى صاحب العمل جزئیا أ

ذا تمیزت المادة بالثبات واالستمرار الخاضعة للضریبة فتكون مباشرة إ معیار ثبات المادة -

، ویعاب على والتداولكانت عرضیة متقطعة مثل االنفاق  إذاوغیر مباشرة  ،كالضریبة العقاریة

مثل الضریبة  ،نھا ثابتةبعض الضرائب من حیث كونھا عرضیة أم أعدم التمییز بین ھذا المعیار 

 إذااعتبرتم غیر ذلك أما اعتبارھا مباشرة ألنھا تفرض على انتقال الثروة إالتركات فھیعلى 

 .عرضیة تفرض على حدث عرضي ھو الوفاة

 تواعتبر ،المعاییر الثالثة للتمییز بین الضرائب المباشرة وغیر المباشرة نھ تم اعتمادأومن الواضح 

 الضرائب علىوتمتاز بثبات حصیلتھا، ل ضرائب مباشرة الما سأوركل من الضرائب على الدخل 

                                                             
 .78-73، ص ص 2007سعیدعبدالعزیزعتمانوشكریرجبالعشماوي،اقتصادیاتالضرائب،الدارالجامعیةاالسكندریة،)1(
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ترتبط بالظروف ما یعاب علیھا عدم ثبات حصیلتھا وعادة  غیر مباشرة االنفاق ضرائباالستھالك و

  .ج وكساداالقتصادیة من روا

  :س المال والضریبة على االنفاقأالضرائب على الدخل والضریبة على ر-3- 2

عباء العامة للدولة تحمل األ أصبحت الضرائب على األموال في تكلیف المواطنین ھي األساس في       

وتفرض الضریبة على ،بھا وتم التخلي عن الضریبة الشخصیة لعدت عیوبفي معظم الدول الحدیثة 

إلى مدخرات وتحولھا من ادخار الثروة ابتداء من ظھورھا وتعرف بالضریبة على الدخل، أو عند تحولھا 

إلى رأس المال وتسمى بالضریبة على رأس المال، أو عند انفاقھا ویطلق علیھا الضریبة على االنفاق، 

  .اص الدخل أم رأس المالتساؤال ھاما أیھما یعبر عن القدرة التكلیفیة لألشخ ویثار

 :الضریبة على الدخل -

أخد بھذا التعریف في  دوریة، وقدیعرف الدخل بأنھ ضریبة مبلغ من النقود یأتي من مصدر ثابت بصفة 

یانة حیث یجب خصم تكالیف الص المجال الضریبي، فال تفرض الضریبة إال على الدخل الصافي

  .استعماالت الدخل فال تخصم منھ كاستثماره أو انفاقھ، أما جماليواالھتالك واالستغالل من اإل

للضریبة فكل من األجر  خاضعزیادة االقتصادیة لتحدید الدخل الولكن یأخذ معظم االقتصادیین بفكرة ال

كن أن تفرض فیمع والفائدة تدخل في تعریف الدخل إضافة إلى المكاسب الرأسمالیة، والربح والری

المنھجین معا، جمالي أو على كل فرع من فروع الدخل والغالب أن یستخدما الضریبة على الدخل اإل

بینما  ،والوضع الخاص بكل خاضع للضریبةجمالي تراعي المقدرة التكلیفیة فالضریبة على الدخل اإل

فھو ال  )مختلط المال،، رأس العمل(النوع الثاني فھو یسمح بمغایرة معدل الضریبة حسب نوع الدخل 

 )1(.التكلیفیة ولكن یسمح بالتمییز بین ھذه الدخول حسب طبیعتھامقدرة یعبر عن ال

 :الضریبة على رأس المال -

ویعرف رأس المال من الوجھة الضریبیة بأنھ مجموع رؤوس األموال العقاریة والمنقولة التي یملكھا 

أن الدخل  باعتبارویقاس في لحظة معینة، حیث شخص في لحظة معینة سواء كانت منتجة أو غیر ذلك 

وال تتجدد سنویا)رأس المال(المادة التي تفرض علیھ تما دم ،یتكرر سنویا فیتم فرض الضریبة علیھ

على رأس أحیانا تنتھي بالقضاء على رأس المال المنتج للدخل، إال أنھ توجد استثناءات تفرض الضریبة 

سھم والسندات والتحف وحقوق كالدیون واأل ورؤوس األموال المنقولة یةموال العقار، رؤوس األالمال

، ویمكن أن نمیز بین رؤوس األموال المنتجة كالعقارات المبنیة ورؤوس األموال غیر المنتجة المؤلفین

  .كالتحف والمجوھرات واألراضي المعدة للبناء

                                                             
 .235-229باھر عتلم وسامي السید، مرجع سابق، ص ص )1(
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وتؤدي الضریبة على رأس المال إلى نتائج أفضل إذا فرضت على عناصر الثروة غیر المنتجة كالتحف  

بمعنى یمكن أن  والتي تؤدي بأصحابھا إلى تحویلھا إلى استثمار، ،واألراضي غیر المنتجةوالمجوھرات 

  .لى استخدام أفضل للموارد المتاحةتؤدي إ

 مكوناتھ،رأس المال إما ضریبة عامة أو ضریبة نوعیة على  وتوجد عدة طرق لفرض الضریبة على      

، وأما الثانیة فھي بسبب مثالزمات المالیة واألفاألولى تفرض على مجموع ما یملكھ المكلف كاإلرث 

 .إلخ...راضياأل مثل السیارات،تملكھ أو بسبب انتقال الملكیة 

 :الضریبة على االنفاق -

الثروة بمعنى عند استھالك السلع والخدمات فاإلنفاق االستھالكي یعبر یتم فرض الضریبة عند استعمال 

، فھذا النوع من الضرائب یتم بطریقة غیر فھذا االنفاق یرتبط طردیا مع حجم ثروتھ على المقدرة التكلیفیة

  .مباشرة بمعنى أن من یتحملھا لیس ھو من یقوم بدفعھا فالمستھلك ھو من یتحملھا في األخیر

تاج أو الضرائب المتتالیة على نستھالك كالضریبة الوحیدة على اإلضریبة عامة على االوتفرض ال 

نفاق ولكن ھذا ذلك تفرض على أنواع معینة من اإل نتاج أو الضریبة على القیمة المضافة، وإلى جانباإل

الث أنواع من كن التمییز بین ثالنوع یثیر مشكلتین تتعلق باختیار نوع االنفاق وطریقة فرض الضریبة ویم

معین یمكن اتباع أحد الطرق  إنفاق، وأما فرض الضریبة على والجارينفاق الضروري والكمالي اإل

 )1(.التالیة إما ضرائب جمركیة أو نوعیة أو احتكارات مالیة

 :یبةلضرالمادة الخاضعة لطرق تقدیر  - 3

  :طراف التالیةة الخاضعة للضریبة بواسطة أحد األعادة یتم تقدیر الماد

 دارة الضریبیةالتقدیر بواسطة اإل -

 المكلف بواسطة تصریحالتقدیر  -

  التقدیر ببالغ مقدم من الغیر -

  :دارة الضریبیةالتقدیر بواسطة اإل-1- 3

المظاھر الخارجیة أو التقدیر طریقدارة الضریبیة بثالثة طرق لتقدیر الوعاء فإما عن عادة تقوم اإل

  .أو عن طریق التقدیر المباشر ،الجزافي

ولى یتم تحدید المادة الخاضعة عن طریق العالمات الخارجیة كتحدید القیمة ففي الطریقة األ  -

وبالتالي  ،للمكان الذي یزاول فیھ المكلف مھنتھ أو القیمة االیجاریة لمسكنھ الخاص ةاإلیجاری

وعاء اھر تكون صالحة لتحدید العینة لتقدیر األرباح باعتبار أن ھذه المظعلى مظاھر م عتماداال

ویعاب علیھا عدم  ،تمتاز ھذه الطریقة بسھولتھا وعدم التدخل في شئون المكلفو، الضریبي

                                                             
 .253-246باھر عتلم، مرجع سابق، ص ص )1(



12 
 

وعدم القدرة على تقدیر بعض أنواع الضرائب الداللة على حقیقة المادة الخاضعة للضریبة 

 .وبالتالي التضمن تحقیق العدالةجور لعدم توفرھا على المظاھر الخارجیة كالمرتبات واأل

لى قرائن إتقریبي یستند  سسادید المادة الخاضعة للضریبة على أالجزافي وھنا یتم تح التقدیر -

من تحدید القیمة االیجاریة لألرض انطالقا المحصل من طرف المزارع قانونیة مثل تحدید الربح 

 ةوعاد حدید المادة الخاضعة بصورة دقیقة،نظرا لتعذر ت لتحدید الربح و أكثرمضروبة في مثیلھا أ

وتمتاز ھذه الطریقة  ،ثبت العكسلف في الطعن في ھذا التقدیر إذا أما یترك المشرع حق المك

 .بسھولتھا ویعاب علیھا عدم تحقیقھا للعدالة

لى المادة الخاضعة كالمعاینة ة بكافة الوسائل الالزمة للوصول إما التقدیر المباشر فیتم االستعانأ -

علیھا  تاز ھذه الطریقة بالدقة ومراعاة العدالة ویعابوالتحري وجمع المعلومات المختلفة، وتم

وعادة  ،ونھمدارة في شؤریبیة ومضایقة المكلفین لتدخل اإلدارة الضاحتمال التعسف من رجال اإل

كإمساك دفاتر منتظمة  الالزمةاالثباتات ال في حالة رفض المكلف تقدیم ال یتم اللجوء إلیھا إ

 .لحساباتھ

  :المكلف ریحبواسطة تصالتقدیر -2- 3

أدائھا، لذلك یتم تكلیفھ  ار المادة الخاضعة للضریبة المطلوبالمحدد الحقیقي لمقدھو یعتبر المكلف 

نھ یعاب على ھذه الطریقة عدم مراعاة الدقة والتقلیل في قیمة أال إا، بتصریح یوضح فیھ مقدارھ

ومن  ،دارة الضریبیةطرف اإللى الرقابة من إالتصریحات خضع دائما،لذلك تالمقدار الخاضع للضریبة

ن نجاحھا أال إنواع الدخول، أفھي صالحة لجمیع ممیزات ھذه الطریقة معرفة وعاء الضریبة بدقة 

 .في متابعة المكلفین في صحة بیاناتھم یتوقف على كفاءة الرقابة الجبائیة

  :التقدیر ببالغ مقدم من الغیر-3- 3

فیتم عادة  في مقدار المادة الخاضعة للضریبة،لزام المكلف بتقدیم تصریحھ إبطبیعة الحال ال یكفي 

 ،ساسھأو الدخل الذي تم التعامل على أو قیمة المال أیوضح فیھ مقدار  تقدیم تصریحخرى بألزام جھة إ

جور كإلزام رب العمل بتقدیم تصریح عن األوھذه الطریقة تسمح بمحاربة التھرب الضریبي 

  .المدفوعة لمستخدمیھوالرواتب 

  :تحصیل الضریبة- 4

، والثانیة تتمثل في كیف یثیر تحصیل الضرائب نقطتین مھمتین فاألولى تتمثل في تحدید من یقوم بدفعھا 

  .التھرب من دفعھا المكلفین لبعضیمكن 

  :بین دافع الضریبة ومن یتحمل عبئھا التمییز-1- 4

تعتبر ظاھرة نقل العبء الضریبي ظاھرة اقتصادیة یستطیع المكلف القانوني من نقل عبئھا كلیا أو جزئیا 

فالضریبة العقاریة مثال یستطیع مالك السكن من نقلھا إلى ،أخرى متى دعت الفرصةإلى جھة ثانیة 
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معدل ضریبي  ض علیھموالعمال الذین یفركذلك المنتج الذي یحاول نقل عبئھا إلى المستھلك  ،المستأجر

المكلف المقصود بدفعھا  من ھو حولھامة ولھذا تثار مشكلة ،من امكانیة نقلھا إلى صاحب المصنع زائد

  .وتحملھا

  :الضریبي وھي العبءضافة إلى ھذا ھناك بعض المالحظات حول نقل إ

 .ینبغي عدم الخلط بین نقل العبء الضریبي وجبایتھا بالحجز من المنبع -

العبء الضریبي مقصودا كالضرائب الجمركیة والتي یقصد تحمیل المستھلك عبئھا  قد یكون نقل -

 .بدال من المستورد

 :ھناك أنواع مختلفة من نقل العبء الضریبي وھي -

 .مام كالمنتج إذا تمكن من نقلھا إلى المستھلكنقل العبء الضریبي إلى األ -

 .جور التي یدفعھااألنتاج بتخفیض ف كتخفیض نفقة اإلنقل عبء الضریبة إلى الخل -

ة من السلعة التي فرضت إلى نقل العبء الضریبي بشكل منحرف یحدث عندما ینتقل عبئ الضریب -

 .خرىسلعة أ

  :نقل عبء ضریبي وجب توفر شروطا ھيبوجود ولنقول

الخدمة ممكنا ولھذا فمرونة الطلب والعرض ھي التي تحدد امكانیة  كون رفع ثمن السلعة أوأن ی -

فإذا كان الطلب على  ،فھذا النقل یتناسب عكسیا مع مرونة الطلب ،نقل العبء الضریبي من عدمھ

،وبالعكس یتناسب النقل طردیا مع لع الضروریة كان نقل العبء ممكناالسلعة غیر مرن مثل الس

بعكس السلع التي ال الضریبي كون عرضھا مرنا یمكن نقل العبء مرونة العرض فالسلع التي ی

 .التلف سریعةیتمتع عرضھا بمرونة كافیة كالسلع 

قد یكون نقل عبء الضریبة جزئیا حیث تتوقف الزیادة في ثمن السلعة على النسبة بین مرونة  -

یتحمل الجزء المنتج ن فإذا كان الطلب على السلعة مرنا وعرضھا غیر مرن فإ ،الطلب والعرض

والمنتج كبر فیتحمل المستھلك الجزء األغیر مرنأما إذا كان الطلب على السلعة  منھا،كبر األ

 .قلاأل الجزء

المدة دارة في المطالبة بھا خالل ھذه اللھا دفع الضریبة فإذا أھملت اإلھناك مدة معینة یجب خ -

  .التقادمسقط حقھا في المطالبة بھا ب
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 :الجبائیةااللتزامات : المبحث الثاني

ھي فأما الضریبة الجزافیة الوحیدة  ،یعتبر النظام الحقیقي ھو األساس الذي یعتمد علیھ في فرض الضریبة 

 وعوامل تخصحسب ظروف وعلى ھذا فھي تختلف في بعض التصریحات عن النظام الحقیقي  ،االستثناء

  .لى حد السواءدارة الجبائیة عالمكلف واإل

  :الحقیقيللنظام  لمكلفین بالضریبة الخاضعینالخاص بااتالتصریح: المطلب األول

دارة الجبائیة منھا ما ھو إلى اإلتوجد عدة تصریحات توجب على المكلفین الخاضعین لھذا النظام تقدیمھا 

یلي وفیما ،حیث تطبق على المؤسسات سواء كانت وطنیة أو أجنبیة،و سنويأومنھا ما ھو فصلي  ،شھري

  .بیان ذلك

  التصریحات الخاصة بالمؤسسات الوطنیة- 1

خالل ممارسة نشاطھا منھا ما ھو عند انشاءھا ومنھا  ،ھناك عدة تصریحات تقوم بھا المؤسسات الوطنیة

  .، ومنھا ما ھوعند نھایة عمر الشركةسنويأو الفصلي، الشھري، كالتصریحال

  :بالوجود التصریح-1-1

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة یخص التصریح بالوجود كل من 183حسب المادة 

وكذا الضریبة الجزافیة  ،الشركات أرباحوالضریبة على  ،اإلجماليالخاضعین للضرائب على الدخل 

مفتشیة ولى من بدایة نشاط المؤسسة إلى یوما األ 30حیث یتم التصریح ببدایة النشاط خالل  الوحیدة،

أو مركز الضرائب لمكان نشاطھا الرئیسي بواسطة سلسلة  ،أو المركز الجواري للضرائب ،الضرائب

  .لضرائبة اإدارالذي تقدمھ طبقا للنموذج(GN°8) 8رقم ج

أما إذا  ،المكلفون بالضریبة مستخرجة من مصالح البلدیة التي ولد بھابشھادة ازدیاد  ویكون ذلك مرفقا 

 یكون التصریح یحتوياألجنبیةیحملون الجنسیة أشخاص طبیعیین أو معنویین  یبةكان المكلف بالضر

عنوانھم خارج  إضافةعلى،قامتھم بالجزائرإوعنوان ،وعناوینھم التجاریة ،وأسمائھم ،لقابھمأعلى 

  .بالجزائر إنجازھاالمراد  لألجانبشغال تقدیم نسخة مطابقة للعقد أو عقود الدراسات واأل الجزائر، مع

 ،إلى ما تقدم إضافةویشمل التصریح بالوجود الخاص بالمكلفین الخاضعین للرسم على القیمة المضافة   

شیاء بیعھا، وطبیعة السلع والمواد واألموقع المؤسسة وفروعھا ومحالت رقم التعریف االحصائي، 

من  183وفي حالة عدم تقدیم ھذا التصریح المنصوص علیھ في المادة  )1(.المنتجة أو المتاجر بھا

                                                             
 .25 ص، 2017من قانون الرسم على رقم األعمال سنة 51المادة )1(
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من نفس  194حسب المادة دج 30.000یعاقب المكلف بدفع غرامة جبائیة محددة بـ م.ر.م.ض.ق

  )1(.القانون

 :والفصلیة الشھریة التصریحات-1-2

إلى صندوق قابض  مالخاصة بھ أو الفصلیة یةربالضریبة تقدیم التصریحات الشھ ینیتعین على المكلف 

باللون  GN°50یوما من الشھر الموالي للنشاط بواسطة 20جل أخالل ینتبع لھا مقر المكلفالتي یالضرائب 

ویتعلق موضوع خرینلمكلفین بالضریبة اآلوباللون البني ل،للذین یخضعون إلى النظام الحقیقي األزرق

  :يذه الضرائب على ما یلھالتصریح ب

 .م.ر.م.ض.من ق 121تخص ریوع القیم المنقولة حسب المادة  اإلجماليالضریبة على الدخل  -

 .م.ر.م.ض.من ق 129المادة حسبتتعلق باألجور والمرتبات اإلجماليالضریبة على الدخل  -

 .م.ر.م.ض.من ق 399الرسم على النشاط المھني حسب المادة  -

 .عمالالرسم على رقم األون من قان 76قیمة المضافة حسب المادة الرسم على ال -

 .ع.ر.ر.من ق 28الرسم الداخلي على االستھالك حسب المادة  -

 .من ق الرسوم على رقم االعمال 28حسب المادة  TPPالرسم على المنتوجات البترولیة  -

 .من قانون الطابع 4حقوق الطابع حسب المادة  -

  :التصریحات السنویة-1-3

  :IRGبالمداخیلاإلجمالیالتصریح - 1-3-1

أفریل من كل 30یوم  األكثرلى عم یتعین على المكلفین بدفع الضریبة .ر.م.ض.من ق 99حسب المادة 

جل التصریح یوم عطلة قانونیة یؤجل تاریخ االستحقاق إلى أفعندما ینتھي  اإلجماليسنة تصریحا بدخلھم 

  )2(.الیوم الموالي الذي یلیھ

 .االستغالالت الفالحیةالمداخیل المھنیة األرباحالطبیعیین  األشخاص -

الطبیعیین مداخیل تأجیر العقارات المبنیة وغیر المبنیة المساحات الفالحیة بعنوان  األشخاص -

 .2017م .ر.م.ض.من ق 19البنایات السكنیة انظر المادة 

 األشخاصباستثناء  ،جرھم الرئیسين یتحصلون على مداخیل زیادة على أجراء الذیاأل -

أو في مجال البحث بصفة أستاذ مؤقت كأستاذ شریك في مؤسسة  ،یميالممارسین للنشاط التعل

 )3(.تعلیمیة
                                                             

. )1( Calendrier fiscal, 2017, p04. 
)2( Direction général de l‘impôt ,paiement de l’IFU et obligation des contribuables ,2017.www.mfdg.gov.dz 
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 :التصاریح المھنیة الخاصة-1-3-2

 :لنظام الحقیقيالتابعین لجمالیة لتصریح بالمداخیل اإلا-

ونموذج ج رقم  11في نموذج ج رقم  IRGفریل من كل سنة بالضریبة على أ30 زال یتجاوتقدیم تصریح 

الذین ال یتجاوز رقم أعمالھم IFUعلىالخاضعین الطبیعیین ولألشخاصمكرر الخاص بالنظام الحقیقي  11

  .دج یرفق ھذا التصریح بالمیزانیة الجبائیة30.000.000السنوي 

 .للقب االجتماعي التعریف االجتماعياو االسم -

 .جاريرقم السجل الت البیع،مبالغ عملیات  -

 .رقم التعریف االحصائي الجبائي -

 :واألجورفئة المرتبات  اإلجماليالضریبة على الدخل  -

 29أو ج رقم  29بواسطة سلسلة ج رقم  باألجوریجب على المؤسسات تقدیم تصریح سنوي 

terیرفق  وأن.م.ر.م.ض.من ق 75أفریل من كل سنة راجع المادة  29بالضریبة وال یتعدى  للمكلفین

  :التصریح بالوثائق التالیة

قبل خصم االشتراكات في  اإلجمالياالسم واللقب، العمل، العنوان، الحالة العائلیة، المبلغ  -

الل السنة خ)1(.التأمینات االجتماعیة، االقتطاعات الخاصة بالتقاعد، المبلغ الصافي بعد خصمھا

 واألجورجل ضریبة الدخل على المرتبات ى مبالغ االقتطاعات التي تتم من أإل إضافةالمالیة 

 .المدفوعة

 :التصریح بالمداخیل الفالحیة -

فتشیة المعنیة أو أفریل من كل سنة إلى الم30یتعدى التصریح  وأال 15تتم عن طریق سلسلة ج رقم 

 .الفالحیة وتربیة المواشي األنشطةالفالحیة الواجبة التصریح في  اإلیراداتتتمثل مركز الضرائب و

رانب استغالل الفطریات في ، النحل والمحار وبلح البحر واأل.م.ر.م.ض.من ق 35ر المادة انظ

من  11المادة  ریل من كل سنة حسبفأ30یكون أجل التصریح محدد بـ األرضالسرادیب وداخل باطن 

 .08الجبائیة ص اإلجراءاتقانون 

 :التصریح بالضریبة على أرباح الشركات -1-3-2

                                                                                                                                                                                              
 .24 ص، 2017قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة )3(
  20ص، 2017الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من قانون  3- 75المادة )1(



17 
 

 151كبریات المؤسسات فحسب المادة  الضرائب، مدیریةمركز م التصریح لدى المفتشیة الضرائب أو یت

ة بالسنة المالیة م یتعین على المؤسسات اكتتاب تصریح بمبلغ الربح الخاضع للضریب.ر.م.ض.من ق

  .سنةفریل من كل أ30السابقة قبل 

انقاصات أو أتعاب أو مختلف المكافآت، فإذا وذلك عن كل وساطة أو و المكافآت، التصریح بالعموالت أ

إلى مستخدمیھا عموالت أو مكافآت عن الوساطة أو  نكانت الشركة تقوم بدفع إلى أشخاص ال ینتمو

انقاصات أتعاب أتاوى مقابل براءات أو رخص أو عالمات صنع أو مصاریف تتعلق بالمساعدة التقنیة 

  :لیھا ما یليفإن الشركة ع األخرىأو غیرھا من المكافآت 

 .رفاقھ بالتصریح الخاص باألرباح أو المداخیل الفئویةلتصریح بھذه المبالغ في كشف یجب إا -

 .أسماء وألقاب واسم الشركة وعناوین المستفیدین -

 .قیمة المبالغ المحصلة من طرف كل مستفید -

 :التصریح بالرسم على القیمة المضافة -1-3-3

عمال یبین فیھا رقم األ GN°50ویتم ذلك عن طریق تصریحات دوریة بواسطة سلسلة       

من كل شھر إلى قابض  األولىیومقبل العشرین وقیمة الرسم على القیمة المضافة المستحق المحقق،

 .الرئیسياإلقامةالتابع لمقر  أو مركز الضرائب الضرائب

 :األجنبیةالخاصة بالمؤسسات  التصریحات-2

فنفس الكالم ینطبق  والمؤسسات الوطنیةواألجنبیة، الشركاتلیس ھناك فرق في التصریحات بین

 اإلدارةتقدمھ  يالذ النموذجملزمة باكتتاب تصریح وفق  األجنبیةالمؤسسات  فتكون ،علیھا فیما سبق

 فریل من كل سنةأ30یوم  األكثرعلىالمباشر لمكان فرض الضریبة  وارسالھ إلى مركز الضرائب

  :كما یكون ھذا التصریح مرفق بما یلي

كشف مفصل للمبلغ التي دفعتھا المؤسسة للغیر نظیر أشغال المقاولة من الباطن أشغال الدراسات  -

  )1(.التقنیةوالمساعدة الكراء  أجوروتأجیر العتاد للمستخدمین ومختلف 

قامة دائمة في الجزائر علیھا التصریح بالضریبة على جنبیة التي لیست لھا إوفیما یخص الشركات األ

جمالي للمفتشیة التي یخضع لھا مكان نشاطھا أو مدیریة الشركات أو الضریبة على الدخل اإلرباح أ

سواء كانت ھذه الشركة  8ولى من بدایة النشاط بواسطة سلسلة ج رقم یوما األ30كبریات الشركات في 

موضوع  ویكون.م .ر .م .من ق ض 183بنسخة من عقدھا حسب المادة ة تكون مرفقة طبیعیة أو معنوی

  :التصریح بالضرائب التالیة

                                                             
 .81ص  2017الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة )1(
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 من 162فریل من كل سنة المادة أ30 األكثرعلى GN°23رباح الشركات بواسطةأالضریبة على  -

 .م .ر .م.ض. ق

  
 تالتصریحا :الثانيالمطلب 

 .ضریبةالجزافیةالوحیدةلللمكلفینالخاضعینالخاصةبا

  :التصریحبالوجود-1

الجزافیة  فیما یخص التصریح بالوجود یقدم المكلفین بالضریبةالوارد في النظام الحقیقي نفس التصریح

للذین خالفوا ھذا ولى من بدایة النشاط ویتبع نفس العقوبة الوحیدة تصریحا بالوجود خالل الثالثین الیوم األ

  .الشرط

 12عمال التقدیري ج قم األالتصریح بر-2

وفقا  باألمرو المعني ألى مفتش الضرائب التابع لمكان ممارسة المؤسسة یتم القیام بتصریح تقدیري إ

 جوان من كل 30الى  1وھذا بین الجبائیةلنموذج تقدمھ اإلدارة 

الدفعالجزافیللضریبةبـعام، % 50 كمایمكنلھماللجوءإل

دفعتینمتساویتینمن لى ذلك ضافة إإ ،دیسمبر15- 1 سبتمبرومن15- 1 عندإیداعالتصریحوالباقییمكنتسدیدھعل

سجل مرقم وموقعمن طرف المصالح عند كل طلب من اإلدارة الجبائیةفھم ملزمون بتقدیم الوثائق التالیة 

 .الجبائیة ملخص عن كل سنة یتضمن توضیح المشتریات ومدعم بواسطة الفواتیر والوثائق االثباتیة

 :مكرر 12ج  الوحیدةلضریبةالجزافیةالتصریح التكمیلي ل-3

في حالة تحقیق رقم علقة بالسنة یتم تقدیم تصریح تكمیلي من طرف المكلفین بالضریبة للفترة المت       

  .1+من السنة ن فیفري 15وجانفی 20بین وھذا في الفترة الممتدة عمال تجاوز ذلك المصرح بھ أ

 50جور ججمالي على األاإلضریبة على الدخل شعار بالدفع الخاص بالإ-4

ضریبة على الدخل یتعین على المكلفین بالضریبة الخاضعین لھذا النظام دفع المبالغ المستحقة المتعلقة بال

ولى من الشھر الذي یلي الثالثي المدني الذي تم فیھ ر خالل العشرین یوما األجواإلجمالي على األ

  .مباشرةعلىالنظامالحقیقيدجفیتمتحویلھم30.000.000 عمااللمحققتجاوزرقماألعندو.االقتطاع

  :مالحظة

و التنازل أو أفیتم تقدیم تصریح خاص بالتوقف  ،في حالة توقف المكلف عن النشاط أو التنازل أو الوفاة

أیام  10 الیتعدى الوفاة من طرف ذوي الحقوق لدى مفتشیة الضرائب الذي یتبع مكان النشاط في أجل

  .عن كل ضریبة خضع لھا المكلف
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  :وتمارین محلولةأسئلة 

حیث أنھا  الجزائري، منحسب قانون الضرائب تیة اآل والرسوم الضرائببین فرق :السؤال األول

  ضرائب مباشرة أم غیر مباشرة مع التعلیل؟

 IRGالضریبة على الدخل االجمالي  -1

 IFUالوحیدة الضریبة الجزافیة  -2

 TVA الرسم على القیمة المضافة -3

 IP مالكالضریبة على األ -4

 IBSالضریبة على أرباح الشركات  -5

 TAP الرسم على النشاط المھني -6

 TF الرسم العقاري على الملكیات المبنیة وغیر المبنیة -7

 رسم التطھیر -8

 TCIستھالكالرسم الداخلي على اإل -9

 TPPالرسم على المنتجات البترولیة - 10

 رسم المرور - 11

 رسم الضمان والتعییر - 12

  والتأمینات الرسم على العملیات المصرفیة - 13

  :ابةــــــاالج

الدخل االجمالي،  الضریبة على: ضرائب مباشرة تیةكل من الضرائب والرسوم اآلتعتبر  -

مالك، الرسم على النشاط المھني، الرسم العقاري على الملكیات المبنیة وغیر الضریبة على األ

لى المادة ألنھا تفرض ع.TFالعقاریعلىالملكیاتالمبنیةوغیرالمبنیة، الرسمالمبنیة، رسم التطھیر

، كما لى الغیرإنقل عبئھا  استحالةھا من یقوم بدفعھا مع الخاضعة للضریبة مباشرة یتحمل عبئ

  .كشوف تحمل أسماء المكلفین بھاأنھا تصدر في جداول و

رسم على القیمة المضافة، لا:تیة ضرائب غیر مباشرةوتعتبر كل من الضرائب والرسوم اآل -

الرسم على المنتجات  رسم الضمان والتعییر، رسم المرور،الرسم الداخلي على االستھالك، 

  .، الرسم على العملیات المصرفیة والتأمیناتالبترولیة
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لى فرد أو جھة أخرى إمكانیة نقل عبئھا ون من یدفعھا ال یتحمل عبئھا مع إھي ضرائب غیر مباشرة ك

  . حیث تكون غالبا متضمنة في السلعة أو الخدمة

  من حیث المعاییر التالیة، وماذا تستنتج؟ السابقةین الضرائب بمیز  :السؤال الثاني

  .، معیار المصدر، المادة الخاضعة للضریبة، الواقعة المنشأة للضریبةمعیار معدل الضریبة

 :في جدول كما یلي یمكن تلخیص اإلجابة:ابةـــــجاإل

معیار الواقعة المنشأ   للضریبة معیار المادة الخاضعة  معیار المصدر  معیار معدل الضریبة
  للضریبة

  الضرائب على االستھالك  شخاصضرائب على األ  ضرائب متعددة  ضریبة نسبیة

IBS, TVA, TAP, 

IFU 

IP, TF   TVA  

  ضرائب على الدخل  ضرائب على االموال  ضریبة وحیدة  ضرائب تصاعدیة

IRG,IP,TF  IFU,IRG,IBS,TAP  IRG,IBS,TVA,TAP,IFU,IP,TF  IRG,IBS,IFU  

  ضرائب على رأس المال

IP,TF  

 .عداد الباحثمن إ :المصدر

معدل  أساستفرض على  ألنھاضرائب نسبیة IFU,IRG,IBS,TAPتعتبر كل من الضرائب  - 1

الشركات محددة  أرباحثابت مھما اختلف حجم المادة الخاضعة للضریبة فمثال الضریبة على 

المنتجة فتحقیق أي ربح مھما كانت قیمتھ تحسب على أساس ھذا  لألنشطة% 19بنسبة معینة كـ 

فھي ضرائب تصاعدیة یرتفع المعدل الضریبي مع تزاید المادة IRG,IP,TFالمعدل أما كل من 

وكذلك الرسم  األمالكتتزاید مع زیادة قیمة  IPاألمالكالخاضعة للضریبة فمثال الضریبة على 

غیر ة الواقعة فیھا الملكیة المبنیة أو المحسوبة وكذا المنطقالعقاري فھو یزداد بزیادة المساحة 

  . مبنیة

جة تخصیص لكل نشاط ضریبة خاصة بھ، تتم نتی ألنھاضرائب متعددة فھي IP، TFكل من  أما - 2

الخ ...اریة أو صناعیة أو حرفیة نشطة سواء كانت تجتقومبتجمیع كل األ الوحیدةالضریبة ف

  .الخ...كالضریبة الجزافیة الوحیدة أو الضریبة على الدخلضاعھا إلى ضریبة وحیدة وإخ

ائب المذكورة سابقا ھي ضرائب على األموال ولیست ضرائب على األشخاص تعتبر كل الضر - 3

  .خیر یقصد بھ أن یكون االنسان ھو محل الضریبةفھذا األ

  تفرض نتیجة القیام باستھالك الدخل  ألنھاضریبة عامة على االستھالك فھي TVAوبخصوص - 4
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تفرض على كل ما یحصل علیھ الشخص  ألنھا IRG، IBS، IFUھيعلى الدخل فالضرائب أما  - 5

  .والخدمات المنتجةمن ایراد مقابل السلع 

 .أس المال سواء كان منقوال أو عقاریارتملك  نتیجة IP، TFوھي الضرائب على رأس المال  - 6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اإلطار الجبائي للرسم : الفصل الثاني

على القیمة المضافة والرسم على 

 النشاط المھني
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  :تمھید

األمام یتم نقل عبئھا إلى  وعادةاالستثمارسالمة ال تمس ب ضریبة محایدةیعتبر الرسم على القیمة المضافة 

مقارنة بینما الرسم على النشاط المھني رغم ضآلة معدلھ ،تدخل في ثمن السلعة أو الخدمة ھيف أو الخلف

ومن نظر عن كونھا حققت ربحا أو خسارة تتحملھ بغض الیعتبر كتكلفة حقیقیة للمؤسسة بالرسوم األخرى 

  .عدم إمكانیة نقل عبئھا إلى جھات أخرىصفتھا 

بدال من الرسم  ،1992ظھر في عام  عمالإلى قانون الرسم على رقم األینتمي الرسم على القیمة المضافة  

النظام  ، نتیجة عدم قدرةتأدیة الخدمات على االجمالي والرسم الوحید،على االنتاجاالجمالي الوحید 

،إضافة معدالت، واستعمالھ لعدة ة وكثرة الثغرات فیھھداف االقتصادیعلى مسایرة األ الضریبي السابق

  . تحوالتوما یفرضھ من  لى مسایرة الجزائر للنظام العالمي الجدیدإ

 l’Impôt sur:المضافةالرسم على القیمة : المبحث األول

la valeur ajoutée 

، )1(1954حیزالتطبیقإالفیسنةولمتخرج ،*موریس لورییھ"M. Laurie"اقترحھذھالضریبةاألستاذ

االقتصادیة أھمیة بالغة على مستوى الھیكل الضریبي لمعظم دول العالم رغم اختالف نظمھا الرسم لھذاو

رفعنسبةالحصیلةمناإلیرادات في ذلك یتضح  ،للدولةلما یساھم من ایرادات ھامة  قدرتھاعل

الناتجالمحل یفرض على حیث المباشرة، الضرائب غیر  إطارفي ھذا الرسم یندرجواإلجمالي،الضریبیةإل

مجاالتتولیدالثروة الضریبیمننقاللعبءیتم ،فالدخل واالنفاق، واستخدامكالثروة، عناصر ظاھرة 

مجاالتاستعمالھا،  .اإلنفاقبضرائوتزیدالدخلبضضرائفتخفإل

  وأھم خصائصھ على القیمة المضافة تعریف الرسم :ولالمطلب األ

                                                             
 1952مفتشالمالیةالفرنسیةفیسنةوھو *
ھیدیوة، الضریبة على القیمة المضافة وآثارھا االقتصادیة واالجتماعیة في سوریا، رسالة دكتوراه في االقتصاد، جامعة دمشق، قسم ندى )1(

 .2صاالقتصاد، 
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 نھ ضریبة غیر مباشرة تفرض على كافة السلع والخدمات فيأریف الرسم على القیمة المضافةبیمكن تع

  .)1(وواضحال ما استثنى منھا بنص قانوني صریح إلة التوزیع النھائي، لى غایة مرحكافة مراحل التداول إ

یعرفھا على أنھا  ثانيتعریف 

مبیعاتالسلعبمایتضمنمرحلةاإلنتاجمعتطبیقنظامموازنة " ضریبةذاتوعاءضریبیواسعتفرضعل

السلع   ."أسمالیةمقابلتلكالواجبةعلى المخرجاتركمدخالتماعداالسلعالالمشترةللضریبةالمحملةعل

اإلنفاقیعتبر الرسم  القیمةالمضافةضریبةعل على بالرسمفبالرغممنتسمیتھا،والتداول عل

م تی،)التصرفات في الدخل(االستھالكو التداوألبشكلعامضریبةعلفھی،القیمةالمضافة

األموالوالخدماتالمستھلكةداخألرضیالدولةسواءكانتمصنعةھافرض   .أومستوردةمحلیاعل

التي تمیز ھذه الضریبة عن بقیة من خالل التعاریف السابقة یمكن استنتاج أھم الخصائص         

  :وھي األخرىالضرائب 

، والتداولضریبة غیر مباشرة یتم فرضھا من خالل تتبع الثروة أو المظاھر الخارجیة كاإلنفاق  - 1

یمكن التمییز بالتالي و ،من طرف المكلف بطریقة غیر مباشرةھذه الضریبة تدفع  بمعنى آخر أن

ھنا نكون أمام المدین و ،یستطیع نقلھا للغیرویتحمل عبئھا وال لى الخزینة إبین من یقوم بدفعھا 

أمام ھنا نكون إلى الخزینة ودون قیامھ بدفعھا من یتحمل عبئھا لقانوني، وبینالمموال الشرعي أو

 .نھائیاھو من یقوم باستھالك البضاعة أو السلعة أو الخدمة الممول الحقیقي أو الفعلي و

یكون وأضافتھا إلى المنتوج أو الخدمة،  ھذا الرسم إال على القیمة التيمبلغ بدفع المؤسسة ال تقوم  - 2

وھو ما یعرف بمبدأ )المصاریف أو التكالیف(والمدخالت ) المبیعات(ذلك بالفرق بین المخرجات

القیمةالمضافةضریبةمحایدةبالنسبةللمؤسساتالخاضعةھذھاآللیةتجعلمن، الخصم لھذه الضریبةعل

 .فیكلمرحلةمنمراحلتداواللسلعوالخدماتلصالحالخزینةالجابیإال أنھاتلعبدورالضریبة

منالناحیةالنظریة  ذه الفكرةوھضیفت إلى المنتج أو الخدمة،بة تفرض على القیمة التي أضری - 3

، المستھلكالنھائي حیثیقععبئھا على القیمةوالتؤثرعلیھاسلبامقبولة، ولكنھافیالواقعالتقتطعمنھذھ

القیمةالمضافةف االستھالكولیستضریبةعل  .بالنسبة للمنتج ھیضریبةعامةعل
لى جمیع المراحل التي تسلكھا السلعة أو البضاعة أو أنھا ضریبة متعددة المراحل فھي تفرض ع - 4

 .المستھلك النھائيوصولھا إلى إلى غایة الخدمة من بدایة استعمالھا من طرف المكلف 

                                                             
زیع، القاھرة، للنشر والتو ك، اترا1خالد عبد العلیم السید عوض، الضریبة على القیمة المضافة، دراسة مقارنة للنظم الضریبیة العالمیة، الطبعة )1(

 .15، ص 2007سنة 
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المادة الخاضعة للضریبة كالسلع نعني بھا أنھا ضریبة تفرض على وإقلیمیة ضریبة عینیة  - 5

عند فتفرض على السلع والخدمات المنتجة محلیا عند البیع أو  لیس على الشخص،والخدمات و

 .أو عند القیام باالستیرادالخدمة  أداء

لیس على نوعیة وضریبة نسبیة القیمة تفرض بنسب محددة على قیمة المنتجات أو الخدمات  - 6

 .دمةالمنتج أو الخ

الرسم المخصوم صل ویتوقف ھذا الرسم على آلیة الخصوم بحیث یتم دفع الفارق بین الرسم المح - 7

و المشتریات أالرسم المستحق على من الرسم المستحق على المبیعات وبحساب كل م االقیبعد 

 .التكالیف

  شخاص الخاضعین للضریبةواألالعملیات : المطلب الثاني

ھذین وتحت  ،كما أن ھناك عملیات خاضعة للضریبة اختیاریا ،ھناك عملیات خاضعة للضریبة وجوبا

تطبیق الرسم على القیمة  أو بمعنى آخر موجودین في مجال ،لرسمالنوعین ھناك أشخاص خاضعین لھذا ا

  .، وآخرین غیر خاضعین لھالمضافة

  :العملیات الخاضعة للضریبة  - 1

ا حددھا قانون الرسوم على رقم كمأخرى اختیاریا اضعة للضریبة اجباریا ویمكن التمییز بین العملیات الخ

  :كما یلي وھي عمالاأل

 :جباریاالعملیات الخاضعة للضریبة إ -1- 1

سواء كانت صناعیة أو وتقدیم الخدمات  العقاریةشغال واألالعملیات المتعلقة بالبیع  علىالرسم  ھذایستحق 

  )1(:ما یليھیكلیات المتعلقة بالقطاع الفالحي وباستثناء العمتجاریة أو حرفیة 

لى عملیات إافة إض ،و المستوردونأالتي یقوم بھا المنتجون أو تجار الجملة  التسلیماتالمبیعات و  -

 .الخ...المساحات الكبرى یع التي تتم في بعملیات الالبیع بالتجزئة و

شغال العقاریة، تجزئة األراضي ألجل البناء، بیع األ العملیات التي تندرج في إطار العقارات -

 .الخ...مالك، عملیات بیع وبناء العمارات األ

العملیات التي یقوم بھا  ،المبیعات التي یقوم بھا المنتجونومثاللتسلیماتالمنقوالتعملیات تثبیت  -

 .الخ...والتجزئةتجار الجملة

 .عملیات االستیراد -

                                                             
  .5-4، ص ص 2017الرسوم على رقم األعمال،  المدیریة العامة للضرائب، قانون-)1(

 .7-6ص ص، 2017الدلیل التطبیقي للرسم على القیمة المضافة سنة  -   
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مبیعات مثل داء الخدمات كنقل األشخاص والبضائع، العملیات المتعلقة بأالتسلیمات ألنفسھم و -

، شغال والدراسات والبحثواألكذلك عملیات االیجار عین المكان  والمشروبات فيالمواد الغذائیة 

 .الخ ...التیلیكسلعاب، الھاتف، الحفالت األ

  

 

 :ختیاریاعملیات الخاضعة للضریبة إال -2- 1

شخاص الطبیعیین أو المعنویین یمكن لھم اختیار الخضوع لھذا االت التي یلي ذكرھا أن األیوجد في الح

الرسوم على رقم  من قانون 3الرسم بناء على تصریح صادرا من قبلھم حسب ما نصت علیھ المادة 

  )2(:بتسلیمات موجھة إلى ما یليلھم الخضوع لھ لقیامھم عمال حیث یمنحاأل

 الشركات البترولیة -

 التصدیر -

 المكلفین بالرسم االخرین -

 المؤسسات التي تستفید من نام الشراء باإلغفاء -

 :األشخاص الخاضعین إلى الرسم - 2

ھي كل و،شخاص بعملیات موجودة في مجال تطبیق الرسم على القیمة المضافةعند قیام األ        

بدفع یخضعون لھذا الرسمفإنھم الحر وأرفي الحوأوالتجاري أبالنشاط الصناعي  العملیات المتعلقة

  :فكل منالفارق بین الرسم المحصل والرسم المخصوم إلى الخزینة 

 المنتجون -

 تجار الجملة -

 تجار التجزئة -

  الشركات الفرعیة -

  لخاصة بالرسم على القیمة المضافةا االعفاءات: الثالثالمطلب 

بصفة  اعفاءات تكونولألشخاص الطبیعیین أو االعتباریین  مختلفة تمنحھا الدولةھناك عدة اعتبارات 

 ،تتفق ومتطلبات العدالةوالسیاسیة حیث یتم فیھا مراعات الجوانب االجتماعیة واالقتصادیة،دائمة أو مؤقتة

إعفاء ممارسي بعض  ،ماسيرجال السلك الدبلو عفاءالعائلیة، إفراد لظروفھم عفاء بعض األكتقریر إ

  :یلي الوطني كماھمیة الحیویة لالقتصاد نشطة ذات األالمھن واأل
                                                             

  7-6، ص ص2017الدلیل التطبیقي للرسم على القیمة المضافة )2(
 .8 صص، 2017قانون الضرائب المباشرة 
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 :المجال االقتصادي - 1

 كتمنح لألنشطة المتعلقة بالبترول من تنقیب واستغالل ونقل والتي تنجزھا مؤسسة سوناطرا  -

  .بصفة دائمة

بالمشاریع أو ستثمارات الخاصة لتجھیزات التي تدخل في إطار انجاز االبصفة مؤقتة ل -

 ،ANSEJ، CNACالوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشبابنشاء والتوسیع والداخلة ضمناإل

ANDI، الوكالة الوطنیة لدعم القرض المصغرANGEMبصفة مؤقتة. 

 :المجال االجتماعي - 2

الدقیق و والخبزالتي تلقى دعما من طرف الدولة كالحلیب و ات االستعمال الواسعالمنتجات ذ -

 .التي ال یكون ھدفھا تحقیق الربحسعار ویضا المطاعم معتدلة األأ،دویةاألو

 .لى المعطوبینالسیارات الموجھة إ -

 :المجال الثقافي - 3

 .الخ...الوطنیة أو الدولیة  الوكاالت المظاھر الثقافیة والفنیة والحفالت المنظمة في إطار -

 .نتاج الوطنياإلبداع واإلإطارالتي تدخل في فات والمؤلاألعمال   -

  لرسم على القیمة المضافة، ومعدالتاالحدث المنشئ: المطلب الرابع

  :ى القیمة المضافةللرسمعل الحدث المنشئ- 1

والذي یحقق والحر، أوالمھني أوالحرفي أالناتج عن المكلف في المجال الصناعي  أو التصرف ھو الفعل 

الرسم الذي و ،نتیجة مبیعات مثاللى دفع الفارق بین الرسم المحصل إتؤدي بالملزم بالضریبة عملیات 

  )1(:یليما فی أساسا تتمثل ھذه العملیات، ومواد أولیةعلى سبیل المثال حمل علیھ نتیجة اقتناءه 

 . لیم القانوني أو المادي للبضاعةالتس  -

ض الكلي أو شغال العمومیة أو القباأل إطارالتحصیل الكلي أو الجزئي للمبیعات المحققة في   -

 .شغالاألالجزئي لثمن 

 .ول للملك في حالة التسلیمات ألنفسھماالستخدام األ -

 .القبض الكلي أو الجزئي لثمن الخدمة -

في حالة لدى الجمارك ع لدى الجمارك في حالة االستیراد، وتقدیم المنتجات جمركة السل -

  . التصدیر

  :معدالت الرسم على القیمة المضافة- 2

                                                             
  .10ص، 2017قانون الضرائب المباشرة  - )1(

 .12-11ص ص، 2017الدلیل التطبیقي للرسم على القیمة المضافة  -
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-92 بمعدالتمختلفةمنمعدالتمرتفعةفیأوائاللتسعیناتعلى القیمة المضافة فقد مر الرسمأما فیما یخص معدالت

 7 ومعدالتمنخفضةتصإللى%  40 حیثكانتتتراوحمابینمعدلمضاعفیصإللى 1994

معالظروفاالقتصادیةواالجتماعیةللدولةفیتلكالفترةثماستمرتھذھالمعدالتباالنخفاضففیالفترة% -1995 تتماش

: ھماشھدتإحداثتعدیالتھامةوذلكبتطبیقمعدلین 2001 خرى،أمابعدسنةتمرفعمعدالتوخفضأ 2000

غایة 2015 وابتداءمنسنة،%7 لمخفض، والمعدال%17 لعاديالمعدال   :ارتفعاإلى 2017 إل

  % 19 المعداللعادي  -

 %9 المعداللمخفض  -

 أثاث بقیمة دج، كما قام بتصدیر300.000قام مصنع للخشب ببیع أثاث لتاجر جملة بقیمة : مثال

صنع ھذا األثاث قدرت بـ المواد األولیةل ، إذا علمت أنة في المیناء دون جمركةمبقیدج 500.000

ھي قیمة الرسم  المنشئ، وماما ھو الحدث  ،%19إذا علمت أن معدل الرسم یقدر بـ .دج220.000

  .المدفوع إلى الخزینة

  :لـــالح

 إلى الخزینةإلى دفع الرسموالذي یؤدي بالمصنع  T.V.Aالمنشئللرسمث دالح -

نقل (مادي أو  )تحریر فاتورة(قانوني عملیات البیع سواء كان التسلیم لألثاث تتمثل في في الحالة األولى 

على المبیعات T.V.Aالفارق بین الرسم المحصل وھنا الرسم یؤدي إلى دفع  )األثاث إلى مقر تاجر الجملة

 .وھي المواد األولیةالصنعوالرسم المحمل وھنا الناتج عن تكالیف 

، ولذلك یتم حساب فالحدث المنشئ للرسم لم یحدث حیث لم یتم جمركة السلع لدى الجماركةالحالة الثانیأما 

 .إلى غایة جمركة األثاثالرسم في الحالة األولى فقط 

- T.V.A0.19)*220.000/800.000*300.000(- 0.19*300.000 =المدفوعة إلى الخزینة 

  دج 41.325=57.000-15.675=                            

 :ثاث یكون الرسم المدفوع للخزینة كما یليفي حالة جمركة األ -

- T.V.A0.19-220.000-0.19*800.000=المدفوعة إلى الخزینة 

 دج110.200= 

  ھوكیفیة توزیعبالرسم على القیمة المضافة ةالمتعلق االسترجاعو، التسویاتو،الخصم: المطلب الخامس

  :الخاص بالرسم على القیمة المضافة نظام الخصم- 1
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أو سعر التكلفة یحق خصم الرسم على القیمة المضافة على أساس الرسم الذي زاد من قیمة المدخالت 

بمعنى الرسم الذي زاد من أسعار السلع والمواد األولیة والمصاریف العامة  لعملیة خاضعة لھذا الرسم،

  .خلا...وكذا االستثمارات المنقولة والعقاریة كإنشاء محالت، مستودعات، سیارات وآالت ومعدات 

إلى  )ن(دراج الرسم القابل للخصم غیر المدرج في تصریحاتھ في السنة المعنیةكما یمكن للمكلف إ

بحیث یسجل منفصال عن الرسوم المتعلقة بالسنة  ،)1+ن(بر من السنة التالیةدیسم31غایة

دج لالستفادة من 100.000، كما أن قیمة الفاتورة المحررة ال تتجاوز التصریحموضوع )1+ن(الجاریة

  )1(.عن كل عملیة خاضعة للرسم الحق في الخصم

تتم عملیة الخصم انطالقا من كل عملیة أو صفقة یستحق الرسم على القیمة المضافة بثمن الملك أو        

عفاء إلى یمدد ھذا اإلومن التكلفة،  الخدمة للمعدل الخاص بھ والذي یعتبر خصم للرسم الذي زاد

عدد معین من  ف علىغیر أنھ یستثنى من الخصم حاالت تتوق، شخاص الذین یقومون بعملیات التصدیراأل

، زافیة الوحیدةالضریبة الج موال العقاریة المنشأة من طرف المدینین الخاضعین إلىاالعتبارات منھا األ

السیارات  ، إضافة إلىك المستثناة من الحق في الخصم ماللخدمات التي استعملت في تصلیح األاو

  .المؤسسةالوسیلة الرئیسیة الستغالل السیاحیة التي ال تشكل 

  :الخاصة بالرسم التسویات- 2

تتمثل بدون وجود مبرر كافي لذلك والذي تم خصمھ  إلى الخزینة عادة دفع الرسمإفي حاالت معینة یمكن 

  :ھذه الحاالت فیما یلي

 :قاعدة المصد-1- 2

  :التالیة حدى الحاالتفي إالسلع كون فیھا الحاالت التي تبھا  ویقصد

 .قانونا ةال في حاالت قاھرة مثبتاثبات قانوني لذلك إاختفاء السلع دون وجود  -

 .السلع والخدمات المستعملة في عملیة غیر خاضعة للرسم على القیمة المضافة -

  .العملیات غیر مسددة نھائیا -

 :قاعدة الحصة النسبیة-2- 2

لمضافة القیمة االذي لھ الحق في خصم الرسم على یقصد بھا الحاالت التي ال یحتفظ بھا الملك المھتلكو

عادة دفع ھذا الرسم المخصوم أولیا للسنوات الباقیة من إھتالكھ، غیر أنھ ال لمدة خمس سنوات، حیث یتم إ

  .تتم التسویة إذا كانت ھناك قوة قاھرة مثبتة قانونا

                                                             
 .2011من قانون المالیة  32المادة )1(
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ھتالك بمعدل إ 2015 خارج الرسم جانفيدج 100.000نتاجیة من طرف مصنع بقیمة تم اقتناء آلة إ: مثال

إذا علمت أن معدل الرسم على القیمة المضافة المطبق . 2017جویلیةفي نھ تم التنازل عنھا ، غیر أ20%

  %.19ھو 

  لرسم الذي یعاد دفعھ إلى الخزینة؟ا حساب-: المطلوب

  دج19.000=0.19*100.000= المخصوم  T.V.Aحساب قیمة الرسم -

  دج 7600= 2/5*19.000=للسنوات الباقیة من االھتالكللخزینة المخصوم  T.V.Aقیمةالرسمإعادة -

 :التوقف عن النشاط أو التخلي على صفة المدین- 2-3 

فع الرسم على القیمة لمكلف إعادة دافي حالة التوقف عن النشاط أو التخلي عن صفة المدین یتعین على 

  ).لبضائع المخزونةا( والتي لم یتم استعمالھا في النشاطالتي تم ادراجھا في المشتریاتالمضافة

، وقد ترك مخزون من المواد األولیة بقیمة 2017توقف مصنع إلنتاج األثاث عن العمل في جوان  :مثال

  .2017تم ادراجھ في المشتریات في ماي % 19 بمعدل دج خاضع للرسم على القیمة المضافة150.000

  .دج28.500= 0.19*150.000=  المخصومللخزینةT.V.Aإعادةقیمةالرسمیتم -

  :استرجاع مبلغ الرسم على القیمة المضافة- 3

فیمكن لھا االستفادة من استرجاع الرسم على  الحقیقي،في الحالة التي تكون فیھا المؤسسة خاضعة للنظام 

  :القیمة المضافة المدفوع للخزینة القابل لالسترداد ضمن أحد الشروط اآلتیة

وتكون المؤسسة غیر مستفیدة من نظام الشراء في العملیات المتعلقة بتصدیر المنتوجات  -

 .رغم أن القانون یسمح بذلك باإلعفاء

 .في حالة التوقف عن النشاط مع استحالة استرجاع الرسم على القیمة المضافة القابل للخصم -

والبضائع والسلع معدل الرسم على القیمة المضافة المطبق عند اقتناء المواد  یتجاوزعندما  -

 .الك والخدمات المعدل المطبق على العملیات الخاضعة للرسمالقابلة لالھت

الدائن بفترة ثالثة أشھر متتالیة، إال إذا تعلق الرصید للمؤسسة ال یمكن تسدید الرسم على القیمة المضافة   

دج تكون مشترطة 100.000كما أن استرجاع الرسم على القیمة المضافة للعملیات التي یفوق مبلغھا 

  .2006وھذا طبقا ألحكام قانون المالیة لسنة  2006سبتمبر 1یلة أخرى غیر النقدیة ابتداء من تسدیدھا بوس

  )1(:ولقبول استرجاع الرسم على القیمة المضافة یجب أن تتوافر في المؤسسة عدة شروط ھي   

 .من طرف المؤسسة تكون مقبولة شكالمسك محاسبة  -
                                                             

 .14-13-، ص ص2011المدیریة العامة للضرائب، الدلیل الجبائي للحرفي التقلیدي )1(
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جدول زمني للدفع إذا كانت على عاتق استظھار مستخرج من جدول الضرائب مصفى أو  -

 .المؤسسة ضرائب لم تسدد بعد

بیان مالحظة الدفع السابق للرسم على القیمة المضافة في التصریحات الشھریة التي تكتبھا  -

 .المؤسسة

 .لم یبلغ التقادم الرباعي للسنوات المالیة الخاصة بالرسم المراد استرجاعھ -

وتم  ،دج100.000تحق بشأنھا الرسم على القیمة المضافة یجب أن یفوق مبلغ العملیة التي اس -

 .تسدیده بوسیلة دفع أخرى غیر النقدیة

یتم تقدیم طلبات استرجاع الرسم على القیمة المضافة قبل العشرین من الشھر الذي یلي  -

 .الرسم القابل لالسترجاع الذي تم خاللھ تأسیسالثالثي المدني 

القیمة - المضافةالذیلمیتمكنمناستردادھمنطرفالمدینبالرسمعندایداعھطلباستیجبأنیلغیقسطالرسمعل

 .رجاعھ

دج المثبت خالل فترة ثالثة 30.000یجب أن یساوي أو یفوق قسط الرسم القابل لالسترداد  -

  . أشھر المتتالیة والتي تم تقدیم طلب بشأنھا

  :الرسم على القیمة المضافة ناتج كیفیة توزیع- 4

تعكس ن كانت في الغالب بمعدالت متقاربةلكالقیمة المضافة بعدة تعدیالت وى مر توزیع الرسم عل

، ولعل أھم التعدیالت ناتجة في مجموعة من المتغیرات االقتصادیة واالجتماعیة السائدة في الجزائر

اتخاد مجموعة من  ساس عن تغیرات أسعار البترول في األسواق الدولیة مما یحتم على صناع القراراأل

  .للرفع من مستوى االیرادات العامة لمقابلة النفقات العامة المتزایدة یر السریعةالتداب

القیمةالمضافة)01(جدول رقم    2018-1995خالل الفترة  توزیعناتجالرسمعل

  الھیئات المستفیدة  السنوات

  % م.ج.م.ص  %الدولة  %البلدیة 

  11  83  6  1994إلى1992ابتداءمن

  08  85  7  1996إلى1995من

  09  85  6  1998الى  1997من 

  10  85  5  2000ابتداءمنسنة

  10  80  10  2012سنة 

  10  80  10  2016سنة

  15  75  10  2017سنة 

  15  75  10  2018سنة 
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عبد القادر شاللي، مطبوعة بعنوان محاضرات في مادة جبایة المؤسسة، كلیة -:من اعداد الباحث اعتمادا على:المصدر

  .42البویرة، ص العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة 

 .2018،2017،2016قانون الضرائب على رقم األعمال  -

  

  

 Taxe surالرسم على النشاط المھني: المبحث الثاني

l’Activitéprofessionnelle 

بإدماج كل من الرسم على النشاط الصناعي  1996تم انشاء ھذا الرسم بموجب قانون المالیة لسنة 

، الذي كان یفرض على رقم األعمال المحقق في الجزائر من طرف األشخاص TAICوالتجاري 

جمالي في صنف األرباح ط یخضع إلى الضریبة على الدخل اإلاالعتباریین الذین یقومون بممارسة نشا

الذي كان یفرض على  TANCوالرسم على النشاط غیر التجاري ،  %2.25الصناعیة والتجاریة بمعدل 

، والتي یكون لھم محل مھني في الجزائر دائم تخضع أرباحھ *اإلیرادات المحققة لعائدات المھن الحرة

في رسم موحد أطلق علیھ % 6.05عدل للضریبة على الدخل اإلجمالي في صنف األرباح غیر التجاریة بم

  .یفرض على رقم األعمال المحقق في الجزائر TAPالرسم على النشاط المھني 

  :قھیالرسم على النشاط المھني ومجال تطب ممفھو :المطلب األول

ثلة فیستحق ھذا الرسم من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المما 217ھذا الرسم بموجب المادة أنشئ 

  :لى الضریبة علىائر من ممارسة نشاط تخضع أرباحھ إعمال الذي تم تحقیقھ في الجزرقم األعلى 

 .رباح المھنیةاإلجمالي صنف األالدخل  -

 .رباح الشركاتعلى أالضریبة  -

  )1(.تقدیم خدمة من كل عملیة بیع أو عمال من ایرادات متأتیةاألرقم 

في مكان ممارسة الطبیعیون أو المعنویون الخاضعون للنظام الحقیقي  یؤسس الرسم على األشخاص

تعدر تأسیسھ في المھنة بما أن عائداتھ تستفید منھا الجماعات المحلیة، أو باسم المؤسسة الرئیسیة عند 

أو نشاط المؤسسة  ي یوجد بھاال المحقق في البلدیة الذعموذلك على أساس رقم األمكان ممارسة المھنة 

  .المؤسسة ووحداتھا أو فروعھا، كما یؤسس على الشركات مھما كان شكلھا بلدیات مكان وجود

  :وتتمثل ھذه الخصائص فیما یلي

                                                             
 .الخ...أنشطتھم مثل االطباء، المحامین، المھندسین، الفنانیناألشخاص الذین یعتمدون على النشاط الدھني في *
 .08، ص2017الدلیل الحرفي سنة )1(
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 .في مكان ممارسة المھنةعمال المحقق سنویة تفرض على رقم األضریبة  -

 .دون استفادة خزینة الدولة منھا ضریبة تحصل لفائدة الجماعات المحلیة -

 .عمال المحققمھما كان رقم األواضح حسب نوع النشاط ضریبة نسبیة تفرض بمعدل  -

 .ضریبة حقیقیة یتم دفعھا سواء حققت المؤسسة ربحا أو خسارة -

ضریبة تصریحیة یلزم المكلف بھا ارسال تصریح شھري أو فصلي لمفتشیة الضرائب خالل  -

  .عمالقم األفیھا رولى من كل شھر أو فصل من كل سنة تحقق لعشرین یوما األا

  الدولة لخزینةكیفیة حساب الرسم الواجب الدفع:ثانيالمطلب ال

  :للرسم تحدید رقم األعمال الخاضع - 1

الرسم لى إعمال الخاضع حساب رقم األإلى الرسم على القیمة المضافة یتم  المؤسسة الخاضعة لىبالنسبة إ

القیمة غیر الخاضعین للرسم على أما بالنسبة ل، )HT(بدون الرسم على القیمة المضافةعلى النشاط المھني 

  )TTC(.)2(یمة المضافةقعلى البما في ذلك الرسم عمال المضافة فیتم حساب رقم األ

  :خصم التخفیضات الممنوحة لبعض األنشطة - 2

من نفس  219ساس الخاضع للرسم یجب األخذ بعین االعتبار التخفیضات الممنوحة في المادة ولتحدید األ

  .وھي المذكور أعالهالقانون 

  .البیع بالجملة عملیات- : لمبلغبةبالنس% 30تخفیض بـ  - 1

  عملیات البیع بالتجزئة بالنسبة للمواد التي یحتوي سعر بیعھا    -

  .من الحقوق المباشرة% 50بالتجزئة أكثر من                                      

 البیع بالجملة الخاصة بالمواد التي یتضمن سعر بیعھا  عملیات- : على مبالغ% 50تخفیض بنسبة  - 2

  .من الحقوق المباشرة% 50أكثر من                                          

مبلغ عملیات البیع بالتجزئة الخاصة باألدویة التي یشترط فیھا -                                  

  أن

  كما ینص علیھا المرسوم  االستراتیجیةمصنفة ضمن المواد  تكون

  یكون معدل الربح  ، وأن1996المؤرخ في ینایر 31- 90 لتنفیذيا                                   

  %.30- 10للبیع بالتجزئة یتراوح بین 

  .لواوالغازالعملیات البیع بالتجزئة للبنزین الممتاز والعادي  :مبلغعلى % 75بنسبة  تخفیض - 3

  .ھذا التخفیض غیر تراكمي، بمعنى ال یتم االستفادة إال من تخفیض واحد فقط زیعتبر امتیا

                                                             
 .09ص، 2017النظام الجبائي الجزائري سنة )2(
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لتجار التجزئة الذین لھم عضو جیش التحریر الوطني، المنظمة % 30كما ھناك تخفیض بـ          

الشھداء، أما الخاضعون للربح الحقیقي فال یستفیدون من الوطنیة المدنیة لجبھة التحریر الوطني، أرامل 

  .ولیتین من البدایة في النشاطال على النسبتین األإا التخفیض ھذ

متضمن الرسم  دج30.000.000قدره  2017سنة  جملة لألثاث صرح برقم أعمال تاجر-:01مثال

TVA .علما أن معدل%TVA=19 .  

  ؟TAPعلى النشاط المھني الرسمب أحس -

  بما أن تاجر الجملة خاضع للرسم على القیمة المضافة یتم حساب رقم األعمال خارج ھذا الرسم :الحــــل

Chiffred’affaires= 30.000.000 – 30.000.000*0.19=24.300.000 d.a 

  من رقم األعمال% 30یستفید من تخفیض بـ 

  %30*24.300.000-24.300.000=    رقم األعمال الخاضع

  دج%17.010.000 = 70*24.300.000=    

 = بـ 2017سنة  المضافةالرسم على القیمة صرح برقم أعمال خارجتاجر تجزئة: 02مثال 

سلعھ تتضمن أكثر ، مع العلم أن سعر بیع %19= بأن الرسم على القیمة المضافة  علمادج 2.500.000

  ).االستھالكالرسم الداخلي على (من الحقوق المباشرة % 50من 

  :كیفیة حساب رقم األعمال الخاضع للرسم -

  دج2.975.000=0.19*2.500.000+ 2.500.000= للرسم األعمال یكون متضمن رقم 

  دج1.487.500%=50*2.975.000= رقم األعمال الخاضع للرسم    

  :المتعلقة بالرسم االعفاءاتمراعاة- 3

قتصادیة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ھناك اعتبارات اجتماعیة وا 220حسب المادة  

  :ضمن رقم األعمال المعتمد كقاعدة للرسم لال یدختراعى عند فرض ھذا الرسم،و

دج بالنسبة لنشاطات بیع المواد واللوازم والسلع 80.000عمال الذي ال یتجاوز األرقم  -

 .دج لقطاع الخدمات50.000وبـ  .مستھلكة في عین المكانأو ال المأخوذة

 .عملیات البیع الخاصة بالمواد ذات االستھالك الواسع المدعمة من طرف الدولة -

 .عملیات البیع أو النقل أو السمسرة المتعلقة بالمواد والسلع الموجھة للتصدیر -
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-96عملیات البیع الخاصة بالمواد االستراتیجیة المنصوص علیھا في المرسوم التنفیذي  -

 .1996جانفي 15المؤرخ في 31

مكرر من 138عضاء التابعة لنفس المجموعة راجع المادة المنجزة بین الشركات األالعملیات  -

 .نفس القانون

االطعام والحمامات، ویة، فندقالمحققة بالعملة الصعبة في النشاطات السیاحیة،و مبالغال -

 .سفارواأل

  للرسم وكیفیة اعتمادمعدل الرسم وتحصیلھ المنشئ ثالحد :المطلب الثالث

 :الحدث المنشئ للرسم - 1

  :فیما یلي على النشاط المھني لرسمیتمثل الحدث المنشئ لوجوب دفع ا

 .البیوع من التسلیم القانوني أو المادي للبضاعة -

 .وتأدیة الخدمات من القبض الكلي أو الجزئي للثمن األشغال العقاریة -

  :وتحصیل الرسممعدل - 2

  :ھذاالرسم انطالقا من الجدول التالي وتحصیلبحسا یتم

  حساب وتوزیع حصیلة الرسم على النشاط المھني)02(جدول رقم 

TAP   حصة

  %الوالیة

  المعدل  %م.ج.م.حصة ص  %حصة البلدیة

  %2  0.11  1.30  0.59  المعدل العام

  %3  0.16  1.96  0.88  نابیبنقل البترول بواسطة األ

  %1  0.05  0.66  0.29  أنشطة االنتاج

  2017،2018من اعداد الباحث اعتمادا على قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة :المصدر

على % 25مع تخفیض بنسبة % 2شغال العمومیة والبناء والري فقد حدد معدل الرسم بـ أما بخصوص األ

  .)1(عمالرقم األ

  :في المثالین السابقین یتم حساب الرسم على النشاط المھني كما یلي

 دجTAP=17.010.000*2 =%340.200تاجر الجملة - 1

2 - TAPدج29.750%= 2*1.487.500=ةتاجر التجزئ 
                                                             

 .57-56ص ص، 2017قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة سنة )1(
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  .حیث یتم دفع ھذین الرسمین في مركز الضرائب الذي یتبع عنوان مكان عملھما

الصندوق الوطني لتشغیل الشباب، علما أن تاجر  إطارإذا فرض أن التاجرین یعمالن في  -

، وأن تاجر التجزئة دخل مرحلة االستغالل سنة 2014سنة  دخل في مرحلة االستغاللالجملة 

2016. 

عفاء إلى اإلعمال فیتم تمدید فترة  3توظیف بھو نفسھ المبلغالسابق، غیر أنھ إذا تعھد  TAPتاجر الجملة فیكون

یخضع إلى إعفاء مؤقت، أما إذا أصبح النشاط المھني یساوي الصفر ألنھ  علىسنوات و یكون الرسم  6

  .المفروضة علیھأخلف تاجر الجملة ھذا العھد فیتم استرداد كافة الرسوم والضرائب 

  .شیئ إلى خزینة الدولة فلھ الحق من االستفادة من االعفاء المؤقت وبالتالي ال یدفع أي أما تاجر التجزئة  

  :في حالة التوقف عن النشاط- 3

یتم تأسیس من طرف المكلف بالضریبة في حالة التنازل أو التوقف عن النشاط كلیا أو جزئیا             

وذلك  ،عمال أو اإلیرادات التي لم تخضع بعد لھذا الرسمى النشاط المھني فورا على رقم األالرسم عل

  .م.ر.م.ض.قمن 229حسب المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



36 
 

  

  

  

  :أمثلة وتمارین محلولة

  :01تمرین رقم 

دج 25وحدة لتاجر جملة بسعر 350.000وحدة باع منھا 500.000جر بصنع اآل قام مصنع لإلنتاج

  :كما یليكانت ، إذا علمت أن تكالیف صنع ھذا اآلجر للوحدة

 .دج120.000مواد أولیة بـ  -

 دج60.000أجور عمال بـ  -

 دج20.000بـأخرى متعلقة بالنشاطتكالیف  -

قام ببناء عمارة من دج ھذا األخیر 29بسعر وحدة لمقاول لألشغال البناء 200.000قام بائع الجملة ببیع 

اء كل طابق كانت تساوي دجإذا علمت أن تكالیف بن1.000.000أربعة طوابق باع منھا طابقین بمبلغ 

  .دج260.000

  :المطلوب

إذا علمت . البناء، تاجر الجملة، مقاول اآلجر الرسم على القیمة المضافة لكل من مصنع حساب - 1

 . TVA=19%أن

  .مقاول البناء تاجر الجملة، حساب الرسم على النشاط المھني لكل من مصنع اآلجر، -2

  :الحــــــــــــل

القیمةالمضافةلكلمنمصنعاآلجر،تاجرالجملة،مقاواللبناء - 1  .حسابالرسمعل

TVAجرمصنع اآلالمدفوعللخزینة =TVAالمبیعات – TVAالمشتریات  

                                      =350000×25×0.19 -120000×0.19  

                                        =1662500 -22800=1639700  

TVAتاجر الجملةالمدفوعللخزینة =TVAالمبیعات – TVAالمشتریات  

                                        =200000×29×0.19-350000×25×0.19  

                                       =1102000-1662500)=560500(  

TVA560500(=شغال البناءمقاول أالمدفوعللخزینة(  
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 :حساب الرسم على النشاط المھني - 2

TAPرقم األعمال خارج= جرمصنع اآلTVA*1=% 350.000*25)*100-

  .دج2835=0.01*283.500)%=19

TAPدج یستفید تاجر الجملة من 81500%=2)%*30- 100(*29*200.000=تاجر الجملة

  .من رقم األعمال% 30تخفیض بقیمة 

TAPدج12150=%2)%*25- 100)%*(19- 100*(1.000.000=مقاول البناء  

  %.25ویستفید من اعفاء بـ TVAیتم حساب رقم االعمال لمقاول البناء خارج الرسم خارج   

  :بالعملیات التالیة 2017البناء في شھر جانفي سنة مقاولةألشغال مؤسسة قامت :02تمرین رقم 

 %19= دج معدل الرسم على القیمة المضافة 119.000شراء مواد أولیة بمبلغ  -

 %19= معدل الرسم على القیمة المضافة دج70.000= مصاریف النقل  -

 %9=دج معدل الرسم على القیمة المضافة 15000= الكھرباء بمبلغ سددت فاتورة  -

 .سنوات 5عمرھا اإلنتاجي  TVA=19%دج 1.250.000= شراء سیارة سیاحیة بمبلغ -

 TVA=19%دج 950.000= بقیمةحققت مبیعات  -

  :قامت في شھر فیفري بالعملیات التالیة

 .TVA=19%سنوات  10دج عمرھا اإلنتاجي 40.000لة إنتاجیة بمبلغ آشراء  -

 .دج55.000احمالي أجور العمال بمبلغ  -

 .دج21.000ایجار المقر االجتماعي للمؤسسة بقیمة  -

 دج95.000مبیعات بقیمة  -

  :أحسب ما یلي

 .مبلغ الرسم على القیمة المضافة التي تدفعھ المؤسسة لخزینة الدولة - 1

 .الرسم على النشاط المھني الواجب السداد لكل شھر - 2

  :لــــــــــــالح

  .مبلغ الرسم على القیمة المضافة التي تدفعھ المؤسسة لخزینة الدولة - 1

  :شھر جانفي -1- 1

TVA المدفوع للخزینة =TVA المبیعات–TVA  المشتریات  

TVA المشتریات  =TVA  ولیة أمواد +TVA  مصاریف النقل+فاتورة الكھرباءTVA  

 =119.000×19 + %15.000×9 % +70.000×19%  
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  دج37.260=13.300+ 22610+1350= 

- TVA  الرئیسیة في النشاط األداةبما أنھا ال تشكل الخصم الحق في تستثنى من سیارة سیاحیة.  

TVA دج18.050% = 19×95.000= المبیعات  

TVA جد) 19.210(=  37.260 -18.050= لشھر جانفي المدفوع للخزینة  

لى غایة السنة التي تلي إدراجھ إویمكن ري أو الفصل المدني الثاني إدراج ھذا التسبیق في شھر فیفیتم 

  .غفالسنة اإل

 :شھر فیفري -2- 1

TVAالمدفوعللخزینة =TVAالمبیعات– TVAالمشتریات  

TVAالمشتریات  =TVA دج760=  10%/19×40.000= لة إنتاجیةآ.  

TVAدج171.000% = 19×900.000=  المبیعات  

TVA19.210 -دج170.240=  760-171.000= فیفريالمدفوعللخزینةلشھر   

  .ولى لشھر مارسیتم دفعھا في العشرین األ دج151.030= 

 .TAP لكل شھر الرسم على النشاط المھني- 2

ة المضافة وھذا ؤسسة یحق لھا خصم الرسم على القیمبما أن ھذه الم عمال خارج الرسمیتم حساب رقم األ

  دج1.950.000 =م.ر.م.ضحسب المادة من قانون 

% 2عمال وتخضع لمعدل على رقم األ% 25تفید من تخفیض بـ مؤسسة تمارس نشاط مواد البناء فھي تس

  مكرر 221المادة . م.ر.م.حسب قانون ض

TAP2017دج 14.250%=2×%75×دج950.000=لشھر جانفي 

TAP2017دج14.250%=2×%75×دج 950.000=لشھر فیفري  

بقیمة رقم أعمال وكل الرسوم محسوبة  2017الصناعیة في سنة  حققت شركة المصبرات:03تمرین رقم 

دج ولكن 1.933.000دج، وكانت مجموع المصاریف المدفوعة في نفس السنة ھي 5.265.000

  :التصحیحات التي قامت بھا مصلحة الضرائب أظھرت أن منھا

 .دج مصاریف ایجار خاصة بمسكن رئیس مجلس إدارة الشركة12.000 -

دج على تأخیر دفع الرسم على النشاط المھني للشھر األخیر من سنة 12.000بمبلغ  غرامة جبائیة -

2016. 
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 .دج356.000فائض في القیمة نتیجة بیع الشركة عقارا مبنیا یدخل ضمن أصولھا المادیة بمبلغ  -

  .TVA=19،%IBS=19%إذا علمت أن : حساب ما یلي: المطلوب

 .TAPالرسم على النشاط المھني  - 1

القیمةالمضافةالتیتدفعھمبلغالرسم - 2  25.000=المشتریات  TVAعلما أن .لخزینةالدولةلشركةاعل
 .دج

 .IBSعلى أرباح الشركات  الضریبة - 3

  :الحــــــــــــل

 .TAPالرسم على النشاط المھني  - 1

  :TVAبما أن ھذه الشركة صناعیة فیتم حساب رقم األعمال خارج الرسم  -

  دج4780369.75 =) فائض القیمة( 356.000+ 5.265.000/1.19= رقم األعمال 

  .دون الحصول على تخفیضات% 1شركة صناعیة تخضع لمعدل  -

TAP2017 =4780369.75×0.01  =47803.69دج  

2 - TVAالمدفوعللخزینة =TVAالمبیعات – TVAالمشتریات 

 دج975350=25.000- 1.000.350=0.19-25.000*5.265.000=                              

 IBSعلى أرباح الشركات  الضریبة - 3

  األعباء غیر القابلة للخصم+ الربح المحاسبي = الربح الجبائي 

  األعباء غیر القابلة للخصم+ التكالیف  –اإلیرادات =                  

                 =) 4.424.369.75  +356.000(- 1.933.000 +12.000 +12.000  

  دج2871369.75=                  

IBS2017=2871369.75*0.19  = 545.560 ,25DA 

شركة ذات مسؤولیة محدودة تمارس عدة أنشطة وكان رقم أعمالھا المحقق لشھر  :05تمرین رقم 

  :كما یلي 2016جویلیة 

  :البناء كما یليتجارة بالجملة والتجزئة لمواد : النشاط األول

 دج700.000= رقم أعمال محقق بالجملة خارج الرسم -

 دج100.000=محقق بالتجزئة خارج الرسمرقم أعمال  -

  :تجارة بالجملة والتجزئة للمواد الغذائیة كما یلي: النشاط الثاني
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 دج191.000= رقم أعمال محقق من بیع الحبوب الجافة بالجملة خارج الرسم  -

 دج607.476=رقم أعمال محقق من بیع المواد الغذائیة  -

  :محطة بنزین: النشاط الثالث

 دج3.580.000= بالتجزئة للبنزین العادي خارج الرسمرقم أعمال  -

 دج1.350.000= أعمال بالتجزئة لقطع غیار والزیوت رقم  -

 دج290.000=رقم أعمال محقق من مقھى بالمحطة -

  دج240.000= رقم أعمال محقق من نقل البضائع خارج الرسم : النشاط الرابع

  حساب الرسم على النشاط المھني؟-: المطلوب

  :ــــــــلالحـــــ

  :النشاط األول

الخاص برقم األعمال للتجارة بالجملة، بینما التجارة بالتجزئة ال % 30یستفید المكلف من تخفیض بـ 

  .یستفید من أي تخفیض

TAP2016(1)=(700.000(100-30)%+100.000)*2%=11.800 da 

  المحقق من البیع بالجملة% 30یستفید من تخفیض بـ  :02النشاط 

TAP2016(2)=(1.911.000*70%+607.476)*2%=38903da 

 %75یستفید بیع البنزین من تخفیض بـ : 03النشاط 

TAP2016(3)=(3.580.000*25%+1.350.000+290.000)2%=50700da 

 .ال یستفید من أي تخفیض: 04النشاط 

TAP2016(4)=240.000*2%=4800da 

یوم األولى من شھر  20الواجب الدفع في یتم جمع كافة الرسوم الخاصة بكل نشاط للحصول على الرسم 

 .أوت

TAP2016jullet=11.800+38903+50700+4800=102599da 

وكانت 2014دخلت حیز االستغالل عام تشغیل الشباب  إطارأنشأت في  انتاجیة مؤسسة:06تمرین رقم 

  :تيكاآل 2017 ،2016 ،2015سنوات للفیما یخص رقم األعمال تصریحاتھا 
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 2015دج سنة 10.000 -

 2016دج سنة 150.000 -

 2017دج سنة 300.000 -

 .لجمیع السنواتTAPالرسم على النشاط المھني حساب  - 1

 :ا علمت ما یليذإ 2017لسنة IBSالضریبة على أرباح الشركات حساب  - 2

 دج10.000مصاریف عامة قدرت بـ  -

 دج15.000مؤونات بقیمة  -

  دج5.000غرامة جبائیة لم تسدد بقیمة  -

  :الحــــــــــــل

 :TAPحساب الرسم على النشاط المھني  - 1

تكون المؤسسة داخلة في مجال االعفاء المؤقت وبالتالي تكون قیمة الرسم  2015،2016في سنة 

عفاء وبالتالي تطبیق المعدل تكون المؤسسة خرجت من مجال اإل 2017مساویة للصفر، أما في عام 

  . بدون االستفادة من التخفیضات% 1

TAP2015=00.00 

TAP2016=00.00 

TAP2017=300.000*0.01=3.000 D.a 

 2017حساب الضریبة على أرباح الشركات لعام  - 2

  األعباء الجبائیة –الحواصل الجبائیة = الربح الجبائي

  مؤونات –مصاریف عامة -  2017مبیعات =                

  دج285.000=10.000-5.000- 300.000=               

  دج54.150=0.19*285000%=19*الربح الجبائي= الشركاتالضریبة على أرباح 

  دج104.150=5000+54.150= الضریبة الواجبة السداد
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اإلطار الجبائي : الفصل الثالث

رباح الشركات والضریبة أللضریبة على 

 على الدخل االجمالي
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  :تمھید

تعتبر كل من الضریبة على الدخل والضریبة على أرباح الشركات ضریبة مباشرة على الدخل         

وعادة یتم االعتماد على ھذا النوع من الضرائب في  ،المتحصل علیھ سواء من قبل المؤسسات أو األفراد

الدول المتقدمة عكس ما ھو موجود في الدول النامیة التي تعتمد بصورة كبیرة على الضرائب غیر 

  . وكأحد أسباب ذلك یرجع إلى قصور حصیلة الضرائب المباشرة في تغطیة أعباء الدولة،المباشرة 

 Impôt sur lesشركاتالضریبة على أرباح ال: المبحث األول

bénéfices des sociétés 

150حسب المادة %42معدلھا العادي بنسبة  وقد حدد1992وھي النوع الثاني من الضرائب المباشرة التي تم استحداثھا عام 

فقد  2008، أما االصالحات الضریبیة لعام الوعاء الضریبي بطریقة جیدة إضافة على ترقیة االستثمار

  .%25إلى % 19جاء قانون المالیة بمعدالت مخفضة حسب نوع النشاط من 

 ومجال فرضھا الضریبة على أرباح الشركاتمفھوم : المطلب األول

التي تحققھا الشركات وغیرھا من األشخاص األرباح والمداخیل تؤسس ضریبة سنویة على مجمل 

الشركات التي تخضع إلى ھذه نوعین من ونمیز بین )1(وتسمى بالضریبة على أرباح الشركات  المعنویین

  )1(:إجباریا وھيمنھا ما ھو الضریبة 

 SPA.شركات األسھم -

 SARL.شركات ذات المسؤولیة المحدودة -

 EURL.ذات المسؤولیة الوحیدة مؤسسات الشخص الوحید -

 SCA.شركات التوصیة باألسھم -

 .المؤسسات والھیئات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري -

 .الشركات المدنیة المتكونة على شكل شركة أسھم -

  :شركات المتكونة على شكل شركات أشخاص وھيالومنھا ما ھو اختیاریا وھي 

 SNC.شركات التضامن -

 .شركات التوصیة البسیطة -

 .جمعیات المساھمة -

  .الشركات المدنیة التي ال تكون على شكل شركات أسھم -
                                                             

 .32ص، 2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  135المادة )1(
)1( Bendda S, fiscalité directe des entreprises, formation au profit des agents de le direction des impôt, 

kolea2010 , P13 
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  :ما یليھاخصائصمن وتتضمنھذھالضریبةمزایاتتمثلفیالشفافیةوالبساطةواالقترابمنالعدالة

واحدة مقفلة، حیث تستحق على  ةضریبة سنویة وحیدة تفرض على األشخاص المعنویین لسن -

 )2(.ھذه المدة مع السنة المدنیة نشھرا عندما ال تتزام 12األرباح المحققة لمدة سنة أو 

 .ضریبة عامة تفرض على مجمل المداخیل دون التمییز في طبیعتھا -

 الضریبة على الدخل اإلجماليضع الربح لمعدل واحد غیر تصاعدي عكس ضریبة نسبیة یخ -

 .حیث یتصاعد معدل الضریبة مع زیادة الدخل

 أو مركز الضرائب میزانیة جبائیة لمفتش الضرائب بإرسالضریبة تصریحیة یلزم المكلف  -

 . قبل الفاتح من ماي من كل سنة تحقق فیھا األرباح

  أرباحالشركاتلضریبةا مجال منوحة فيعفاءات الماإل: المطلب الثاني

  :منھاإعفاءات دائمة ھناك 

عملیات المداخیل،  المبیعات،وتمس ،التعاونیات، صنادیق التعاون الفالحيمثل الفالحيالقطاع  - 1

 البنك التي یحققھا صندوق التعاون الفالحي مع شركاتھالتأمین و

األشخاص المعاقین المعتمدة من طرف لى جمعیة القطاع االجتماعي مثل المؤسسات التابعة إ - 2

 الدولة

 .عملیات التصدیر-عملیات الجالبة للعملة الصعبةالالقطاع االقتصادي مثل  - 3

 .اإلیرادات المحققة من قبل الفرق والمنظمات الممارسة للنشاط المسرحيالقطاع الثقافي مثل  - 4

مساھمتھا في رأسمال شركة مجمع الشركات حیث تعفى األرباح التي تحصل علیھا الشركة نظیر  - 5

 .الرسوم المماثلةكرر من قانون الضرائب المباشرة وم 138أخرى حسب المادة 

  :وأخرى مؤقتة منھا

الصندوق الوطني لدعم وتشغیل الشباب، الصندوق الوطني لدعم  إطارالمشاریع المنجزة في  - 1

 .القرض المصغر، الصندوق الوطني للتأمین على البطالة

تعفى مداخیل وفوائض قیم األسھم واألوراق المماثلة لھا والمسجلة في  سوق البورصة حیث - 2

 .التسعیرة الرسمیة للبورصة

بل مستثمرین وطنیین أو أجانب القطاع السیاحي حیث تستفید المؤسسات المالیة المستحدثة من ق - 3

باستثناء الوكاالت السیاحیة واألسفار وشركات االقتصاد المختلط في  سنوات 10عفاء لمدة من إ

أما المؤسسات  .ھذا القطاع اال إذا تعھدت بإعادة استثمار أرباحھا المحققة بعنوان ھذه العملیات

                                                             
 34ص، 2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  139راجع المادة )2(
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 سنوات ابتداء من تاریخ بدایة نشاطھا3الفندقیة ووكاالت السیاحة واالسفار فتستفید من اعفاء لمدة 

 )2(.مالھا المحقق بالعملة الصعبةحسب رقم أع

  .سنوات من بدایة نشاطھا5حیث تستفید من اعفاء لمدة  شركات رأسمال مخاطر - 4

  وكیفیة دفعھ كیفیةحسابالربحالخاضعللضریبةعلىأرباحالشركات:لثاالمطلب الث

علىالتستحقالضریبةعلىأرباحالشركاتمنطرفاألشخاصالمعنویینكلسنة،حیثیحسبرقماألعمااللخاضعخارجالرسم

قیمةالمضافةبالنسبةلألشخاصالخاضعینلھ،ویكونرقماألعمالیتضمنالرسمعلىالقیمةالمضافةإذاكانلغیرالخاضعی

  .م.ر.م.ض.منق 140 وفقاللمادةالرسمنلھذا

  :حسابالربحالخاضعللضریبةعلىأرباحالشركاتكیفیة-1

ألنفرضالضریبةعلىالربحبطبیعةالحالفإنالضریبةتفرضعلىالربحالصافیبعدخصمجمیعالتكالیفالداخلةفیالنشاط،

وبالتالي القضاء على مصدر الضریبة، كما ،اإلجمالییؤدیذلكإلىالقضاءعلىرأسالمالفیحدذاتھ

تمنعالدخألوالربحالناتجعنالنشاطمنالتجددومنإعادةاستثمارجزءمنھ،وعلىھذااألساسیتمفرضالضریبةعلىالربحا

  .لصافیولكنبمراعاةمجموعةمنالشروطكماسنرىذلك

الفرقبینالحواصاللمقبوضةمنطرفالمؤسسةوالتكالیفالداخلةفینشاطھا،أوھوالفرقبینقیماألصوالفالربحالصافیھو

لصافیةعنداختتامأوافتتاحالفترةالتییجباستخدامالنتائجالمحققةفیھاكأساسللضریبة،فالحواصاللمقبوضةتتعلقبجم

اطھا،ویدخلفیذلكالتنایعالعملیاتالمنجزةمنطرفالمؤسسةسواءكانتتتعلقبنشاطالمؤسسةأوالیوجدأیرابطمباشربنش

  .زالتعنأیعنصرمنعناصراألصولسواءفیمرحلةاستغاللھاأوفینھایتھا

  الحواصاللمقبوضةـــالتكالیفالمحملة=  الربحالصافي

ویحددالربحالخاضعللضریبةمنخاللنتائجالمحاسبةللمؤسسة،غیرأنالربحالخاضعللضریبةیجرىعلیھتصحیحاتق

) حسومات(دتكونایجابیةأوسلبیة

التصریرفاقھمعإالجبائیةالخاصةبذلكوتظھرھذھالتصحیحاتفیجدولتحدیدالنتائجالجبائیةالذییجبرعلىحسبالقواعد

  .السنویللنتائجح

  الحواصاللمدرجةفیالمحاسبةـــالتكالیفالمدرجةفیالمحاسبة=  النتیجةالمحاسبیة

  الحواصاللخاضعةللضریبةــالتكالیفالخاضعةللضریبة=  النتیجةالجبائیة

  :اعتمادھا في الخصم الحواصل الواجب-1-1

                                                             
 .2018لجزائري المدیریة العامة للضرائب، مطبوعة حواللنظام الجبائي ا )2(
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 أو المؤسسة شركةالدیدمقدارالضریبةعلىأرباحالشركاتالوجبدفعھامنطرفحتفالنتیجةالجبائیةھیاألساسفی

 ،ولیست النتیجة المحاسبیة، وعلى ھذا األساس یتم اعتماد الحواصل اآلتیة لتحدید أساس فرض الضریبة

  )1(:ائیةالنتائجالمحققةخالاللسنةسواءكانتمبیعاتأوعائداتاستثنوھی

 .المبیعات وتقدیم الخدمات -

 .عانات مثل اعانات االستغالل أو التجھیزاإل -

 .الشركة فوائض القیم الناتجة عن التنازل عن أحد أصول -

تتمثل في مداخیل األصول الثابتة المدرجة في أصول المیزانیة  ایرادات االستغالل الثانویة -

األسھم وحصص الشركة الخاضعة للضریبة على أرباح  واالیرادات المالیة مثل ریوع

، واألتاوى المحصلة لقاء امتیاز حقوق الشركات، إضافة إلى الدیون والودائع والكفاالت

 .الملكیة الصناعیة الخاصة بالمؤسسة

 .التخفیضات الجبائیة المخصومة سابقا من األرباح الخاضعة للضریبة -

  :األعباء القابلة للخصم -2- 1

  :كافةاألعباءالمتحملةفیإطارممارسةالنشاطوتتمثألساسفیمایليالیف تتضمن التكو

، الید المؤسسات تستأجرھا،كراء العقارات التي مثل مصاریف المستخدمینالعامةالمصاریف  -

، استھالك المواد والبضائع، مصاریف مالیة، أعباء جبائیة، منح التأمین، مكافآت العاملة

 .الغیر، مصارف مختلفة

المستحقة عن البراءات ورخص االستعمال وعالمات الصنع ومصاریف المساعدة  اإلتاوة -

التقنیة، األتعاب المدفوعة بعملة أخرى غیر الوطنیة فخصمھا یعتمد على السلطات المختصة 

 .في التحویل

 .الفوائد وأرباح الصرف وغیرھا من المصاریف المالیة الخاصة باإلقتراضات من الخارج -

 .قیة التي تمت فعال في مجال االھتالكات المقبولةاالھتالكات الحقی -

المؤونات المخصصة لمواجھة الخسائر واألعباء واألحداث المتوقع حدوثھا عند نھایة السنة  -

 .المالیة

  :م ما یلي.ر.م.ض.من ق 169و 141كما تعتبر األعباء اآلتیة قابلة للخصم بموجب المادتین 

 .دج لكل مستفید 500عندما تكتسي الھدایا طابع اشھاریا بحیث ال تتجاوز قیمتھا الموحدة  -

                                                             
  2018المدیریة العامة للضرائب، دلیل الخاضع للضریبة التابع لمركز الضرائب )1(
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ال بحیث  عانات والتبرعات المقدمة لفائدة المؤسسات والجمعیات ذات الطابع االنساني،اإل -

 .عینا أو نقدا دج1.000.000تتجاوز قیمتھا السنویة 

والتي تم خصمھا من الربح الخاضع  سسةبحث تطویر داخل المؤ إطارالنفقات المصروفة في  -

 .دج100.000.000من مبلغ الربح الذي ال یتعدى % 10للضریبة ال تتعدى 

على المبالغ المخصصة لإلشھار المالي والكفالة والرعایة الخاصة باألنشطة %10نسبة  -

الریاضیة وترقیة مبادرات الشباب من رقم أعمال السنة المالیة الذي ال یتجاوز 

  .دج30.000.000

  :، وتكون خاضعة لشروط ھيھذه المصاریف تبقى مرھونة بما یتم دفعھ فعلیا خالل السنة المالیة

 .أدت إلى تخفیض األصول الصافیة للمؤسسة -

ضمن  ومدرجة في المحاسبة) إلخ...فاتورة، دفتر، أتعاب (أن تكون مدعمة بمبررات كافیة  -

 .السنة المالیة التي خصصت لھا

 .للمؤسسة) العادي(باالستغالل الفعليأن تكون مرتبطة  -

  :مالحظة

 .المؤسساتسنوات في میزانیات  5یتم ترحیل الخسائر في مدة أقصاھا  -

دج باستثناء الشركات 1.000.000یحسب االھتالك بالنسبة للسیارات السیاحیة على أساس  -

  .األساسيالتي تعتبر نشاطھا 

  :وكیفیة التسدید الضریبة معدالت-2

وھي نظام في حسابھا، نظمةنمیز بین نوعین من األالضریبة على أرباح الشركات معدالتاعتماد في 

  .نظام االقتطاع من المصدر التلقائي، واآلخرالتسدید 

  :نظام التسدید التلقائي-2-1

من  150استحدثت الضریبة على أرباح الشركات حسب المادة  1992صالح الضریبي لعام إلخالل ا

ظھر تغییر في معدالت  1994صالح الجبائي لسنة ، وخالل اإل%42وكان المعدل العادي  م.ر.م.ض.ق

مالیة وھو ما سمح بجلب موارد 1999عام % 30إلى % 38الضریبة ناحیة تخفیض في معدالتھا من 

في الوعاء الضریبیة بطریقة جیدة، كما ھدفت ھذه االصالحات إلى  والتحكمضافیة لحاجیات الدولة إ

  .ثمار والتخفیف من الضغط الضریبيالستترقیة ا

  :ھذا النظامالخاصة بالمعدالت -2-1-1
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  :فقد تضمنت معدالت أقل على النحو التالي 2007صالحات الجبائیة لعام أما اإل   

 .بالنسبة لنشاطات خدمات البناء، األشغال العمومیة، النشاطات السیاحیة% 19 -

 .بالنسبة لنشاطات التجارة% 25 -

 .لألرباح المعاد استثمارھا سبةبالن% 12.5 -

  .تأدیة الخدمات% 24 -

  :كما یلي 2018لعام حدد معدل الضریبة على أریاح الشركات و

 .السلع، وھي ال تشمل األنشطة المنجمیة والمحروقات لألنشطة المتعلقة باإلنتاج% 19 -

وكاالت السیاحیة والحمامات باستثناء شغال العمومیة والبناء واأل بالنسبة ألنشطة% 23 -

 .األسفار

  .خاصة باألنشطة األخرى% 26 -

  :مالحظة

معدل الضریبة عن  في نفس الوقت فیتم حساب مختلفة إذا كان األشخاص المعنویین یمارسون عدة أنشطة

یقدموا محاسبة عن كل نشاط منفصلة، ویؤدي عدم كل نشاط مناسب لمعدل الضریبة الخاص بھ بشرط أن 

  %.26نشاط إلى تطبیق أقصى معدل وھو  احترام مسك محاسبة منفصلة لكل

  :الضریبة على أرباح الشركات وفق ھذا النظام كیفیة التسدید- 1-2- 2

ویكون تستحق الضریبة عند نھایة كل سنة بعدما حقق األشخاص المعنویین أرباحا مھما یكن رقم أعمالھم 

الضریبة من طرف المكلف نفسھ ، ولكن وفقا ھذا النظام یتم حساب قیمة خارج الرسم على القیمة المضافة

من طرف مصلحة الضرائب عن طریق اصدار دون إشعار مسبق  إلى مركز الضرائب ویدفعھا تلقائیا

  .جدول الضریبة

تسبیقات قبل انتھاء السنة، وبعد انتھاء السنة یتم حساب رصید التصفیة ودفعھ  3فیتم وفق ھذا النظام دفع  

  :كما یلي مركز الضرائبإلى 

من قیمة الضریبة المتعلقة بالربح % 30مارس بنسبة  15فیفري إلى غایة  15یق األول من التسب -

  .المعني

  %.30جوان بنفس النسبة السابقة  15ماي إلى 15التسبیق الثاني من  -

  %.30بنفس النسبة  نوفمبر 15أكتوبر إلى 15التسبیق الثالث من  -
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أو السنة المالیة المقفلة، أو أرباح الفترة  السنة السابقة لى أساس الربح المحقق خاللعیتم حساب التسبیقات 

شھرا عندما تقل  12الضریبیة األخیرة عند عدم اقفال أیة سنة تمیز سنة كاملة، أو األرباح السنویة للفترة 

  )1(.أو تزید سنة التسییر عن سنة كاملة

فعند اقفال السنة المالیة یتم ، 1+ن أفریل من السنة01الباقیة فتتم عملیة تصفیة الضریبة قبل % 10أما  -

خالل السنة تقدیم تصریح بنتائج السنة المالیة ن ، ویتم حساب الضریبة على أرباح الشركات المحققة 

  :وھي فتظھر ثالث حاالتالمعنیة ، ویتم مقارنة مبلغ الضریبة الفعلیة بمبلغ التسبیقات المدفوعة 

  .ما تكملة للضریبة الواجبة السدادإ -

 1+أو فائض في الدفع یتم ترحیلھ إلى التسبیق القادم، حیث تتم تصفیتھ خالل شھر مارس من السنة ن -

  .ولى من شھر أفریلیوما األ 20وایداعھ خالل 

  .شيءقیمة الضریبة على أرباح الشركات تتساوى مع التسبیقات الثالث وبالتالي ال یتم دفع أي  -

  :نظام االقتطاع من المصدر-2- 2

كانت معدالت االقتطاع من لدخل إلى صاحبھ،واألنواع المختلفة لوھنا یتم اقتطاع الضریبة قبل وصول 

الناتجة عن بیع سندات مجھولة باستثناء العائدات  2018ھي نفس المعدالت لعام  2007المصدر لعام 

  :كما یليخرى فھی، أما المعدالت األ%40االسم ولحاملھا حیث كان معدلھا 

 .خیل الدیون والودائع والكفاالت وھنا یكون قرض ضریبيمن مدا10% -

 .صلة من سندات الصندوق غیر االسمیة وھي محررة من الضریبةحمن عائدات الم% 50 -

 .عمالإطارعقد إدارة األالمتأتیة في  تمن اإلیرادا% 20 -

 .للمؤسسات األجنبیة التي تقوم بتأدیة الخدمات في الجزائر24% -

 .المدفوعة مقابل خدمات من أي نوع كانت بالجزائركذلك المبالغ % 24 -

صنع، الحواصل المدفوعة نظیر استغالل براءات االختراع أو التنازل عن عالمات 24% -

 .أو طرق أو صیغ أسلوبھ

المؤسسات ، وعندما تخضع بالنسبة للمؤسسات األجنبیة العاملة في النقل البحري% 10 -

قاعدة المعاملة بالمثل یتم العمل ب% 10النسبة الجزائریة لمعدل أقل أو یزید عن ھذه 

 .للمؤسسات الجزائریة العاملة في النقل البحري

بالنسبة لألرباح المحولة من طرف شركة أجنبیة مقیمة بالجزائر إلى شركتھا األم أو % 15 -

 .كل شركة أخرى بالمفھوم الجبائي

                                                             
 .21- 20ص ص، 2010بن عمارة منصور، الضریبة على أرباح الشركات، دار ھومھ )1(
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الحصص االجتماعیة المحققة  بالنسبة لفوائض القیم الناتجة عن التنازل عن األسھم أو% 20 -

 .من طرف األشخاص المعنویین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 اإلجماليالضریبة على الدخل : المبحث الثاني

تم تأسیس ھذه الضریبة في الجزائر أوائل التسعینات بموجب تعتبر من الضرائب المحصلة لفائدة الدولة 

 1990دیسمبر 31ھجري الموافق لـ  1411المؤرخ في جمادي الثانیة لعام 36- 90القانون رقم 

وقد اجریت العدید من التعدیالت على ھذه الضریبة منذ تأسیسھا  1991والمتضمن قانون المالیة لعام 

  .حكام األخرىتضیف بعض األتلغي أو  بموجب قوانین المالیة التي كانت
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  جماليریبة على الدخل اإلضوخصائص ال فتعری: األولالمطلب 

على الدخل تفرض  تؤسس على دخل األشخاص الطبیعیینسنویةوحیدةیبةعلى أنھا ضر تعریفھایمكن 

  )1(:المتكون من واحد أو أكثر من أنواع المداخیل اآلتیةللمكلف بالضریبة الصافي اإلجمالی

 .نشطة المنجمیةضافة إلى األإ )تجاریة، صناعیة، أو حرفیة تجاریة، غیر(مھنیة أرباح  -1
 .المرتبات واألجور والمعاشات والریوع العمریة -2

 .المنقولةرؤوس األموال ایرادات  -3

 .عائدات المستثمرات الفالحیة -4

 .فوائض القیم الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنیة وغیر المبنیة -5

 .االیرادات المحققة من ایجار الملكیات المبنیة وغیر المبنیة -6

القابلة للخصم جمیع التكالیف بعد طرح إجمالي االیرادات منجمالي یتم الحصول على الدخل الصافي اإل

  :التي تتوافر فیھا الشروط اآلتیة

 .استغاللھا في إطار التسییر العادي للمؤسسة -1

 .كافیة لى مبرراتتتعلق بعبء فعلي یستند إ -2

أن یتم ادراجھا ضمن أعباء نفس السنة المالیة التي تم فیھا صرف األعباء فال یقبل إدراج أعباء  -3

 .سنة مالیة سابقة في أعباء سنة مالیة الحقة

  :يما یلویقصد بالتكالیف القابلة للخصم جمیع التكالیف التي تضم 

 ولیة والسلعشراء المواد األ -1

نوع االستغالل مثل الضمان االجتماعي،مصاریف تخص  المصاریف العامة التي تخص دورة -2

 .)الحرفي التجاري،الصناعي،(النشاط 

 .المؤوناتوتالكاتھاإل -3

 .للعمال ةالمدفوعالرواتب واألجور  -4

 .جمالية باستثناء الضریبة على الدخل اإلالرسوم المھنیوالضرائب  -5

  )1(:تیةاآل جمالي الصافي یمكن للمكلف خصم التكالیفتحدید الدخل اإلبعد 

المفترضة ألغراض مھنیة وكذا القروض المتعلقة بشراء مساكن أو والدیون فوائد القروض  -1

 .بناءھا

 .م المكلف بدفعھاواشتراكات المنح والشیخوخة والضمان االجتماعي التي یق -2
                                                             

 21 ص، 2017قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة سنة )1(
 .21ص، 2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة سنة  85المادة )1(
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 .نفقات االطعام وعقد التأمین الذي یبرمھ المالك المؤجر -3

  :م الخصائص التي تمیز ھذا النوع من الضرائب وھيیمكن استنتاج أھ السابق من خالل التعریف  

 .شخاص الطبیعیینیتم تطبیقھا على األ -1

ینبغي أن یكون الدخل قد تحقق خالل فترة زمنیة عادة ما تكون سنة، مما یعني وجوب انتظار  -2

نھایة السنة المالیة للجزم بأن مداخیل أو ارباح قد تحققت وھي ما یسمى بالواقعة المنشأة 

 .للضریبة

وھذا  تفرض الضریبة على الدخل الصافي االجمالي بعد خصم جمیع التكالیف الداخلة في النشاط -3

 .لتجدد الدخل بالصیانة والتجدد

 .تضم ھذه الضریبة جمیع دخول المكلف مھما اختلفت مصادر دخلھ فھي ضریبة وحیدة -4

 .المداخیلتعتبر ضریبة نسبیة متصاعدة یتم تطبیق سلم تصاعدي مقسم إلى شرائح من  -5

  .أنھا ضریبة تصریحیة توجب على المكلف تقدیم تصریح سنوي شامل على دخلھ -6

  المداخیل الخاضعة للضریبةواألشخاص مجال تطبیق الضریبة على : المطلب الثاني

  :یبةللضر ةالخاضع شخاص والمداخیلاأل -1

ل المحقق من یخضع الدخل لكل شخص طبیعي أو معنوي مقیم داخل التراب الوطني، كما یخضع الدخ

فیتم تحدید الدخل االجمالي  .مصدر جزائري لألشخاص الذین یوجد موطن تكلیفھم خارج الجزائر

الصافي السنوي المكون ألساس الضریبة على الدخل بجمع األرباح أو المداخیل الصافیة الفئویة الذي 

  .بعد خصم التكالیف المذكورة سابقایتوفر علیھ كل مكلف بالضریبة 

 :عفاءاتاإل -2

  .واالقتصادیة ةھناك اعفاءات دائمة وأخرى مؤقتة یتم فیھا مراعاة مجموعة من الظروف االجتماعی

 :عفاءات الدائمةاإل -2-1

 .المؤسسات التابعة لجمعیات االشخاص المعوقین المعتمدة من طرف الدولة -

 .دج سنویا120.000الدخل السنوي الصافي الذي یقل عن الحد األدنى لإلخضاع الضریبي  -

السفراء واألعوان الدبلوماسیین والقناصل وأعوانھم من جنسیة أجنبیة إذا تمت نفس المعاملة  -

 .لنفس الفئة الجزائریین

 .المداخیل المحققة من النشاطات المتعلقة بالحلیب الطبیعي الموجھ لالستھالك على حالتھ -

والمخترعین لصالح الفنانین المبالغ الناتجة عن أتعاب وحقوق المؤلف والمخترعین  -

 .نوالموسیقیی
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 .االیرادات المحققة من قبل الفرق المسرحیة -

  :عفاءات المؤقتةاإل-2-2

عانة الصندوق الوطني لدعم وتشغیل إالمشاریع المؤھلین لالستفادة من الشباب أصحابأنشطة  -

المصغر، الشباب، الصندوق الوطني للتأمین على البطالة، الصندوق الوطني لدعم القرض 

لمدة ثالثة سنوات ابتداء من تاریخ االستغالل وبـ ستة سنوات للمناطق المرقاة من  عفاءإمن 

عمال على األقل  03طرف الدولة وتمتد فترة االعفاء إلى سنتین إذا تعھد المستثمر بتوظیف 

سنوات في مناطق الجنوب التي تستفید من اعانة 10لمدة غیر محدودة، ویمكن أن تمتد إلى 

 .طویر مناطق الجنوبالصندوق الخاص بت

سنوات وكذا االنشطة الفالحیة التي تشمل تربیة الحیوانات في  10الحرفیون التقلیدیون لمدة  -

 .واألنشطة الممارسة في المناطق الجبلیةاألراضي المستصلحة حدیثا

  :التخفیضات-3- 2

ن في حالة فرض الضریبة مشتركة من قبل الزوج وقرینھ معا یتم االستفادة من تخفیض م  -

 %.10الدخل الخاضع للضریبة بـ 

 %.35الربح المحقق من نشاط المخابز بـ  -

عضو في جبھة التحریر أو المنظمة المدنیة لجبھة التحریر وأرامل الشھداء من تخفیض بـ  -

 .للسنتین األولیتین من بدایة النشاط% 25

  .م.ر.م.ض.قمن  21على األرباح المعاد استثمارھا وفق شروط محددة في المادة % 30 -

  الربح الخاضع للضریبة دتحدی :الثالثالمطلب 

الخاضع للضریبة من خالل تتبع نفس خطوات حساب الضریبة على أرباح الشركات، یتم تحدید الربح 

عمال الخاضع من دون الرسم على القیمة المضافة بالنسبة للخاضعین رقم األ عن طریق تحدیدوھذا 

  .بالنسبة للمكلفین غیر الخاضعین لھعلى القیمة المضافة ویكون متضمن الرسم  الرسم،ذالھ

  عباء المحملةالحواصل المقبوضة ــ األ= للضریبةالربح الخاضع 

  :بمعنى آخر أن  

  األعباء غیر القابلة للخصم+ الربح المحاسبي = الربح الجبائي

  :الواجب اعتمادھا لتحدید الربح ھي )االیرادات(ویقصد بالحواصل     

 .السلع أو المداخیل الناتجة عن األشغال أو الخدماتمبیعات  -1
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 :يیل عماالحواصل الناتجة 

 .ة في المیزانیةالعقارات المدرجمداخیل  -1

حصص الشركات الخاضعة للضریبة على أرباح سھم والمالیة مثل عائدات األالحواصل  -2

 .الشركات

ن حقوق الملكیة الصناعیة االتاوة الناتجة عن التنازل ع والكفاالت،عائدات الدیون والودائع  -3

 .العائدة للمؤسسة

 .رباح الخاضعة للضریبةالتخفیضات الضریبیة المخصومة مسبقا من األ -4

 .فوائض القیمة المھنیة -5

  :للنظام التصریحيلخاضعین لحساب الضریبة على الدخل االجمالی-1

 كیفیة حساب فقد حددت 2017حسب قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة        

تخضع كل من االیرادات لفئات المختلفة من الدخل، فبالنسبة ل الضریبة على الدخل االجمالي

  :ویتم دفع الضریبة من طرف المكلف إلى خزینة الدولة ،إلى الجدول التصاعدي المبین أدناهالتالیة

 .رباح الصناعیة والتجاریة والحرفیةاأل -

 رباح غیر التجاریةاأل -

  .المزارععائدات  -

  جماليالتصاعدي للضریبة على الدخل اإل لالجدو): 03(جدول رقم

  ضریبة متراكمة  الضریبة  معدل الضریبة  الفارق  قسط الدخل الخاضع للضریبة

  0  0  %0  0  120.000ال یتعدى 

120.001-360.000  240.000  20%  48.000  48.000  

360.001-1.440.000  1080.000  30%  324.000  372.000  

  -  -  %35    1.440.000من  أكثر

  .25 ص، 2017قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة سنة :المصدر

  

  

  :الضریبة في حالة االقتطاع من المصدر حساب-2

، ویعتبر مبلغ ھذا وھي محررة من الضریبة اقتطاعھا من المصدرفیتم تیة أما فیما یخص المداخیل اآل

االقتطاع قرضا ضریبیا یتم خصمھ من الضریبة على الدخل االجمالي إذا كان المستفید شخصا طبیعیا 

  :وھي كاآلتي
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 :موال المنقولةرؤوس األ ریوع-1- 2

 %.10شخاص الطبیعیین بـ الموزعة على األالمداخیل  -

 %50ایرادات سندات الصندوق غیر االسمیة بـ  -

 %10والودائع والكفاالت بـ ایرادات الدیون  -

  %15شخاص غیر المقیمین في الجزائر بـ رباح الموزعة بین األاأل -

 :جورالرواتب واأل-2- 2

 جور حسب الجدول الضریبي المحسوب شھریاالرواتب واأل -

 %10بـ  والمكافئاتعالوة المردودیة  -

والبحث و التدریس (ضافة إلى نشاطھم الرئیسي إیمارسون  ألشخاصالمبالغ المسددة  -

 %.15بـ ..) المراقبة،أستاذ مساعد 

 :اإلیجاریةالمداخیل -3- 2

 %07المداخیل الناتجة عن ایجار سكنات لالستعمال الجماعي بـ  -

 %10المداخیل الناتجة عن ایجار سكنات لالستعمال الفردي بـ  -

 155المداخیل الناتجة عن ایجار سكنات لالستعمال المھني بـ  -

  .عن العقارات المبنیة أو غیر المبنیة% 05عن التنازل بـ فوائض القیم الناتجة  -

 ،للجدول التصاعدي المذكور سابقا خاضعنشاط معین ل من داخإذا كان للمكلف بالضریبة  :مالحظة

فیتم حساب الضریبة وفق الجدول التابعة لنفس النشاط، خرىو أكثر من المداخیل األأإضافة إلى واحد 

  .التصاعدي

  :مثال

شخص قام ال دج، ھذا2.000.000بـ  2017قدرت ایراداتھ الصافیة لسنة عیادة طبیة یمتلك " س"شخص 

وكانت دج 500.000دج سنویا وبإیجار سكن لالستعمال المھني بـ 120.000بـ  بیببإیجار سكن لط

  .دج80.000التكالیف المتعلقة بھذا االیجار بلغت 

  )80.000-) 500.000+120.000+((2.000.000= الصافي الدخل االجمالي

  دج2.540.000=                           

  دج757.000=372.000%+35×) 1.440.000- 2.540.000=(الضریبة على الدخل االجمالي

  :ظةـــــمالح
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لجدول التصاعدي واالقتطاع من تعدد مصادر الدخل وفق ا عند على الدخل اإلجمالي الضریبةحساب یتم 

  :كما یليیكون محرر من الضریبة المصدر

جمالي الدخل الخام اإل(= جمالي اإلالصافیة الفئویة للدخل الصافي  تاإلیرادا= الصافي  جمالياإلالدخل 

  فئة من الدخل للك) للخصماألعباء القابلة  –

یحصل علیھ انطالقا من تطبیق جدول الضریبة على الدخل  جمالي الصافياإلالضریبة على الدخل 

  االجمالي

یل األموال الضریبي المتعلق بمداخ القرض-الصافي الضریبة على الدخل االجمالي= الضریبة الصافیة 

  والرواتب واألجور المنقولة

% 10نسبة في حالة التصریح المشترك مع الزوجة الخاص بالضریبة على الدخل االجمالي یتم تخفیض  -

 .من الدخل االجمالي الصافي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :أمثلة وتمارین محلولة



57 
 

  :01تمرین رقم 

سنة ذات مسؤولیة محدودة حققت رقم أعمال خارج الرسم على القیمة المضافة  إنتاجیة لتكن مؤسسة 

  :دج، وكانت مجموعة المصاریف المقدمة من طرف المؤسسة كمایلي3.200.000قدر بـ  2017

 دج1.200.000شراء مواد أولیة بـ  -

 دج800.000أجور العمال بـ  -

 دج10.000غرامة جبائیة بقیمة  -

 دج20.000دارة الشركة إمصاریف ایجار خاصة برئیس مجلس  -

سنوات بمعدل  5خطي خالل  اھتالكتخضع إلى دج1.200.000شراء سیارة سیاحیة بقیمة  -

20%. 

 دج30.000فاتورة الكھرباء والغاز بقیمة  -

  :المطلوب حساب ما یلي

 ؟TAPالمھني الرسم على النشاط  - 1

 ؟%19إذا علمت أن المعدل المطبق ھو  IBSالضریبة على أرباح الشركات - 2

الشركة وزعت  لشركاء الثالث إذا علمت أنلعلى الدخل االجمالي بالنسبة إلى حساب الضریبة  - 3

 :من الربح% 50

 %45مساھم بـ "عمر"الشریك األول  -

 %30مساھم بـ "سلیم" الشریك الثاني -

  %25مساھم بـ"جعفر" الشریك الثالث -

  :الحــــــــــــل

 :TAPحساب الرسم على النشاط المھني  - 1

مكرر من 222المادة دون االستفادة من أي تحفیض حسب% 1معدل لفھي تخضع  إنتاجیةأنھا مؤسسة  بما

  .ورقم األعمال یكون خارج الرسم على القیمة المضافة .م.ر.م.ض.ق

TAP2017= 3.200.000*0.01=32.000DA 

 :IBSاتالشركالضریبة على أرباح  حساب -2

  عجز - تخفیضات  -الحواصل المقبوضة ــ األعباء المحملة= الربح الخاضع للضریبة

  سیارة سیاحیةاھتالك+أجور العمال+مواد أولیة( –عمال خارج الرسم رقم األ=                             
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  )الرسم على النشاط المھني+ فاتورة الكھرباء والغاز+                                 

   =3.200.000 –)1.200.000+800.000+200.000+30.000+32.000(  

  دج938.000=   

  .دج خالل كل سنة200.000%=20×1.000.000بالنسبة للسیارة السیاحیة یمكن خصم 

IBS2017= 938.000*0.19= 178.220DA  

 :جمالي بالنسبة إلى الشركاءحساب الضریبة على الدخل اإل - 3

 دج759.780=178.220-938.000= األرباح الموزعة -

 دج379.890=759.780/2= رباح على الشركاءمن األ% 50توزیع  -
 .دج18.994%=5*379.980= خصم االحتیاطي القانوني -
 دج360.985=18.994- 379.980= األرباح الموزعة بعد خصم االحتیاطي القانوني -

 %45مساھم بـ  "عمر"الشریك األول 

  دج162.985.5=0.45×360.985= الدخل الخاضع للضریبة 

IRGomar=162.985.5*0.1=16298.5DA 

 %30مساھم بـ  "سلیم"الشریك الثاني 

تخضع األرباح الموزعة على الشركاء  دج108295.5=0.3×360.985= الدخل الخاضع للضریبة 

  IRGsalim=108295*0.1=10829.5DA%                 10لى نسبة الطبیعیون إ

  %25مساھم بـ "جعفر"الشریك الثالث 

  دج90246=0.25×360.985= الدخل الخاضع للضریبة 

IRGdjaafer=90246*0.1=9024.6DA 

ملف جبائي خاضع للضریبة على أرباح الشركات خاص بشركة الصناعات  رأظھ :02تمرین رقم 

  :ما یلي 2016النسیجیة سنة 

  .دج خارج الرسوم2.500.000رقم أعمال قدر بـ   -

  دج1.500.000مشتریات خارج الرسم بـ   -

  .تم شرائھا في بدایة السنة% 20دج ونظام االھتالك خطي بنسبة 900.000سیارة سیاحیة بـ   -

  دج300.000مؤونات بقیمة   -



59 
 

  دج350.000مصاریف المستخدمین   -

  دج200.000ایجار محل للشركة بـ   -

  :المطلوب

  .حساب الرسم على النشاط المھني  - 1

  .حساب الضریبة على أرباح الشركات  - 2

دج، وإذا علمت أن التكالیف في ھذه 300.000حققت الشركة نتیجة جبائیة بقیمة  2017في سنة   - 3

  .2017مضافا إلیھا الرسم على النشاط المھني لسنة  2016نفسھا في سنة  السنة ھي

عمال المحقق في ھذه السنة مع حساب الضریبة على أرباح الشركات والرسم اب رقم األقم بحس  -

  على النشاط المھني؟

أحسب في ھذه الحالة الضریبة على أرباح . دج100.000إذا قررت المؤسسة اقتناء معدات بـ   -

  %.10، والمعدل المخفض ھو % 19رباح الخاضعة للمعدل العادي ھو ، إذا علمت أن األIBSالشركات 

  :الحــــــــــــل

 :حسابالرسمعلىالنشاطالمھني -1

TAP2016=2.500.000*0.01=25.000DA 

 :علىأرباحالشركاتحسابالضریبة -2

  عباء غیر القانونیةاأل+النتیجة المحاسبیة = الجبائیةالنتیجة 

  عباء غیر القانونیةاأل+ التكالیف- االیرادات=                

قسط اھتالك السیارة لسنة + مشتریات خارج الرسم(- 2016عمالرقم األ=               

2016+TAP2016 +األعباء غیر +)ایجار محل الشركة+ مصاریف المستخدمین+ مؤونات

  القانونیة

= 2.500.000-)1.500.000+180.000+25.000+300.000+350.000+200.000+(0  

  دج) 55.000(=

IBS2016=00DA 

  دج10.000ولكن تفرض غرامة جبائیة بـ . ترحل النتیجة إلى السنة الموالیة

  :2017سنة 
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  :2017عمال لسنة حساب رقم األ-أ

  عباء غیر القانونیةاأل+النتیجة المحاسبیة  =الجبائیةالنتیجة 

  عباء غیر القانونیةاأل) +TAP2017+2016تكالیف(-2017عمالرقم األ=                

  0)+2016عمالرقم األ%1+2.530.000(-2017عمالرقم األ= 300.000   

  2017عمالرقم األ 0.99=2.830.000

  دج2.858.585.86=2017عمالرقم األ

  IBS2017IBS2017=300.000-55.000=245.000*19%=46550DAحساب-ب

TAP2017=2.858.585.86*0.01=28585.85DA 

  :حالة اقتناء معدات في-جـ 

IBS2017=100000*0.1+145.000*0.19=10.000+27550=37.550DA 

  .دج9.000=37.550- 245.000تستفید المؤسسة من فارق في الدفع بـ 

  :03تمرین رقم 

تلك على خمس سنوات تنازلت ھوت 500.000آلة بقیمة  2015- 06- 01 اقتنى صاحب مصنع بتاریخ-

 ؟أوجد فائض القیمة المحقق. دج 470.000بمبلغ  31/12/2016عنھا بتاریخ 

 100.000دج وقررت المؤسسة اقتناء بـ 250.000نتیجة اجمالیة بـ  2015حققت المؤسسة سنة  –

أحسب الضریبة على أرباح الشركات؟ إذا علمت أن األرباح الخاضعة للمعدل المخفض ھي . معدات

10%. 

  :حققت المؤسسة ما یلي 2016في سنة  -

 دج970.000مبیعات خارج الرسم بـ  -

 100.000مخزون أول مدة     -

 220.000بـ  TVAمشتریات خارج الرسم  -

 .مخزون أول مدة نصفمخزون أخر مدة ھو  -

 دج24.000ضرائب ورسوم مسددة خالل السنة بـ  -

  : المطلوب

 TAP 1% معدل ؟TAPحساب الرسم على النشاط المھني  -
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  IBS  19%الضریبة على أرباح الشركات؟ معدلحساب -

  :الحــــــــــــل

 :المحققیمة قحساب فائض ال - 1

  %20بمعدل  100.000=500.000/5= سنوات 05اھتالك اآللة خالل 

  .عند البیعالحقیقیة لة دج ھي قیمة اآل300.000=و الباقي  دج200.000= اھتالك سنتین 

  دج170.000=300.000-470.000= فائض القیمة المحقق 

أرباحالشركاتاحس - 2  :2015لسنة  بالضریبةعل

IBS2015= (250.000-100.000)*0.19+170.000*0.19 + 100.000*0.1 

=28.500+32.300+10.000=70.800DA 

 :TAP2016حساب الرسم على النشاط المھني  - 3

  دج970.000 مبیعاتخارجالرسمبـ  -

  100.000    مخزونأولمدة  -

  220.000 بـTVAمشتریاتخارجالرسم  -

  .مخزونأخرمدةھونصفمخزونأولمدة  -

  دج24.000 ضرائبورسوممسددةخالاللسنةبـ  -

TAP2016=970.000*0.01=9700DA 

IBS2016= (970.000-((220.000+50.000-100.000) +24.000)*0.19 

=147.440DA 

  :04تمرین رقم 

دج، وكانت 5265000وكل الرسوم محسوبة بقیمة  2017الصناعیة في سنة  حققت شركة المصبرات

دج ولكن التصحیحات التي قامت بھا 1933000مجموع المصاریف المدفوعة في نفس السنة ھي 

  :مصلحة الضرائب أظھرت أن منھا

 .دج مصاریف ایجار خاصة بمسكن رئیس مجلس إدارة الشركة12000 -

ى تأخیر دفع الرسم على النشاط المھني للشھر األخیر من دج عل11000غرامة جبائیة بمبلغ  -

 .2016سنة 

  دج 356000باعت الشركة عقارا مبنیا یدخل ضمن أصولھا المادیة بمبلغ  -
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 .دج356.000فائض في القیمة نتیجة بیع الشركة عقارا مبنیا یدخل ضمن أصولھا المادیة بمبلغ  -

  :حساب ما یلي: المطلوب

 TVA=19%إذا علمت أن  الرسم على النشاط المھني -

  %.19الضریبة على أرباح الشركات إذا علمت أن المعدل المطبق ھو  -

  :ما یليمتكون مدخال 2011 سنة" س"حقق التاجر :05تمرین

 .دج 400.000من خالل ممارسة نشاطھ ربح صافي محقق  -

 .تھشقتأجیرھلناتج عن  دج100.000إجمالي بـ  دخل -

  .مسؤولیةمحدودةسھم في شركة ذات حیازتھألنظیرمحصلة  دج120.000صافیة  أرباح أسھم -

 :كما قام ھذا التاجر بما یلي

قدمبطلب الخضوع تدج؛  12.000اكتتاب اشتارك للتأمین على الشیخوخة بصفة شخصیة بمبلغ  -

المحققة سنة  الصافیةتصل أرباحھا  تجاریةالتي تمارس مھنة مع زوجتھللضریبة المشتركة و

 .دج 398.000إلى  2011

  .حساب الضریبة على الدخل اإلجمالي -

  :الحــــــــــــل

  دج  400.000 =) التجاریةوالصناعیة(صافي حرب

  %)15*100.000-100.000(85.000= الدخل العقاري 

  دج133.333.33=120.000/0.90=مداخیل األموال المنقولة 

   398.000= األرباح الصناعیة و التجاریة

  دج798.0000=133.333+85.000+400.000=اإلجمالي الدخل الخام

  اشتراكات التأمین على الشیخوخة- الدخل الخام اإلجمالي =الدخل الصافي اإلجمالي الخاضع للضریبة

  دج786.000=798.000-12.000= 

  %10الضریبة المشتركة بـ من تخفیض " س"یستفید التاجر 

  .جمالي الخاضع للضریبةدج وھو الدخل اإل%707.400=10*78.6000-596.000

  دج 152.220= جمالي نجد أن مقدار الضریبة اإل حسب الجدول التصاعدي للضریبة على الدخل
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ھ دخلل 2015 خاضعلنظامالربحالحقیقیخاللسنةجاء في التصریح ألحد التجار ال :06تمرین رقم 

 :تكونمنالعناصرالتالیةالم

 دج950.000صافیةمتعلقةبنشاطھالمھنيأرباح -

المعلومات480.000حققإیراداتمقھلدیھأنكما -  :التالیةدجباإلضافةإل

 )CASNOS(كتأمیندج 27.000 دفعمبلغ -

البنكالوطنیالجزائري -   .دج 13.000 دفعفوائدالقروضلد

  .دج 20.000 خسارة2014نتیجةسنة -

  دج120.000دفع ایجار المحل الذي یزاول نشاطھ بـ  -

  دج22.000اكتتب تأمینا ضد الشیخوخة بـ  -

 :المطلوب

 ؟الربحالجبائیللتاجرحساب - 1

حساب  ؟IRG حساب - 2

الدخالإلجمالي   دجIRG201470.000=مختلفاألقساطالواجبدفعھامعالعلمأنالضریبةعل

 حساب الرسم على القیمة المضافة؟ - 3

  حساب الرسم على النشاط المھني؟ - 4

صرحت بالمعلومات التالیة خالل سنة  متكونة على شكل شركة أشخاص مؤسسة تجاریة:07تمرین رقم 

2013:  

 دج970.000مبیعات خارج الرسم بـ  -

 150.000مخزون أول مدة     -

 220.000بـ  TVAمشتریات خارج الرسم  -

 .مخزون أخر مدة ھو ثلث مخزون أول مدة -

 دج24.000ضرائب ورسوم مسددة خالل السنة بـ  -

  : المطلوب

 ؟TAPحساب الرسم على النشاط المھني  -

  ؟IRGالدخل اإلجمالي حساب الربح الخاضع للضریبة على -
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قررت المؤسسة الخضوع إلى الضریبة على أرباح الشركات، ما ھو اإلجراء المتبع في  2014في سنة  -

  ذلك؟  

دج وسددت  92800دج، نتیجة محاسبیة بـ  360.000بـ TVA حققت رقم أعمال خارج الرسم على -

غیر داخلة في  %50منھا دج 250.000اریف استقبال واقامة قدر بـ دج ومص10.000غرامات جبائیة بـ 

  .النشاط

دج، كامل الرسم مع العلم أن الرسم 1500.000حازت المؤسسة سیارة سیاحیة بقیمة  2015في سنة -

، ونظام اإلھتالك خطي بمعدل 2010جویلیة  01غیر قابل للخصم، وتاریخ الحیازة ھو  TVAعلى 

  .وحدة 250دج للوحدة، وكان عدد الوحدات 750ھدایا اشھاریة بقیمة كما قامت بدفع . 20%

  .دج990.000إذا علمت أن رقم االعمال خارج الرسم لھذه السنة كان  -

  :المطلوب

 . TAP حساب الرسم على النشاط المھني -

  .IBSحساب الضریبة على أرباح الشركات  -
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اإلطار الجبائي : الفصل الرابع

الجزافیة الوحیدة وبعض  للضریبة

 الضرائب االخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تمھید

تم استحداث ھذه لصعوبات تتعلق باإلدارة الجبائیة وكذا الممول في مجال الوعاء والتحصیل والمراقبة، 

، وھي 24/06تحت رقم  2006دیسمبر  26الصادر بتاریخ  2007الضریبة بموجب قانون المالیة لعام 

الضریبة على الدخل االجمالي والرسم على النشاط المھني والرسم على القیمة ناتجة عن دمج كل من 

  .المضافة والتي كانت تفرض على المكلفین التابعین للنظام الجزافي القدیم
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 Impôtالضریبة الجزافیة الوحیدة: المبحث األول

forfaitaire unique 

  ال التطبیقومجالضریبة وخصائصھا بالتعریف: ولاألالمطلب 

المعنویون الذین ال یتجاوز رقم أعمالھم شخاص الطبیعیون ولى األعیتم تأسیس الضریبة الجزافیة الوحیدة 

الشركات، كما أنھا على أرباح  ةأو الضریبتحل محل الضریبة على الدخل االجمالي  ملیون دینار 30

  )1(.تغطي كل من الرسم على النشاط المھني والرسم على القیمة المضافة

  :یتم تطبیق ھذه الضریبة على ما یلي  

شخاص الطبیعیون أو المعنویون والشركات والتعاونیات التي تمارس نشاطا تجاریا أو حرفیا األ - 1

 .أو مھنة غیر تجاریة

المستثمرون أصحاب المشاریع أو األنشطة الذین لھم الحق في االستفادة من دعم أحد الصنادیق  - 2

 : التالیة

 "ANSEJ"تشغیل الشبابالصندوق الوطني لدعم  - 1

 "CNAC"الصندوق الوطني للتأمین على البطالة - 2

 "ANGEM "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر - 3

  :تتمثل أھم خصائص ھذه الضریبة فیما یلي

یتم دفعھا  معینة، حیثیجب االنتظار إلى غایة تحقق الدخل خالل فترة زمنیة ضریبة سنویة  - 1

 .مراعاة ظروف المكلف عادة سنویا أو على فتراتیتم فیھا

شخاص المعنویون أو الطبیعیون الذین ال یتجاوز رقم األیتم تطبیق ھذه الضریبة على جمیع  - 2

 . دینارملیون  30السنوي أعمالھم

برقم  یتم التصریحتلزم المكلف بتقدیم تصریح سنوي على مجمل دخلھ، حیث ضریبة تصریحیة  - 3

 .عمال السنوياأل

 .ثابت لنوع النشاط الممارسضریبة نسبیة تفرض بمعدل  - 4

حالة تعددھا في نشطة الممارسة من قبل المكلف األ ضریبة تفرض بصفة منفصلة تخضع - 5

مع ورشات إلى تطبیق المعدل الخاضع لكل نشاط، مؤسسات، متاجركاستغالل عدة دكاكین أو 

 .دینارملیون  30عمال للمكلف تجاوز رقم األ عدم

                                                             
  .6 ص، 2014دیسمبر 78،31الجریدة الرسمیة العدد  –)1(

 .73ص، 2017والرسوم المماثلةقانون الضرائب المباشرة -    
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 .من طرف المكلف بالضریبةالمحقق تفرض على رقم األعمال ضریبة حقیقیة - 6

  ي نظام الضریبة الجزافیة الوحیدةالممنوحة ف عفاءاتاإل: المطلب الثاني

ھناك عدة اعتبارات اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة تم مراعاتھا بعین االعتبار في تطبیق ھذا الجانب من 

  :دائمة وأخرى مؤقتة تتمثل أساسا فیما یليالنظام الضریبي ویمكن التمییز بین اعفاءات 

  :اإلعفاءات الدائمة - 1

  )1(_:وتخص ما یلي

الحرفیون التقلیدیون وأصحاب الحرف الفنیة المقیدة في دفتر الشروط المحددة عن طریق  -

 .30/12/2009المؤرخ في  428- 09رقم المرسوم التنفیذي 

 .من قبل الدولةشخاص المعاقین المعتمدة األالمؤسسات التابعة لجمعیات  -

  .مبالغ االیرادات المحققة من قبل الفرق المسرحیة -

  :إلعفاءات المؤقتةا - 2

  :وتخص ما یلي

 "،ANSEJ"،"CNAC":األنشطة الممارسة من قبل الشباب والمرتبطة بأحد الصنادیق التالیة -

ANGEM«االستغالل، من تاریخ بدایة  ابتداءیتم اعفاء المكلف بالضریبة لمدة ثالث سنوات  ث، حی

ھذه المدة  الدولة، وتمتدنشطة في المناطق التي یجي ترقیتھا من طرف سنوات في حالة وقوع ھذه األوستة

 .قل لمدة غیر محدودةو الشاب بتوظیف ثالث عمال على األبسنتین إضافیتین في حالة تعھد المستثمر أ

حدیثا، واألنشطة الخاصة نشطة التجاریة الصغیرة المھیأة من طرف الجماعات المحلیة والمنشأة األ -

عفاء لمدة سنتین من إمن  تستفیدوبجمع الورق المستعمل والنفایات المنزلیة والنفایات القابلة لالسترجاع، 

سنوات على النحول في قیمة االخضاع الضریبي لمدة ثالث تستفید من تخفیض  النشاط، كمابدایة 

 )2(:التالي

  .الضریبة الجزافیة الوحیدةمن % 70ولى تخفیض بنسبة السنة األ-                   

  .الضریبة الجزافیة الوحیدةمن% 50السنة الثنیة تخفیض بنسبة  -                   

 .وحیدةالضریبة الجزافیة المن % 25السنة الثالثة تخفیض بنسبة  -                   

  عھاالضریبة وكیفیة دف تمعدال :المطلب الثالث

                                                             
 .2017قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة )1(_

)2( DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, IMPOT FORFAITAIRE UNIQUEDirection desRelationsPubliques et de 
laCommunication, Edition 2017. 
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  :كما یليحسب نوع النشاط تفرض على المكلف بالضریبة الجزافیة الوحیدة معدلین      

 .على أنشطة االنتاج وبیع السلع% 5نسبة  -

 .نشطة األخرىعلى األ% 12نسبة  -

للضریبة المستحقة في فترة أقصاھا الیوم یتم دفع ھذه الضریبة بالربع كل ثالث أشھر من المبلغ اإلجمالي 

لى غایة سبتمبر إ1الدفع السنوي ابتداء من كان 2016-2015 الفترةفي األخیر من الفصل المدنیف

 . سبتمبر30

عمال التقدیري المصرح بھ من الضریبة كلیا مع التصریح برقم األیتم دفع ھذه  2017أما ابتداء من سنة 

من قیمة الضریبة مع ایداع رقم % 50ع الجزئي بحیث یتم دفع ما نسبتھ طرف المكلف، أو عن طریق الدف

 15- 1الباقیة في الفترة من %25 سبتمبر، ثم 15-1من قیمة الضریبة بین الفترة % 25وعمال التقدیري األ

  .دیسمبر

یتعین على المكلفین " ن"وفي حالة تحقیق رقم أعمال تجاوز المصرح بھ بعنوان السنة المالیة           

ابتداء  ، أما2016- 15خالل االفترة"1+ن"جانفي من السنة  30- 15بالضریبة اكتتاب تصریح تكمیلي بین 

  "1+ن"فیفیري من السنة 15جانفي و20فیتم دفع التصریح التكمیلي بین  2017من سنة 

 ،دج خالل السنة10.000عن المدفوعة من قبل المكلفین أن یقل مبلغ الضریبة الجزافیة الوحیدة  نال یمك

أما  دج،5000 ـدنى حدد بعانات على الشغل فإن الحد األاإل أما بالنسبة للمستثمرین المستفیدین من أنظمة

  .في النظام الحقیقي مباشرة ملیون دینار فیتم صبھم30في حالة تجاوز رقم األعمال سقف 

  

  حصیلة الضریبة الجزافیة الوحیدة عتوزی: المطلب الرابع

بدایة تطبیقھا تم فیھا مراعاة  ذمن لضریبة الجزافیة الوحیدة بنسب متقاربةمرت عملیة توزیع حصیلة ا   

  :عدة أسباب منھا ما یلي

 .مرافقھاحاجة البلدیات إلى ایرادات ضریبیة لتغطیة العجز الحاصل في تسییر  -

خیرة إلى ایرادات ضریبیة لتغطیة العجز الحاصل في میزانیتھا حاجة الدولة في الفترة األ -

 .سواق العالمیةتیجة انخفاض أسعار البترول في األن

  .والجدول التالي یوضح كیفیة توزیع ھذه الحصیلة بین مختلف ھیاكل الدولة

  2018-2011خالل الفترة  حصیلةالضریبةالجزافیةالوحیدةعتوزی )04(جدول رقم 

  2011  2014  2016  2017  2018  
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  49  49  49  49  50  % میزانیة الدولة

  0.5  0.5  0.5  0.5  1  % غرف التجارة والصناعة

  0.01  0.01  0.01  0.01  0.02  % الغرفة الوطنیة للصناعة التقلیدیة

  0.24  0.24  0.24  0.24  0.48  % غرفة الصناعة التقلیدیة والمھن

  40.25  40.25  40.25  40.25  40  % البلدیات

  5  5  5  5  05  % الوالیة

  5  5  5  5  05  % الصندوق المشترك للجماعات المحلیة

  2011،2016،2017،2018،سنة .المباشرة والرسوم المماثلة قانون الضرائب:المصدر

  .2014دیسمبر31سنة 78الجریدة الرسمیة العدد  -

ة الوحیدة خالل الثماني سنوات الضریبة الجزافیث تغییر كبیر یذكر في مجال توزیع حصیلة دلم یح

ة الغالبة على توزیع ھذه الضریبة، رغم حاجة خیرة وبقیة حصة میزانیة الدولة والبلدیة تستأثر بالنسباأل

  .الغرف األخرى لھذه الحصیلة

  

  

  

  

  

  

 اإلطار الجبائي لبعض الضرائب االخرى: المبحث الثاني

یتم ضمن ھذا المبحث التطرق إلى بعض الضرائب والرسوم األخرى المطبقة على المؤسسات سواء    

أو  ،ومنھا الضریبة على األمالكوالضریبة على الملكیات المبنیة وغیر المبنیة أثناء تملكھا لرأس المال

  .نشاطھا كرسم التطھیرممارسة خالل 

 الضریبة على األمالك: المطلب األول

ا على أمالك یكون مجال تطبیقھتدخل ضمن الضرائب والرسوم ذات التخصیص الخاص ووھي 

شخاص الطبیعیون الذین یوجد مقرھم الجبائي بالجزائر أوخارجھا وتقدر شروط الخضوع للضریبة في األ

  .أول جانفي من كل سنة

  :وعاء الضریبة- 1
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 مالك والحقوق والقیممن كل سنة لمجموع األ ي أول جانفيف لألمالكیتشكل وعائھا من القیمة الصافیة 

 مجموعالمتزوجة بصفة منفردة للضریبة على  المرأةضع شخاص وتخالخاضعة للضریبة التي یملكھا األ

  .مالكھاوالحقوق والقیم التي تتشكل منھا أمالك األ

  :اآلتیةمالك م تخضع اجراءات التصریح عناصر األ.ر.م.من قانون ض 276فحسب المادة 

 .ةالمبنیمالك العقاریة المبنیة وغیر األ -

 .الحقوق المبنیة العقاریة -

غاز  3سم2200بنزین و3سم2000موال المنقولة مثل السیارات التي یفوق سعة أسطوانتھا األ -

 .3سم250أویل،الدرجات الناریة ذات سعة محرك یفوق 

 .الیخوت وسفن النزھة وخیول السباق -

 دج500.000اللوحات الفنیة التي تفوق قیمتھا  -

  :تیةمالك اآلجباریا للتصریح عناصر األإغیر أنھ ال تخضع 

 .للتأثیثالمنقوالت المخصصة  -

 .المجوھرات وأحجار الكریمة والذھب والفضة والمعادن الثمینة -

 )خرىالمنقوالت المادیة األ(الوفاة مین في حالة الت وعقود التأالدیون والودائع والكفا -

مالك المعفاة من الضریبة فھي الریوع أو التعویضات المحصلة نتیجة تعویض أضرار وفیما یخص األ

مالك التي تكون ضروریة لتأدیة نشاطا صناعیا أو تجاریا أو األ مھني،نشاط إطارمادیة أو التي تكون في 

اریة مالك المنقولة أو العقسھم الشركات التي تكون نشاطھا األساس تسییر األأو فالحیا وكذا حصص وأ

  .الخاصة بھا

  :الضریبةحساب- 2

  :مالك كما یليتحدد نسبة الضریبة على األ 8مكرر  281حسب المادة 

 مالكالخاضعةللضریبةقسطالقیمةالصافیةمناأل)05(جدول رقم 

  %النسبة بـ   مالكالخاضعةللضریبةبالدیناراألقسطالقیمةالصافیةمن

  0  دج100.000.000یقل عن 

  0.5  دج150.000.000-100.000.000من 

  0.75  دج150.000.000-250.000.000

  1  دج250.000.000-350.000.000

  1.25  دج350.000.000-450.000.000
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  1.75  دج450.000.000أكثر من 

  .2018قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  :المصدر

مالك خارج الجزائر بخصمھا من تلك الواجبة األ ة الذین قاموا بدفع ضریبة علىویمكن للمدینین بالضریب

  .الدفع في الجزائر

  :التزامات المدینین بالضریبة- 3

  :یتم مایلي 12مكرر  281الى  10مكرر 28حسب المواد 

لدى  باألمالكمارس من السنة الرابعةكأخر أجل تصریح 31ربع سنوات من أاكتتاب كل  -

أشھر ابتداء  6مفتشیة الضرائب التي یتبعھا أما في حالة الوفاة فیمكن أن یؤخر التصریح حتى 

 .من تاریخ الوفاة

ریبة مھما تكن القیمة ماي كأقصى حد للمكلفین بالض 31في  ولىیكتتب التصریح للمرة األ -

مداخیل ناتجة عن  ن إال علىمالكھم باستثناء المكلفین بالضریبة الذین ال یتوفروالصافیة أل

 .جور فقطاأل

  :توزیع حصیلة الضریبة- 4

  :كما یليم.ر.م.من قانون ض 282یحدد توزیع الضریبة حسب المادة 

 .لمیزانیة الدولة% 60 -

 .لمیزانیة البلدیة20% -

  .بعنوان الصندوق الوطني للسكن 302- 050لى حساب التخصیص الخاص رقم إ% 20 -

 على الملكیات المبنیة العقاري الرسم: الثانيالمطلب 

بایتھا لفائدة البلدیة دون غیرھا من المصالح رسوم یتم جیعتبر كل من الرسم العقاري ورسم التطھیر 

  .األخرى لدولة

  :المفھوم - 1

الملكیات المبنیة التي توجب علیھا الضریبة ھي التي تكون موجودة فوق  248في مادتھ  م.ر.م.ض.حدد ق

التراب الوطني مھما تكن وضعیتھا القانونیة باستثناء ما نص علیھا القانون صراحة بإعفائھا فتخضع 

  :الضریبةالتالیة إلى المبنیة الملكیات 

 .األشخاص والمواد أو لتخزین المنتوجات ءالمنشآت المخصصة لإلیوا -
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المنشآت التجاریة الكائنة في محیط المطارات الجویة والموانئ ومحطات السكك الحدیدة  -

 .والطرقات بما فیھا ملحقاتھا المتكونة من مستودعات وورشات للصیانة

یمكن  أرضیات البنایات بجمیع انواعھا والقطع االرضیة التي تشكل ملحقا مباشرا لھا وال -

 .االستغناء عنھا

راضي غیر المزروعة والمستخدمة الستعمال تجاري أو صناعي كالورشات وأماكن ایداع األ -

من نفس النوع سواء كان یشغلھا المالك أو المنتفعون مجانا أو  من االماكنالبضائع وغیرھا 

  . بمقابل

  :عفاءاتاإل- 2

  :عفاءات دائمة وأخرى مؤقتة وھيھناك إ

  :الدائمةعفاءات اإل-1- 2

دخال وھذا  رتعفى بصفة كلیة الملكیات المبنیة المخصصة لمرفق عام أو منفعة عامة شریطة أال تد        

، فكل العقارات التابعة للدولة والوالیة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 250حسب المادة 

االجتماعیة الشؤون لحمایة والصحة واالداري والتي تمارس نشاطا في میدان التعلیم والبحث العلمي وا

  .والثقافیة والریاضیة

ابعة للوقف والعقارات التابعة واالمالك العمومیة الت الشعائر الدینیة لألداءكما تعفى البنایات المخصصة 

مع بعثاتھم الدیبلوماسیة والقنصلیة المعتمدة لدى الحكومة الجزائریة  لإلقامةجنبیة والمخصصة ألللدول ا

  .بالمثل، كما تعفى ایضا تجھیزات المستثمرات الفالحیةمراعاة قاعدة المعاملة 

  :عفاءات المؤقتةاإل-2- 2

  .تعفى العقارات غیر الصحیة أو التي على وشك االنھیار 250حسب المادة     

المبلغ السنوي للضریبة  زالملكیات المبنیة التي تشكل السكن الرئیسي لمالكھ شرط أال تتجاو -

 .جر الوطني المضمونلشھري للخاضعین للضریبة مرتین األالدخل ا زدج وأال یتجاو1400

فیما یخص البنایات الجدیدة أو االضافات أو اعادة البناء فتكون معفاة بدایة من أول جانفي من  -

 .السنة التالیة لسنة االنجاز

یمارسھا الشباب في أحد الصیغ الخاصة  البنایات المستعملة في اطار النشاطات التي -

لمدة  ANGEM ,ANDI ,CNAC,ANGEMالمؤھلون لالستفادة من اعانة باالستثمار 

سنوات عندما تكون ھذه البنایات في مناطق 6ثالث سنوات من تاریخ انجازھا وترفع إلى 
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 او في مناطق الھضاب العلیا في إطار الصندوق الوطني یجي ترقیتھا من طرف الدولة

 .سنوات إذا كانت تقع في مناطق الجنوب10وإلى مدة لتطویر الھضاب العلیا، 

 .السكن العمومي االیجاري التابع للقطاع العام بشرط تحقیق الشرطین المذكورین أعاله -

  :أساس فرض الضریبة- 3

لكل متر  اإلیجاریةعن طریق القیمة  مالك البد من تعیین أساس فرضھا وذلكعلى األ حساب الضریبةل 

أساس فرض الضریبة بعد تطبیق معدل تخفیض  ، ویحددمربع مضروبة في المساحة الخاضعة للضریبة

سنویا باإلضافة على مراعاة قدم الملكیة ذات االستعمال السكني حیث یستفید من تخفیض % 2یساوي 

  .ةفي الحساب أجزاء المتر المربع في وعاء الضریب ذ، كما ال یؤخ%2.5ولكن ال یتعدى 

  :أساس فرض الضریبة على الملكیات المبنیة-1- 3

ولتأسیس الرسم العقاري یؤخذ في الحسبان وقوع البنایة حسب المنطقة والمناطق الفرعیة وفیما یلي    

  :ایضاح ذلك

 :ل متر مربع ذات االستعمال السكني حسب الجدول التاليالجبائیة لكاإلیجاریةتحدید القیمة  -

  2متر/دج اإلیجاریةالجبائیة لكل متر مربع ذات االستعمال السكنيالقیمة )06(جدول رقم

  4المنطقة الفرعیة   3المنطقة الفرعیة   2المنطقة الفرعیة   1المنطقة الفرعیة   

  668  742  816  890  أ

  594  668  742  816  ب

  520  594  668  742  جـ

  .2018قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  :المصدر

  :  حسب الجدول التالي لمحالت التجاریة والصناعیةتحدید القیمة االیجاریة لویتم  -

 2متر/دج لمحالت التجاریة والصناعیةالقیمة االیجاریة ل )07(جدول رقم

  4المنطقة   3المنطقة   2المنطقة   1المنطقة   

  1338  1484  1632  1782  أ

  1188  1338  1484  1632  ب

  1038  1188  1338  1484  جـ

  .2018قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  :المصدر

  :راضي الملحقة بالملكیات المبنیةاألأساس فرض الضریبة على -2- 3
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انطالقا من تحدید المساحة أساس فرض الضریبة على األراضي الملحقة بالملكیات المبنیةتحدیدیتم 

 .ذلك وفق الجدولین اآلتیینبالمترمربع، و

  2متر/نیة الموجودة في قطاعات عمرانیة دجالملكیات المب ملحقات)08(جدول رقم

  4المنطقة   3المنطقة   2المنطقة   1المنطقة 

44  36  26  14  

  .2018قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  :المصدر

  2متر/للتعمیردجملحقات الملكیات المبنیة الموجودة في قطاعات قابلة ) 09(جدول رقم

  4المنطقة   3المنطقة   2المنطقة   1المنطقة 

32  26  20  12  

  .2018قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  :المصدر

 :حساب الرسم - 3

 .على الملكیات المبنیة بأتم معنى الكلمة% 3یتم تطبیق  -

شخاص ذات االستعمال السكني من طرف األ على الملكیات المبنیة% 10یتم تطبیق  -

 .المحددة عن طریق التنظیم وغیر المشغولةالطبیعیین الواقعة في المناطق 

  .توضیح كیفیة تطبیق ما أوردناه في الفقرة أعاله عن طریق التنظیم كما یتم

 :یتم حساب معدلھا كما یليفراضي التي تشكل ملحقات ملكیاتھا المبنیةاألأما 

 .2م500تقل أو تساوي % 05 -

 2م1000أو تساوي  2م500تفوق % 07 -

 2م1000تفوق % 10 -

  ةالرسم العقاري على الملكیات غیر المبنی:المطلب الثالث

 :المفھوم - 1

یؤسس رسم عقاري على الملكیات غیر المبنیة بجمیع أنواعھا باستثناء تلك المعفیة صراحة من الضریبة 

  :يما یلالضریبة على  وتستحق ھذه

ر یراضي قید التعمبما فیھا األراضي الكائنة في القطاعات العمرانیة أو القابلة للتعمیر األ -

 .والتي لم یتم اخضاعھا إلى الرسم العقاري على الملكیات المبنیة

 .المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم في الھواء الطلق -
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 .مناجم الملح والسبخات -

 .االراضي الفالحیة -

 :تعفى من ھذا الرسم الملكیات التالیةو

 إلى تحقیق ربح فمنفعة عامة والتي ال تھدكما سبق ذكره فإنھ یتم اعفاء جمیع الملكیات ذي  -

الوقف واإلسعافیھ، مثل الوالیات البلدیات المؤسسات العمومیة أو العلمیة والتعلیمیة 

ولكن ھذا االعفاء ال یطبق على الملكیات التابعة للدولة التي تھدف إلى تحقیق . الخ...العمومي

 .ربح

 .األراضي التي تشغلھا السكك الحدیدیة -

 .االرضیة الخاضعة للرسم على الملكیات المبنیةالقطع  -

  :حساب الضریبة - 2

ساس الخاضع للضریبة عن طریق استخراج القیمة االیجاریةالجبائیة بل حساب الضریبة یتم تحدید األق

وضحھ الجدول ویتم ذلك كما یوفق المنطقة الخاضعة، للملكیات غیر المبنیة بالمتر المربع أو الھكتار 

  :ليالتا

 2متر/دج راضي الموجودة في قطاعات عمرانیةاأل:)10(مجدول رق

  4المنطقة   3المنطقة   2المنطقة   1المنطقة   المنطقة الفرعیة

  100  180  240  300  أراضي معدة للبناء

أراضي أخرى مستعملة لنزھة، حدائق الترفیھ، 

  الخ...مالعب

54  44  32  18  

  .2018قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  :المصدر

وقطاع التعمیر  ،راضي الموجودة في قطاعات معدة للتعمیر في المدى المتوسطاألوبخصوص 

الموجودة في  انطالقا من تحدید المنطقة التي تكون فیھا أراضي المؤسسةیتم حساب الضریبة ،المستقبلي

  : كما یوضحھ الجدول التالي،قطاعات معدة للتعمیر في األجل المتوسط والطویل

 2متر/دج والطویل األراضي الموجودة في قطاعات معدة للتعمیر في المدى المتوسط)11(جدول رقم

  4المنطقة   3المنطقة   2المنطقة   1المنطقة   المنطقة الفرعیة

  34  66  88  110  أراضي معدة للبناء

  14  26  34  44  أراضي أخرى مستعملة كأراضي للنزھة وحدائق للترفیھ ومالعب

  .2018قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  :المصدر
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یتم ذلك  ،والسبخات ،والملح ،في الھواء الطلقوالمناجم  ،استخراج الرملومواقع  ،المحاجروفیما یتعلق ب

  :ليكما یوضحھ الجدول التا

 المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم في الھواء الطلق والملح والسبخات):12(جدول رقم

  4المنطقة   3المنطقة   2المنطقة   1المنطقة 

110  88  66  34  

  .2018قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة :المصدر

الجبائیة لكل ھكتار حسب القیمة االیجاریةفیتم حساب معدل الضریبة  ،راضي الفالحیةاألأما فیما یخص 

  :انطالقا من الجدول التالي

 ھكتار/دج ألراضي الفالحیةلالقیمةاالیجاریةالجبائیة):13(جدول رقم

  الیابسة  المسقیة  المنطقة

  2.500  15.000  ا

  1874  11.250  ب

  944  5962  ج

  750  750  د

  .2018قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة : المصدر

  

  

  :محلولةأمثلة وتمارین 

  :01تمرین رقم 

 :التییدفعھاالمكلففیالحاالتالتالیة2017 سنةلحسبمبلغالضریبةالجزافیةالوحیدةأ

 بالتجزئةالموادالغذائیةبیع (تجاریارقماألعمااللسنویالمحققمنطرفمكلفیمارسنشاطا - 1

  دج20.000مقدرا)

  دج24.000ـ بعمالیقدرأدارةالضریبیةرقماإلتاجرموادغذائیةحققحسبتقدیر - 2

  .دج4.200.000ـ بدارةالجبائیةوعاءضریبییقدراإلشاحنةإلسعافالسیاراتحققحسبتقدیرشخصیملك - 3

  :الحــــــــــــل

 مبلغالضریبةالجزافیةالوحیدة لبیع المواد الغذائیةحسب  - 1
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UFI=20.000*5%=1000da 

 نشاط التجارة - 2

UFI=24.000*5%=1200da 

 نشاط الخدمات - 3

UFI=4.200.000*12%=504.000da 

  :02تمرین رقم 

ومحطة بیع البنزین حقق رقم أعمال  وحافلة لنقل المسافرینومخبزھالغذائیةلھ محل لبیع المواد  "فرید"

  .جد22.750.000دج،  650.000دج، 500.000دج، 700.000على التوالي 2016سنة لكل نشاط 

 حساب الضریبة الجزافیة الوحیدة؟ - 1

: لكل نشاط على التواليمتضمن الرسم على القیمة المضافة حقق رقم أعمال  2017في سنة  - 2

 :یليالمطلوب حساب ما دج30.920.000، دج750.000دج، 650.000دج، 850.000

التكالیف القابلة للخصم كانت على الترتیب ، مع العلم أن بة في ھذه الحالةحساب الضری  - أ

 ؟دج.335.0001 ،جد400.000دج، 300.000دج، 250.000: یليكما 

شركة أشخاص واختارت الخضوع إلى الضریبة على  الضریبة إذا كان ضمنحساب   - ب

 .أرباح الشركات

  

  

  :الحــــــــــــل

یون دینار فیتم حساب الضریبة وفق الضریبة الجزافیة مل 30یتجاوز رقم أعمالھ  بما أن فرید لم - 1

ویكون متضمن طریق حساب المعدل الخاص بكل نشاط انطالقا من رقم األعمال عن  الوحیدة

 .دون خصم التكالیف المتعلقة بالنشاط، وكافة الرسوم

* رقم األعمال متضمن كافة الرسوم "=ائیةلمحل المواد الغذ"جزافیة الوحیدة الضریبة ال -

 .دج35000%=5*700.000 =المعدل الخاص بالنشاط

 .دج18750%=5%*25*500.000"=للمخبزة"یة الوحیدة الضریبة الجزاف -
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في حالة یكون فیھا المكلف خاضع للضریبة % 75المخبزة من تخفیض في رقم األعمال بـ یستفید نشاط 

من مبلغ % 35یستفید من تخفیض بـ فالجزافیة الوحیدة، أما في حالة خضوع المكلف للنظام الحقیقي 

IRG. 

 دج32.500%=12*650.000"=نقل المسافرین"یدةالضریبة الجزافیة الوح -

دج  853.125=%5%75*22.750.000"=محطة البنزین" یدةالضریبة الجزافیة الوح -

 .من رقم األعمال الخاضع للضریبة% 25یستفید من تخفیض بـ 

IFU= 35000+18750+32500+853125=939.375da 

بالتالي یتم صبھ مباشرة و ،ملیون دینار 30كلف قد تجاوز في ھذه الحالة یكون رقم األعمال للم - 2

المكلف بطلب جمالي، إال إذا قام للضریبة على الدخل اإلویكون خاضع في النظام الحقیقي 

ذلك طیلة حیاة الشركة على أن یكون خاضع  لھ یكونركات فرباح الشالخضوع للضریبة على أ

 .للضریبة على شكل شركة أشخاص

خارج الرسم على رقم األعمالمكلف للضریبة على الدخل اإلجمالي یكون في حالة خضوع ال  - أ

  .القیمة المضافة

  دج714.285=850.000/1.19= رقم األعمال للمواد الغذائیة -

  دج546.201=650.000/1.19= رقم األعمال للمخبزة -

  دج630.252=750.000/1.19= رقم األعمال لنقل المسافرین -

  دج25.983.193=30.920.000/1.19= عمال لمحطة البنزینرقم األ -

  :حساب الدخل الصافي لكل فئة -

  دج464.285=250.000-714.285=الغذائیةالدخل الصافي لنشاط المواد  -

 %  35 یستفیدنشاطالمخبزةمنتخفیضفیالدخاللصافیبـ -

  دج160.030%=65*) 300.000- 546.201=(الدخل الصافي لنشاط المخبزة

 دج230.252=400.000-630.252=الدخل الصافي لنشاط نقل المسافرین -

  دج24.648.193=1.335.000-25.983.193= الدخل الصافي لنشاط محطة البنزین -

 24.648.193+230.252+160.030+464.285=الخاضع للضریبة الصافيالدخل 

  دج25.502.760=

  بتطبیق الجدول التصاعدي نجد مبلغ الضریبة

IRG2016=25.502.760*0.35+372.000=8.925.966+372.000=9.297.966da 
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 :للضریبة على أرباح الشركات شركةفي حالة خضوع ال  - ب

  األعباء القابلة للخصم –الحواصل المقبوضة = الخاضعة للضریبةالصافیة األرباح 

  دج25.502.760=464.285+160.030+230.252+24.648.193=

  %26إلى معدل  الشركة ھذه تخضع -

IBS=25.502.760*0.26=6.630.717da 

توزیع األرباح الموزعة ضریبة على الإلى  مع شركائھ"فرید"یخضع المكلف وفي حالة توزیع األرباح*

  .الشركاءعلى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خاتمــــة

الالزمة  المالیة للضریبة مكانة خاصة في الوقت الحالي لما لھا من أھمیة كبیرة في توفیر الموارد  

رد واحد في تغطیة النفقات العامة، للدولة خصوصا مع تبني اقتصاد السوق ومع اعتماد الدولة على مو

، أھداف اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة في تحقیق بعض التوازنات على مستویات عدةكما للضریبة من 

من تحقیق االستقرار االقتصاد إلى دعم االدخار وتحفیزه واحداث تغییرات جدریة في مسار التنمیة 

  . توجیھ أنماط االستھالك علىاالقتصادیة، باإلضافة 
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صدار التشریعات الضریبیة الھادفة إلى تنمیة المدخرات سعى الدولة في الوقت الحاضر إلى إوت          

قتصاد الوطني، إلى تعزیز القدرة االنتاجیة لال يوخفض معدالت االستھالك غیر الضروریة التي ال تؤد

الوقت الحالي على تحقیق مفھوم العدالة االجتماعیة وتصحیح االختالالت في االقتصاد  كما تسعى في

أسالیب مختلفة من الدعم والحوافز واالعفاءات الضریبیة والجمركیة الوطني من خالل استخدام 

  .ألصحاب المشاریع الممولة من طرف صنادیق االستثمارالممنوحة 

ت حیث بدأ،ب الضرائب المفروضة في القانون الجبائي الجزائريتقدم ھذه المطبوعة صورة عن أغل 

ودخول مفاھیم جدیدة لم تكن مطروحة من  يولوجعاد جدیدة بعد التطور الكبیر في المجال التكنتأخذ أب

طار النظري مع ، وقد رأى المؤلف تقدیم فینھایة كل فصل أمثلة وتمارین محلولة لغرض اكتمال اإلقبل

  .التطبیقي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :عـــالمراج

  .باھرعتلموسامیالسید،المالیةالعامةودورالقطاعالعامفیتحقیقالرفاھیةاالقتصادیة،جامعةالقاھرة - 1
أرباحالشركات،دارھومھبن - 2   .2010 عمارةمنصور،الضریبةعل
الدخال - 3  .2010 جمالي،دارھومھإلبنعمارةمنصور،الضریبةعل
  .2014 دیسمبر78،31 الجریدةالرسمیةالعدد - 4
القیمةالمضافة،دراسةمقارنةللنظمالضریبیةالعالمیة،الطبعة - 5  خالدعبدالعلیمالسیدعوض،الضریبةعل

 .2007 ،اتراكللنشروالتوزیع،القاھرة،سنة1
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 2017،2018 الدلیاللتطبیقیللمكلفبالضریبة - 6
القیمةالمضافةسنة - 7  2018 ،2017 الدلیاللتطبیقیللرسمعل
 2011 الدلیاللجبائیللحرفیالتقلیدي - 8
 .2017 الدلیاللحرفیسنة - 9

  .2006 بیروت 1 سامویلسونونوردھاوس،علماالقتصاد،مكتبةلبنانناشرونط - 10
اقتصادیاتالضرائب،الدارالجامعیةاالسكندریة،سعیدعبدالعزیزعتمانوشكریرجبالعشماوي، - 11

2007.  
 2005 عادألحمدحشیش،أساسیاتالمالیةالعامة،دارالجامعةالجدیدة،اإلسكندریةسنة - 12
رقماألعمالسنة - 13  .2018 ،2017 قانونالرسمعل
 i,gov,dzwww.mfdg        2017،2018 قانونالضرائبالمباشرةوالرسومالمماثلة - 14
 .2004مجدي شھاب، أصول االقتصاد العام، دار الجامعة الجدیدة، جامعة اإلسكندریة  - 15
 2018 المدیریةالعامةللضرائب،دلیاللخاضعللضریبةالتابعلمركزالضرائب - 16
 .2018، 2017 مطبوعةحواللنظامالجبائیالجزائري - 17
 .2011 منقانونالمالیة 32 المادة - 18
القیمةالمضافة - 19 ھیدیوة،الضریبةعل وآثارھااالقتصادیةواالجتماعیةفیسوریا،رسالةدكتوراند

  .ھفیاالقتصاد،جامعةدمشق،قسماالقتصاد
20- Bendda S, fiscalité directe des entreprises, formation au profit des 

agents de la direction des impôts, kolea 2010 
21- Calendrier fiscal, 2017. 
22- Direction général de l’impôt, paiement de l’IFU et obligation des 

contribuables ,2017.www.mfdg.gov.dz 
23- DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, IMPOT FORFAITAIRE 

UNIQUE Direction des Relations Publiques et de la Communication, 
Edition 2017. 

 مد هللاــم بحـت


