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 مقدمة 

إن ظاهرة الدولة كتنظيم اجتماعي تنتمي إىل جمموعة الظواهر السياسية ذات سلطة 
ة االقتصادية مبراحل منظمة تؤدي دورا يف احلياة االجتماعية،  و قد مر تدخل الدولة يف احليا

خمتلفة،  حيث كان يزداد من فرتة إىل أخرى،  و مع مرور الوقت أصبح هذا التدخل ضرورة 
حتمية من أجل محاية النشاط االقتصادي جبملة سياسات اقتصادية تعمل كل منها على كمية 

 أو أكثر من الكميات االقتصادية اهلامة.

هذه السياسات،  كوهنا تستطيع حتقيق و حتتل السياسة اجلبائية مكانة هامة من 
األهداف املتعددة لالقتصاد الوطين،  حيث حتتل دورا أساسيا مؤثرا على النشاط االقتصادي،  
فهي وسيلة للتسيري و التنظيم االقتصادي،  و أداة لتمويله و إعادة توزيع الدخل و الثروة بني 

 أفراد اجملتمع.

على  وأثرها اجلباية، أساسيات فهم على قادر الطالب جلعل املطبوعة هذه هتدف
ة لكيهلنظرية اجلباية ، و  مدخلك األول خصص ،مخسة حماور خالل من املؤسسة، يف القرارات 

السياسة اجلبائية كسياسة تستعملها الدولة وتركز عليها املؤسسة من خالل حميط اقتصادي، 
لقاة على عاتق املكلف، ومن مث احملور واحملور الثاين متحور يف عرض اهم االلتزامات اجلبائية امل

الثالث نعرض من خالله  الرسم على القيمة املضافة باعتباره اهم رسم شائع وواسع االنتشار 
ضمن باقة االقتطاعات اجلبائية، مث احملور الرابع مت ختصيصه للرسم على النشاط املهين باعتباره 

اخلامس فقد مت فيه التطرق للضريبة على ارباح مالزم لكثري من االنشطة االقتصادية، اما احملور 
الشركات من حتديد نطاقها ومعدالهتا، مث احملور االخري فقد مت فيه التطرق للضريبة على الدخل 

  .االمجايل وعرض اصناف الضرائب املنطوية حتت هذا البند
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   لمحور االول: مفاهيم نظرية للسياسة الجبائيةا

أصبحت السياسة املالية مبا فيها السياسة اجلبائية أداة م  0676عقب األزمة االقتصادية 
رئيسة من أدوات السياسة االقتصادية تعمل توجيه املسار االقتصادي،  و معاجلة األزمات و 
اهلزات االقتصادية،  معتمدة يف ذلك على التوفيق بني معدالت االقتطاع و املردودية اجلبائية 

و مستوى تطوره،  فهي تبحث يف خمتلف الظواهر اجلبائية  حسب طبيعة النظام االقتصادي
املتفاعلة فيما بينها غاية يف الوصول إىل حتديد و تكثيف حجم اإليرادات اليت تسمح بتمويل 

 النشاطات االقتصادية و دعم التطور االقتصادي.  

Iماهية السياسة الجبائية: 

الضرورية يف أي جمتمع، وذلك   إن تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي يعد من االمور
لتحقيق العديد من االهداف االقتصادية واالجتماعية اليت ال ختتلف يف طبيعتها العامة بني الدول 
مهما إختلفت الفلسفة االقتصادية اليت تؤمن هبا او اختلفت درجة التقدم االقتصادي، لكن من 

، وفقا الختالف الظروف االقتصادية املؤكد ان ختتلف وسائل حتقيقها من فرتة زمنية إىل أخرى
 واالجتماعية والسياسية اليت مير هبا اجملتمع.

وتعد السياسة اجلبائية من أهم هذه االدوات والفنون للتدخل غري املباشر للدولة يف 
توجيه االقتصاد، واليت تعد جزءا متكامال من السياسة املالية، وهذه االخرية بدورها جزء من 

 دية العامة للدولة.السياسة االقتصا

ميتد نطاق السياسة اجلبائية ليشمل االيردات اجلبائية الفعلية واحملتملة والربامج املتكاملة 
املرتبطة هبا،  وميتد أيضا إىل اإلنفاق اجلبائي كاحلوافز من إعفاءات )دائمة ومؤقتة( وختفيضات 

 .تعويضها يف الفرتة الطويلة بإعتبارها إيرادات جبائية مضحى هبا يف الفرتة القصرية احملتمل
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 :تطور الجباية(1
قدم العصور التارخيية،  حيث وجدت الضرائب وتطورت مع أترجع االقتطاعات اجلبائية على 

السياسة االقتصادية،  -السلطة -وجود السلطة العامة يف اجملتمع، وتطورت مع تطور أهدافها 
يف إمرباطوريتهم للتمكن من تغطية األعباء فلقد إعترب الرومان الضريبة من أهم عناصر السيادة 

 املرتتبة على السلطة آنذاك، دون االهتمام باألسس املتبعة لفرض وحتصيل هذه الضرائب.
فلقد عرفت االمرباطورية الرومانية ضرائب عدة منها ضريبة الرؤوس،  وهي تلك اليت تفرض 

األسرة إذ يدفع هذه الضريبة على كل شخص مقيم على أرض الدولة،  وكان امللزم هبا هو رب 
سنة( والقادرين على العمل، بغض النظر عن املقدرة 21-سنة 02عن كل األفراد الذين يعوهلم:)

التكليفية.يف الوقت اليت كانت فيه الضريبة حیصل عليها امللك يف شكل إستثنائي )مبثابة هبة( يف 
ر ، وأقر يف إجنلرتا عام م ذات شكل عام ومستم 01م ، وقد اصبحت  يف القرن  00القرن 

 م حق فرض ضريبة ملكية دائمة. 0176
واملالحظ أن التطور التارخيي أحدث تغيريا أساسيا يف العناصر اخلاضعة للضريبة،  فقد طالب 

بضريبة واحدة رئيسية بدال من الضرائب املتعددة،  يف حني نادى الطبيعيون  (vaubanفوبان )
 بارها املصدر األساسي للثروة.بإقتصار الضريبة على األرض باعت

 : قبل مرحلة تشكل الدولة:أ(
تعترب اجلباية املرآة الصادقة اليت تعكس نظام الدول من كل النواحي، ملا يشكله النظام 
الضرييب من تركيبة متناسقة من الضرائب متممة لبعضها بعض، إذ أهنا املصدر األساسي الذي 

إىل وجود السلطة وتطورت بعد   -اجلباية  –وتعود نشأهتا   تستند إليه الدولة يف تسديد نفقاهتا،
 ذلك بالعديد من املراحل:

: كان األفراد يف هذه املرحلة يعيشون يف مجاعات مههم االكتفاء مرحلة عدم االستقرار -0
الذايت لإلقتصاد،  والذي كان هو السائد آنذاك،  فلم تكن هناك مرافق مشرتكة توجب 
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تمعا فرديا ال خيضع لنظام مجاعي منظم،  ومع تطور احلجم فرض الضرائب،  فكان جم
السكاين كان لزاما توفر خلق حاجات مشرتكة كاألمن العام ... إخل،  وحاجة اإلنسان 

إىل التنقل ظهرت هنا ما يسمى بالضريبة
بعد استقرار أفراد اجملتمع يف منطقة معينة وزادت حاجتهم إىل األمن  مرحلة االستقرار: -7

وفك النـزاعات،  إحتاج رئيس القبيلة على بعض املال والتربعات اليت يقدمها والدفاع 
األغنياء،  ونظرا لقلة هذه األخرية وعدم كفايتها مت اللجوء إىل فرض تكاليف إلزامية على 
األشخاص أوال،  ومتثلت يف العمل التطوعي لألفراد، مث على األموال،  ومع زيادة 

ك مت فرض تكاليف عامة على األسواق واملتاجر، وبعد مت احلاجات وتعدد مصاحل املمال
 فرض تكاليف مباشرة وأصبحت واجبا يلزُم كل فرد.

بعدما كان األفراد يعيشون يف مجاعات متفرقة يعتمدون  مرحلة الحضارة وظهور الدولة: -0
على أنفسهم يف تلبية حاجاهتم للعيش،  وبعد إجتماعهم )جتمعهم( باعتبار أن اإلنسان 

كن أن يليب كامل حاجاته بشكل فردي ،  مشكلني بذلك جمتمعات، وهذه ال مي
اجملتمعات حباجة إىل تقدمي خدمات عامة هلم ،  يتم ذلك من خالل احلاكم أو من ميثل 
الدولة،  إضافة إىل إيرادات عامة تغطي مجلة النفقات العامة، هذا ما دفع هبم إىل فرض 

 .1غراض اإلنفاق على احلاكم أو على احلروبالضريبة على أفراد اجملتمع لتحقيق أ
 :الجباية في ظل تطور دور الدولة:ب(

لقد مر دور الدولة يف اجملتمع بعدة مراحل إمتدت من العصور القدمية إىل العصر احلديث 
 تطورت خالله اجلباية، ويتلخص ذلك من خالل املراحل التالية:

 االقتصاد نقطة جدل بني أخذ موضوع دور الدولة يف مرحلة الدولة الحارسة: -1
اإلقتصادين،  ففي ظل الدولة احلارسة إقتضى دورها على محاية السلطة احلاكمة ويف 

، إذ يظهر أن الدولة ال تتدخل 2مقدمتها رجال الدين ومرافق األمن والقضاء والدفاع 
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يف النشاطات االقتصادية بإعتبار أن السوق تتوازن بشكل تلقائي؛ فتكتفي باحلماية 
وفري االمن ، وبالتايل كان اهلدف من فرض الضريبة هو تغطية اإلنفاق على األمن وت

 والقضاء والدفاع
ضاع االقتصادية واالجتماعية إستلزم و مع تطور األ مرحلة الدولة المتدخلة: -7

م  0676ضرورة التخلي عن مفهوم الدولة احلارسة،  وانتشر مفهوم الدولة املتدخلة بعد كساد 
ي االجنليزي كينـز والذي إهتم بدور الدولة ونادى بـ "ضرورة تدخل الدولة يف فجاء االقتصاد

، فجاءت 3النشاط االقتصادي لتشغيل املوارد اليت تعجز املشروعات اخلاصة على تشغيلها"
أفكاره منافية متاما ألفكار الكالسيك،  واليت خططت سياسات حكومية واجبة االتباع  للخروج 

 .4من األزمة
نز جيب على الدولة أن تتدخل يف احلياة االقتصادية بتحقيق طلبات مجاعية فحسب كي

وتفعيل دور السياسة املالية مبا فيها السياسة   5املبنية على التفضيالت الفردية للمستهلكني
اجلبائية، حيث ال يستطيع األفراد متويل املشروعات الضخمة، ومن هنا أصبح فرض 

 لسياسة االقتصادية.الضرائب وسيلة لتحقيق أهداف ا
بعد احلرب العاملية الثانية أصبحت الضريبة حتت مفهوم "  مرحلة الدولة التضامنية: -0

تبارهم أعضاء يف منظمة سياسية إعيدفعه املكلفون خلزانة الدولة بمبلغ من املال 
،  وعليه تعدى مفهوم الضريبة  من االهداف املالية 6تسهدف اخلدمات العامة "

  اهداف اجتماعية حتقق من خالل السياسة اجلبائية.واالقتصادية إىل
وبعد عرض تطور الضريبة من خالل التطور الوظيفي لدور الدولة ميكن التطرق إىل ماهية 

 االقتطاعات اجلبائية وشكلها وهي كالتايل:
 :اإلقتطاع الجبائي -2
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كالضرائب والرسوم   ويشمل كافة االقتطاعات اليت جتىب لصاحل الدولة أو إحدى هيآهتا العمومية
واإلتاوات واحلقوق واإلشرتاكات والثمن العام،  وميكن تقسيم هذه االقتطاعات إىل نوعني: 
إقتطاعات إجبارية مباشرة واألخرى إجبارية غري مباشرة، سواء كانت هذه االقتطاعات جبائية  

شرتاكات كالضرائب والرسوم أو شبه جبائية كتلك احملصلة هليآت عمومية دون الدولة كاإل
 اإلجتماعية وخمتلف أشكال التأمني على سبيل املثال.

 **أو مدينا Le Contribuable *ومما هو جدير بالذكر أنه سواء كان املقتَطع منه مسامها
le Redevable  سنستعمل مصطلح العنصر اجلبائي للداللة على األشخاص حمل االقتطاع أو

 :الدفع،  ويلي تفصيل نوعي االقتطاع كالتايل

وهي تلك اليت تقتطع من دخل او رأمسال العنصر  :اإلقتطاعات اإلجبارية المباشرةأوال :
جيز "بأهنا   -الضرائب -اجلبائي وتفرض مباشرة على الثروة واملعرب عنها بالضرائب، فقد عرفها

عبارة عن أداء نقدي تقتطعه السلطة العمومية من األفراد بدون مقابل وبشكل جربي وهنائي، 
، كما عرفت أيضا على أهنا "فريضة مالية يدفعها 7ك بتخصيصه لتغطية األعباء العامة "وذل

الفرد )املساهم( جربا إىل الدولة أو إىل إحدى اهليآت العامة بصورة هنائية مسامهة منه يف تغطية 
 .8التكاليف واألعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة"

تعريف أوضح وأمشل من سابقيه على أهنا" تفرض على األشخاص وقد عرفها ميل ب
الطبيعيني واملعنويني وفقا ملقدرة املكلفني بدفع الضريبة لتحقيق األهداف االقتصادية 

 واالجتماعية والسياسية" ، ويندرج حتت هذا التعريف مجلة من اخلصائص نذكر منها:
 ر السابقة نظرا  للعيوب التالية::أي ليست عينا كما يف العصو  الضريبة إلتزام نقدي .أ 
عدم إمكانية التحصيل العيين من بعض املداخيل مثل الدخل الناجم عن امللكية الفكرية  -

 او الشهرة؛
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 ختزينا...إخل ؛ إرتفاع تكاليف السداد العيين سواًء حتصيال، أو نقال،  أو -
 عدم اإلتفاق ومبدأ العدالة اجلبائية؛ -
أهنا تفرض جربا من قبل السلطة العامة بقانون،  وال ويعين :الضريبة فريضة إجبارية .ب 

يتم إلغاؤها أو اإلعفاء منها إال مبوجب قانون ايضا؛ اي تفرض إنطالقا من السلطة 
للدولة من خالل وضع أحكامها القانونية وحتديد سعرها وأوعيتها  السيادية

وحتصيلها منهم وإجراءات ومواعيد حتصيلها،  إضافة إىل معاقبة املتهربني من دفعها 
 بالقوة مبا متلكه من الوسائل اجلربية القانونية.

حيث تقوم السلطة بأمر جبايتها دون أي خدمة معينة الضريبة فريضة بدون مقابل: .ج 
تقدم للمكلف بدفعها، إلعتباره جزًءا من اجملتمع يستفيد من اخلدمات العامة اليت 

...إخل،  و سواًء كانت املنفعة العامة تقدم هلذا اجملتمع، كبناء املدارس وتعبيد الطرقات
املقدمة معادلة لقيمة الضريبة أم ال، فالضريبة ليست شرا ال بد منه للحصول على 

 .9إيرادات الدولة ولكنها أداة لتأدية وظيفة معينة
فالضريبة يدفعها املكلف على أساس مسامهته  الضريبة أداة لتغطية التكاليف العامة: .د 

صد تغطية أعباء الدولة اليت تفرض من جراء فرض األمن يف بناء اجملتمع، وق
 واإلستقرار، وتوفري خدمات أساسية كالتعليم ، الصحة، .....إخل.

  فهي تلك األموال اليت تقتطع بطرق غري مباشرة اإلقتطاعات اإلجبارية غير المباشرة:ثانيا: 
هيآت عمومية تابعة  من دخل ورأمسال املكلف وتفرض على إستعماالت الثروة وجتىب لصاحل

 للدولة ُخوِلت هلا صالحية التحصيل كالرسوم اجلمركية مثال.

على أنه "مبلغ من النقود يدفعه الفرد إىل الدولة أو غريها من أشخاص  *ويعرف الرسم
القانون العام جربا مقابل إنتفاعه خبدمة معينة تؤديها له، ويرتتب عليها نفع خاص له إىل 
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لص من هذا التعريف أن العناصر املكونة للرسم تتشابه والعناصر ، وخن10جانب نفع عام"
 املكونة للضريبة من حيث اإللزامية والنقدية والنهائية،  إال أنه خيتلف من حيث املقابل.

لقد أورد علماء املالية ثالثة  معايير التفرقة بين اإلقتطاعات المباشرة وغير المباشرة:ثالثا: 
 بني اإلقتطاعات املباشرة وغري املباشرة وهي كالتايل:مبادئ )معايري( للتفرقة 

سلوب جباية وحتصيل اإلقتطاع بناء على جداول تصدر أويعين  المعيار اإلداري: .أ 
بأمساء املكلفني واملبالغ املستحقة فتكون العالقة مباشرة بني االدارة والعنصر اجلبائي  

فنكون أمام إقتطاع   من خالل كشف إمسي يتضمن إسم املمول واملبلغ املستحق،
،  أما االقتطاعات غري املباشرة هي اليت حتدد بعد حصول الواقعة اليت مت 11مباشر 

االقتطاع عليها،  وبالتايل فإن االدارة اجلبائية ال ميكنها حصر املكلفني باإلقتطاعات  
 غري املباشرة.

العنصر اجلبائي  فحسب هذا املعيار يعد االقتطاع مباشرا إذا كان المعيار االقتصادي: .ب 
هو املتحمل النهائي لعبء االقتطاع،  وال ميكن له حتميله أو اسرتداده من جهات 
أخرى كإقتطاعات الدخل مثال، على خالف االقتطاعات غري املباشرة اليت متكن 

 املكلف من نقل عبئها للغري كاإلقتطاعات على االستهالك.
تطاع مباشرا إذا إتسمت األوعية اجلبائية وهبا يعد االق معيار استقرار المادة الخاضعة: .ج 

بالثبات واالستمرارية،  أما يف حالة عدم استقرار الوعاء نكون أمام إقتطاعات عرضية 
 غري ثابتة.

إال أن علماء املالية احلديثة يعيبون على هذا التقسيم ويلجأون إىل تقسيم االقتطاعات 
ن االقتطاعات على الدخل والثروة هي حسب الدخل والثروة واالنفاق، إذ ميكن اإلعتبار أ

إقتطاعات مباشرة،  وأن اإلقتطاعات على  اإلنفاق والتداول هي من قبيل اإلقتطاعات 
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غري املباشرة وميكن إبراز أهم مزايا عيوب االقتطاعات املباشرة وغري املباشرة من خالل 
 اجلدول التايل:
 غري املباشرة(: مقارنة بني االقتطاعات املباشرة و 0اجلدول رقم )
 االقتطاعات غري املباشرة االقتطاعات املباشرة

 العيوب املزايا العيوب املزايا
تتطلب إدارة جبائية  احلصيلة اجلبائية ثابتة

ذات كفاءة 
 وضخامة

وفرة وغزارة احلصيلة 
حيث أهنا تصيب أكرب 

 عدد من املواطنني 

ال تراعي القدرات 
 التكليفية للمكلفني

ألهنا تتسم بالعدالة 
خد باملقدرة أت

 التكليفية

ال تتمتع حصيلتها 
 باملرونة

مرونة حصيلتها حيث 
اهنا تعكس االنتعاش 

 االقتصادي

عدم مرونة حصيلتها 
 يف اوقات االنكماش

تأخذ مببدأ االقتصاد 
 يف نفقات اجلباية

تقل حصيلتها 
بسبب االعفاءات 

إلعتبارات إجتماعية  
أو إقتصادي أو 

 سياسية

جلباية قلة نفقات ا
وعدم حاجتها جلهاز 

 ضرييب ضخم

تستلزم عدة إجراءات 
لتفادي الغش وهو ما 
يؤدي إىل عرقلة 

 االنتاج وتداول الثروة

تتفق بشكل أكرب مع 
 قاعدة املالءمة

ثقيلة العبء على 
 املكلف

سهولة دفع املكلف هلا 
مع عدم شعوره بثقل 
عبئها مع مساواهتا بني 

 املكلفني

 

       باحثالاملصدر: إعداد  
 :القواعد العامة لفرض الضريبة: - 3
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يتعني على الدولة أثناء شروعها بفرض ضرائب ان تتبىن نسقا من القواعد قصد التوفيق بني 
 مصلحة الدولة واملكلفني حمل اإلقتطاع وتتمثل هذه القواعد فيما يلي:

ة املقدرة التكليفية وتتجلى فحوى القاعدة من خالل قيام الدولة مبراعا قاعدة العدالة:أ. 
للمكلفني،  وذلك بتحقيق العدالة يف توزيع االعباء العامة على أفراد اجملتمع حىت تتمكن من 
القيام بواجباهتا على أكمل وجه،  حيث أن املفهوم احلديث للعدالة اجلبائية مشتق من  مبدأ 

ه التكليفية، فعمومية املساواة أمام الضرائب اليت تفرض عموميتها، ومعاملة الفرد حسب مقدرت
 الضريبة تعين خضوع مجيع األشخاص )التابعني للدولة( ومجيع االموال دون إستثناء.

إن إحرتام مبدأ العمومة ال يكفي وحده لتحقيق املساواة أمام الضريبة، فال ينبغي أن   
دخل تفرض على مجيع األفراد بنفس املقدار وإمنا ينبغي أن يدفع كل وما يتناسب مع حجم ال

، ونظرا ملا تتسم به العدالة من النسبية وعدم الوضوح ، وتعرضا للتغري بتغري 12احملصل عليه
 الزمان واملكان ذهب علماء املالية العامة على حتديد نوعني من العدالة:

تبعا هلذه القاعدة رأى آدم مسيث العدالة "أن يسهم كل أعضاء  العدالة األفقية: -
؛أي أن حتقيق العدالة يكون من  13ولة تبعا ملقدرهتم النسبية"اجلماعة يف حتمل أعباء الد

خالل فرض ضرائب نسبية تتناسب ودخل املكلف بالضريبة، وذلك مبعاملة األفراد ذوي 
نفس املستويات من الدخول مبعدالت ضريبية متساوية، فهذه القاعدة تراعي يف مبدئها 

 فة األموال ختضع للضريبة أيضا.كما أن كا أن كافة االشخاص متساوون أمام الضريبة،
وتتسم أن كل املكلفني بدفع الضريبة غري متساوين يف القدرات،   العدالة العمودية: -

لذلك وجب أال يعاملوا معاملة ضريبية متساوية املعدالت،  بل جيب مراعاة قدرة كل 
 منهم وهذا ما إجنر عنه تصاعدية الضريبة.
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وح مبلغ الضريبة،  وأسلوب وموعد سدادها،  وتتجلى من خالل وض قاعدة اليقين:ب. 
وشفافية األحكام واإلجراءات اخلاصة هبا، وذلك حىت يتسىن لدافيعيها معرفة القوانني السائدة 
ملمارسة حقوقهم وواجباهتم اجلبائية، كما يشرتط يف موظفي اإلدارة اجلبائية على وجه الضرورة 

 الكفاءة املهنية والدراية العلمية.

وتتلخص يف مناسبة أحكام الضريبة وأسلوب جبايتها مع أحوال املكلف المالءمة:قاعدة ج 
، 14بالضريبة، حيث يتم دفع مبلغ الضريبة بعد حصول املكلف على الدخل الذي يعترب وعاؤها

و تعترب طريقة التحصيل)اإلقتطاع( من املنبع )املصدر( خاصة يف ضريبة الرواتب، إذ يتم خصم 
ع الدخول ملستحقيها،  وهو ما يعرف يف بريطانيا والواليات املتحدة مبلغ الضريبة قبل دف

 *. (P.A.Y.E)االمريكية بنظام 

وتقتضي أال تكون تكاليف اجلباية أكرب من مقدار الضريبة،  قاعدة اإلقتصاد في الجباية:د 
 .15حىت ال تفقد خاصيتها وهدفها املايل وحتقق الغزارة يف احلصيلة اجلبائية

حيث حیسم مبلغ اإلقتطاع سنويا لتجنب الرتاكم الضرييب الذي حیصل بعد  نوية:قاعدة السه 
سنوات إن خولف هذا املبدأ ،و يعتد غالبا بالسنة املالية املدنية إلغالق احلسابات وإعدادها 

 إلحتساب األرباح،  كما تعتمد الدولة سنة مالية قادمة إلعداد ميزانيتها.

 
II  )جبائية:مفهوم ومبادئ السياسة ال 

أن املبادئ العامة للسياسة اجلبائية متدنا بأساس نظري لتصميم نظام جبائي مالئم،  
ذلك أنه على الرغم من أن هذه املبادئ اإلجيابية قد تساعد على حتديد اآلثار املتوقع أن 
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نت تنجم عن اإلقتطاعات اجلبائية بأنواعها، إال أهنا ال متدنا بأداة أو وسيلة لتحديد ما إذا كا
 هذه اآلثار مرغوبا فيها أم ال.

إن بعض املبادئ اإلجيابية للضرائب هلا دالالت وآثار واضحة ومباشرة على السياسة 
اإلقصادية عموما واجلبائية خصوصا، فتدنية العبء اجلبائي الزائد مثال،  الميكن ان يكون 

إىل قسمني: األوىل  مبدءا صحيحا يف كل األزمنة واألمكنة،  ولذلك قسمت املبادئ اجلبائية
 متعلقة بالكفاة،  واالخرى متعلقة بالعدالة ويلي تفصيلها كاآليت:

تعترب السياسة اجلبائية جزءا من السياسة املالية اليت هي إحدى  السياسة الجبائية: مفهوم  -1
أدوات وفنون السياسة اإلقتصادية،  فهي تبحث يف خمتلف الظواهر اجلبائية وحتلل أوجه النشاط 

ايل،  لتعني الدولة على املسامهة يف حتقيق أهداف اجملتمع،  فهي برنامج ختططه وتنفذه الدولة امل
مستخدمة كافة أسالب وفنون الضرائب إلحداث آثار تسعى إىل حتقيقها على كافة متغريات 

 النشاط اإلقتصادي واإلجتماعي والسياسي.
يت تضعها الدولة مستخدمة كافة وتعرف السياسة اجلبائية على أهنا" جمموعة الربامج ال

مصادرها اجلبائية الفعلية واحملتملة، إلحداث آثار إقتصادية وإجتماعية وسياسية مرغوبة، وجتنب 
، 16أية آثار غري مرغوب فيها من أجل حتقيق أهداف اجملتمع اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية

ل،  واستخدامها بشكل ممنهج فهي تسخري كل ما حیيط بالبيئة اجلبائية من أدوات ووسائ
وهادف ومنسجم مع األهداف الكلية للسياسة اإلقتصادية العامة للدولة،  فعرفها تورنيه على 
أهنا:"جمموعة القرارات واإلجراءات والتدابري املتخذة هبدف تأسيس وتنظيم االقتطاعات اجلبائية 

 .17طبقا ألهداف السلطات العمومية"
 ن للسياسة اجلبائية عدة مسات تتلخص فيما يلي:ومن هذين التعريفني يتضح أ

 تعد السياسة اجلبائية تشكيلة متكاملة من الربامج بغية حتقيق أهداف معينة؛ -
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ترتكز على أدوات ضريبية فعلية وحمتملة تتناسق والربامج املوضوعة،  ومنها اإلعفاءات  -
 والتخفيضات؛

عترب جزءا من السياسة اإلقتصادية تعد جزءا من السياسة املالية للدولة واليت بدورها ت -
 حيث تسعى إىل حتقيق أهدافها؛

هتدف السياسة اجلبائية إىل جذب وحتفيز االستثمار ودفع عجلة التنمية االقتصادية،   -
وذلك من خالل استعمال وسائلها املختلفة، ويتمثل هذا التحفيز يف التدابري 

املختصة وفق سياسة جبائية معينة،  واإلجراءات  املعينة اليت تتخذها السلطة اجلبائية 
 بقصد منح مزايا وإعتمادات ضريبية لتحقيق أهداف معينة، 

وتشكل الوسائل املستعملة لتحقيق السياسة اجلبائية إنفاقا جبائيا يصنف حسب منظمة 
 : 18التعاون والتنمية االقتصادية إىل مخس جمموعات

 التخفيضات اجلبائية القرض الضرييب؛  -
 اخلاصة باملعدالت؛التخفيضات   -
 تأجيل مواعيد الدفع؛  -
 اإلعفاءات اجلبائية؛ -

تتجه النفقات اجلبائية بالدول املتقدمة حنو االخنفاض،  حبيث أهنا متنح يف حالة األزمات 
  من أجل معاجلة اإلختالالت،  وختفض تدرجييا عند عودة االستقرار والتوازن االقتصادي.

دولة مهمة جلهات عديدة ف البيئة اإلقتصادية وتربز امهية  تعترب دراسة السياسة اجلبائية الي
 :19الدراسة لدى اجلهات املعنية التالية

تعترب السياسة اجلبائية للدولة من انشغاالت القطاع العائلي ملا تتأثر هبا القطاع العائلي: .أ 
 مستوياهتم املعيشية ومدخراهتم؛
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بالسياسة اجلبائية املنتهجة  يهتم كال القطاعنيقطاع االعمال )المحلي واألجنبي(: .ب 
داخل الدولة ملا تشكله من تأثري مباشر على أرباحهم،  خاصة أن دراستها تعد عنصرا 
إلختاذ قرار االستثمار من عدمه، من خالل أنظمة احلوافز والتخفيضات واإلعفاءات 

 اليت حتويها واليت ميكن أن يستفيد منها املستثمر أو العكس.
الدولة لدراسة السياسة اجلبائية هلا وحتليلها، قصد تطويرها  تعمدالقطاع الحكومي: .ج 

ملواكبة التحوالت والتطورات االقتصادية الطارئة، وذلك مبفاعلتها لتجنب األزمات 
والتخفيف من حدهتا أو القضاء عليها كالبطالة والتضخم، كما يعتد هبا ملواجهة 

 اإلنفاق العام.
باية من أبرز إهتمامات الباحثني يف قطاع تعترب السياسة اجلقطاع البحث العلمي: .د 

البحث العلمي،  ملا هلا من تأثري مباشر على سريورة األهداف اإلقتصادية واإلجتماعية 
 وحىت السياسية منها.

 مبادئ السياسة الجبائية: -2
قسم علماء املالية مبادئ السياسة اجلبائية إىل قسمني يتعلق اوهلما بالكفاءة واآلخر 

إذ يعتد هبما عند حماولة تصميم نظام جبائي جديد،  وعند تعارض اهداف الكفاءة  بالعدالة،
واهداف العدالة جيب إصدار أحكام معيارية/اعتبارية على االولويات اجلبائية الواجب اتباعها يف 

 مثل هذه احلالة.
ة إن مفهوم العدالة اجلبائية نسيب خيتلف من دولة إىل أخرى،  ومن طبقمبادئ العدالة: . أ

إجتماعية إىل أخرى، فاألغنياء يروا أن فرض ضرائب موحدة النسب على مجيع 
األشخاص واألموال يف الدولة دون أي اعتبار آخر هو عدالة ضريبية، بينما هو العكس 
من منظور ذوي الدخل الضعيف واحملدود، إذ يعتقدون أنه من باب التضامن 
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نية القسط األكرب من األعباء العامة اإلجتماعي بني فئات اجملتمع حتميل الطبقة الغ
 حسب حالتهم ومقدرهتم التكليفية.

كما أنه خيتلف مفهوم العدالة حسب طبيعة السياسة اإلقتصادية املنتهجة من قبل 
الدولة، وكذلك صعوبة قياس أثر الضريبة وحتديد عبئها على املكلف بشكل فردي،  

العدالة اجلبائية  بناء على مبدأي  وعليه ذهب بعض فقهاء املالية إىل حتديد مفهوم 
 .20االنتفاع والقدرة على الدفع

ويقتضي هذا املبدأ أنه على األفراد املنتفعني من اإلنفاق احلكومي مبدأ اإلنتفاع:ب.  
مسؤولون عن دفع تكاليف هذا اإلنفاق، من خالل حتملهم للضرائب املباشرة املفروضة 

ل تكاليف اخلدمات اليت ال يستفيدون منها عليهم،  يف حن أهنم غر جمربين على حتم
، فتقتضي العدالة هنا مقابلة العبء اجلبائي ملا يتلقاه من منفعة شخصية،  وما 21مباشرة

 يعاب على هذا املبدأ:

إنه خيالف مفهوم الضريبة وطبيعتها القانونية، فاملكلف يدفع الضريبة من باب التضامن  -
 اإلجتماعي؛

 22حیصل عليها الفرد نتيجة قيا الدولة مبهامها؛ صعوبة حتديد املنفعة اليت -

ويقتضي عدم حتميل األفراد ضرائب تفوق قدرهتم على  القدرة على الدفع: أمبدج.  
ومبعىن آخر ان  ،*.،  أي املشاركة يف األعباء العامة على أساس املساواة يف التضحية 23الدفع

عددها( أو أسعارها )معدالهتا( يتصف النظام بعدم املغاالة واإلفراط يف فرض الضرائب )
فرياعى املقدرة املالية للممولني وحالتهم اإلقتصادية يف حتمل العبء اجلبائي،  فيجب أال 
تكون الضريبة ثقيلة ومبالغ فيها ألن ذلك يدفع باملمول إىل التهرب من دفعها،  أو خترجه 
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اله تدرجييا وبالتايل تصفية من دائرة النشاط اإلقتصادي إذا ما أدى دفعها إىل إستنفاذ رأس م
نشاطه،  وبذلك يكون النظام اجلبائي عائقا أمام النمو واإلستقرار اإلقتصادي ال داعما له، 

 .24فشرط عدم املبالغة واملغاالة شرط ضروري لتحقيق النمو واالستقرار اإلقتصادي

فكل   ومما الشك فيه بأن هذه اخلاصية مهمة يف تصميم السياسة أو النظام اجلبائي،
خمالفة لقاعدة العدالة تشكل إستهانة بشعور املمولني وتكون مصدر إضراب يف 

 الكيان اإلجتماعي.

وهي اليت تكون يف الغالب أكثر وضوحا ومباشرة،  ألهنا تتعامل مع مبدأ الكفاءة:د.  
 تعمل احلقائق املوضوعية املتعلقة بآثار الضرائب، فالضريبة اليت تتسم بالكفاءة العالية هي اليت

على تقليل و تدنية العبء اإلضايف الزائد للضريبة،  وتتسم بسهولة إدارهتا وممارسة الرقابة 
 .25عليها

إذن فمعيار الكفاءة يقتضي قيام السلطات العامة بإختيار أقل الضرائب سلبية يف تأثريها 
ا على اإلقتصاد القومي ذلك ألن الضريبة تستهدف أغراضا متنوعة،  فهي تفرض أحيان

 وإقتصادية وسياسية. لتحقيق أغراض إجتماعية 
 

 :أهداف وغايات السياسة الجبائية:(3
إن األحداث اليت شهدها العامل وباألخص يف الثالثينيات من القرن العشرين،  إذ مر 
بأكرب أزمة كساد يف تارخيه احلديث، مما جعل الفكر يهتم بالدور الذي تؤديه الضرائب، إذ حتتل 

ايل مكانة الصدارة بني خمتلف اإليرادات العامة، حيث تعترب املصدر الرئيس من بني يف الوقت احل
مصادرها لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية،  كما تكمن أمهتها أيضا يف كوهنا أدة فعالة يف 
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التأثري على النشاط اإلقتصادي على خالف مصادر التمويل األخرى اليت ال تتمتع هبذه اخلاصية 
 ور االقتصادي.من املنظ

 أ(:االهداف االقتصادية:
تسعى الدول جاهدة  من خالل سياساهتا اجلبائية إىل حتقيق جمموعة من األهداف 
االقتصادية حسب أمهيتها وأولوياهتا،  نظرا ملا تلعبه الضرائب من دور كبري يف تشجيع االستثمار 

النسب اجلبائية ونظام  يف حمال معني والتقليل منه يف جمال آخر،  معتمدة يف ذلك على
اإلعفاءات والتخفيضات اجلبائية،  مما ينعكس يف األخري باالجياب على القاطاعات واجملاالت 
اليت تراها الدولة مناسبة،  فتعمد إىل رفع املعدالت اجلبائية للحد من االستهالك وتشجيع 

صاد.إذ جند أن االعفاءات االدخار ليوجه يف األخري إىل االستثمار يف اجملاالت اليت ختدم االقت
اجلبائية تلجأ إليها معظم الدول لتشجيع بعض القطاعات اإلقتصادية والتجارية وحتفيز األنشطة 

 اإلقتصادية يف مناطق جغرافية معينة ختدم األهداف االقتصادية للمجتمع.
ترغب اجملتمعات يف حتقيق مجلة من األهداف ميكن األهداف االقتصادية للمجتمع:  -1

 ها كاآليت:إبراز 
حتقيق العدالة التوزيعية للدخل والثروة بني أفراد اجملتمع الواحد،  من خالل توزيع الدخل  -

 واإلنتاج بطريقة عادلة؛
حتقيق منو اقتصادي من خالل زيادة اإلنتاج وذلك بتطوير وسائله مقارنة بالتزايد يف  -

النتاج يضعف احلجم السكاين،  ألنه يف حالة تفوق الزيادة السكانية عن حجم ا
 مستوى املعيشة ويقل نصيب الفرد من الدخل الوطين؛

ضمان استقرار اقتصادي يتحقق من خالل الثبات يف املستوى العام لألسعار،  مؤداه  -
 ؛26ضمان احلد األدىن من املعيشة لذوي الدخول الضعيفة واحملدودة
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يز بني نوعني من الكفاءة:وتعين االستغالل األمثل ملوارد االنتاج،  حيث ميكن التمي -
الكفاءة،  فهناك الكفاءة الفنية واليت تعين إنتاج أكرب كمية ممكنة من السلع واخلدمات 
باستخدام كافة العناصر اإلنتاجية املتوفرة لدى اجملتمع،  وهناك مايسمى بالكفاءة 

 ع؛االقتصادية أو التوزيعية واليت تعين إنتاج السلع واخلدمات بالكمية ايل يريدها اجملتم
ختفيض معدالت البطالة:إذتعترب من االهداف العامة للمجتمعات،  وتستخدم العدد  -

 من األدوات يف سبيل حتقيق هذا اهلدف ومنها السياسة اجلبائية؛
تعمد الدول من وراء السياسة اجلبائية إىل توجيه السياسة االقتصادية الغايات اإلقتصادية: -7

ك ملعاجلة الالتوازنات على املدى القصري وحل األزمات واملشاكل االقتصادية،  وذل
والطويل،  من خالل تشجيع فروع اإلنتاج ومعاجلة الكساد وحماربة التكتل والتمركز يف 

 بعض القطاعات على حساب بعض وفق السياق التايل:
توجيه السياسة اجلبائية لتشجيع النشاطات االنتاجية وباألخص احلساسة وحديثة العهد  -

يف السوق الوطنية وحىت الدولية بإبعاد مجيع أشكال املضايقات  بالنمو وإرسائها
التنافسية،  وأيضا من خالل اإلعفاءات اإلستثنائية أو التخفيضات اليت تساهم بشكل 
فعال وإجيايب يف زيادة الطاقة االنتاجية وزيادة الطلب العام،  أو بشكل دائم لتلك 

 فها خمططات السياسة العامة للدولة.القطاعات اليت تتمركز يف مناطق معزولة تستهد
معاجلة الركود االقتصادي باستخدام معدالت ضريبية منخفضة تزيد من قدرة الفرد على  -

اإلدخار ورفع القدرة الشرائية للمستهلك وخاصة تلك املتعلقة باالقتطاعات على 
 االستهالكات الضرورية.

مصدرا ال بديل عنه لتغطية االنفاقات  متويل العمليات التنموية، إذ تعترب احلصيلة اجلبائية -
 .*التنموية
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العمل على زيادة وتنمية الصادرات،  إذ تؤدي عملية التصدير إىل توسيع االسواق  -
 وبالتايل زيادة النمو اإلقتصادي والعمالة؛

إعادة توزيع الدخول والثروات ومنع تكتلها عند فئة قليلة، من خالل إجياد آليات لفرض  -
ك الثروات،  وذلك باعتماد الضرائب التصاعدية او زيادة معدالهتا الضرائب على تل

 على السلع اإلستهالكية الكمالية اليت تلقى إقباال واسعا من قبل الطبقات الثرية.
محاية املنتوج الوطين: إذ تعمد إىل الرسوم اجلمركية على االسترياد حلماية اإلنتاج الوطين  -

أن تكون الرسوم على اإلنتاج املفروضة حمليا أقل من وقدرته على املنافسة حمليا شريطة 
، وهذا األمر ينطبق على املنتجات 27الرسوم اجلمركية املفروضة على السلع املستوردة

الزراعية والصناعية إال أنه يلقى معارضة قوية من املؤسسات الدولية مثل منظمة التجارة 
مجيع احلواجز اجلمركية أمام التبادالت الدولية واملركز العاملي للتجارة واليت تطلب برفع 

 التجارية الدولية.
تغطية النفقات العامة:حيث أن متويل نفقات الدولة هو من بني األسباب الرئيسة  -

لفرض الضرائب،  فكلما ازداد حجم السكان كلما ازدادت احلاجة إىل العديد من 
بالسلع العامة كالصحة،   املشاريع الالزمة واليت تلقى على عاتق الدولة،  وهي ما تسمى

 التعليم...إخل.
حماربة الضغوط التضخمية واحملافظة على ثبات قيمة العملة الوطنية،  فإذا زادت حدة  -

الضغوط التضخمية بسبب زيادة املعروض من النقد الوطين عن حجم اإلنتاج، فإنه 
ن الصادرات نتيجة لذلك ترتفع أسعار السلع،  وتنخفض قيمة النقد الوطين إضافة إىل أ

تقل،  األمر الذي يؤدي إىل حدوث إهنيار يف ميزان املدفوعات وبالتايل ال يكون للعملة 
الوطنية أي قيمة يف أسواق الصرف العاملية،  وعليه تلجأ الدولة إىل زيادة العبء 
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اإلمجايل للضرائب على األفراد واملؤسسات بغية سحب الكتلة النقدية الفائضة يف 
 .28خالهلا التوسع يف االستهالك الذي يعين إخنفاض الطلب الكلي السوق، وحتد من

 ب(:األهداف االجتماعية:
ال تسعى السياسة اجلبائية إىل رفد املوازنة العامة فحسب بل هتدف أيضا إىل حتقيق مجلة من  

كتصحيح أوضاع إجتماعية قائمة،  أو جتسيد أخرى حمتملة ضمن خمطط   *األهداف االجتماعية 
 العامة للدولة ومن هذه األهداف نذكر: السياسة
القضاء على السلوكيات االجتماعية غري املرغوب فيها، كالتقليل من معدالت إستهالك  -

املنتجات الضارة كالسجائر واخلمور لإلسهام يف متويل عملية إصالح برنامج التأمني 
ه حتقيق فائدة ،  بإعتبار أن رفع املعدالت اجلبائية على هذه املنتجات من شان29الصحي

 على الصعيدين احلكومي واإلجتماعي.
املسامهة يف اإلقالل من حدة األزمات السكنية،  إذ تسخر يف هذا اجملال إمتيازات  -

جبائية ملستثمري القطاع السكين ، وتدنية املعدالت اجلبائية على األراضي لتشجيع 
 األفراد على بناء وحدات سكنية.

بني أفراد اجملتمع لتحقيق العدالة *،  باستخدام سياسة  إعادة توزيع الدخول والثروات -
الضرائب التصاعدية بالشرائح متس مداخيل مجيع الطبقات،  وكذلك خفض معدالت 

 إستهالك السلع الكمالية.
توجيه سياسة النسل بتثبيطه أو تشجيعه،  إذ تعمد الدول اليت تعاين تزايدا حادا يف  -

فعة تتناسب مع عدد أفراد األسرة،  إذ تفرض على النمو السكاين اىل فرض ضرائب مرت
املولود الثاين مبعدل أعلى منه على املولود األول،  أما الدول اليت تعاين تراجعا يف النمو 

 .30الدميوغرايف فتبادر إىل اإلعفاءات على الرؤوس قصد تشجيعهم على اإلجناب
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ت جبائية من شأهنا تشجيع املؤسسات واجلمعيات ذات النفع العام بتقدمي تسهيال -
 تطوير نشاطها لتعم املنفعة اجلميع.

IIأسس السياسة الجبائية : 
إن األمهية اليت حتتلها السياسة اجلبائية يف تنفيذ أهداف السياسات املالية اليت تعد وسيلة 
لعقلنة و تنظيم االقتصاد و مواجهة أزمات التضخم و اإلنكماش و تفشي البطالة،  و التحكم 

تفعيل االقتصادي، من خالل تبين نظام جبائي مالئم يتأقلم مع النظم االقتصادية و بوترية ال
 السياسية السائدة.

إن حتديد مستوى املردودية اجلبائية املثلى يعادل من حيث املفهوم مدى مالئمة السياسة 
 اجلبائية للنظام السياسي و االجتماعي و االقتصادي السائد،  و درجة النمو االقتصادي.

 : األسس االقتصادية و االجتماعية(1
إن العوامل االقتصادية و االجتماعية و النظم السياسية السائدة يف دولة ما تلعب دورا  
كبريا يف التأثري على السياسات اجلبائية اليت سيتم تطبيقها،  فإن أي دولة تطبق املذهب 

لفلسفة االشرتاكية ترى استخدام السياسي االشرتاكي متيل إىل تطبيق الضرائب التصاعدية،  ألن ا
الضرائب كأداة فعالة إلعادة توزيع الدخل و الثروة على طبقات اجملتمع املختلفة،  و باملقابل جند 

 31أن الدول ذات التوجه الرأمسايل تسعى إىل حتقيق الكفاءة دون غريها.
ة،  إذ إن وضع سياسة جبائية عادلة و ذات كفاءة عالية هو أبعد ما يكون عن البساط

تقتضي مفاعلة احمليط االقتصادي و االجتماعي و السياسي،  فمستوى النمو االقتصادي ألي 
 32بلد ما رهن مبدى مردود و هيكلة نظامه اجلبائي.
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ظلت اجلباية حتتل مكانة هامة يف الفكر االقتصادي،  و تعد مرآة عاكسة لعالقة الدولة 
السياسة املالية للدولة،  لذا سنحاول إبراز أهم  باألفراد،  ملا هلا من أمهية يف حتقيق أهداف

 األسس االقتصادية و االجتماعية هلا.
 أ(: األسس االقتصادية للسياسة الجبائية

تقتضي جناعة السياسة اجلبائية األخذ جبميع التطورات االقتصادية الراهنة و مسايرهتا 
ة النظام مرتبطة إىل حد كبري قصد حتقيق األهداف العامة املسطرة ملخططات الدولة،  ففعالي

 مبحيط عمله و بالعالقات االقتصادية الدولية.
 التطور االقتصادي و المردودية الجبائية: .1

إن الفعل اجلبائي الذي حیلل على أنه نقل للثروة،  هو قبل كل شيء،  فعل اقتصادي، 
 33بائي.و يرتبط مستوى التطور االقتصادي لبلد ما مبدى مردودية و هيكلة نظامه اجل

تتأثر هياكل اإلنتاج مباشرة عن طريق تدخل الدولة برفع اإلنفاق العام مما يؤثر يف الدخل 
القومي،  و بالتايل يقود إىل مضاعفة نفقات اهليآت العمومية و اهلياكل القاعدية،  و تؤثر 

ءة األداء النفقات بدورها مباشرة على االقتطاعات اإلجبارية قصد توفري االستثمارات و زيادة كفا
االقتصادي بالسيطرة على املوارد احملصلة من القطاعات اإلسرتاتيجية و ال يستفيد املمولون من 
هذه النفقات و هم الذين يتحملون أعباء هذه التضحية املقدمة بنفس الدرجة،  و تتزايد هذه 

ن الغنية،  حبيث األخرية بتطور الوضع االقتصادي،  لذلك جند نوع من املرونة اجلبائية يف البلدا
 أن التطور االقتصادي ال حیدد معدل املردودية لنظام جبائي يف املستقبل القريب.

: ينتج التطور االقتصادي من خالل زيادة القدرة على اإلنتاجية و المردودية الجبائية .أ
حتول بنيات و هياكل اإلنتاج،  و يؤدي هذا التطور إىل البحث عن إيرادات جبائية،  

ظة مدى أمهيتها عند املقارنة بني الدول املصنعة و الدول النامية،  و حسب ميكن مالح
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موريس لوري فإن: ''قدرة املسامهة اجلبائية ألمة تعرب بشكل مباشر عن إنتاجيتها 
   34االقتصادية و ميكن أن تثبت ذلك دون صعوبة''.

ناتج الداخلي اخلام،  وفق نسبة االقتطاعات اإلجبارية إىل ال يتم قياس املردودية اجلبائية
و يطلق على هذه النسبة ''املعامل اجلبائي أو املعدل اإلمجايل لالقتطاعات اإلجبارية 

(TGPO و الذي يسمح لنا مبعاينة مستوى اجلباية يف بلد ما،  و لكن ال يقدم لنا رؤية  ،)
رف أفراد واضحة عن الضغط الذي يشعر به اخلاضعون الضريبة و ال عن التضحية املقدمة من ط

  35األمة.
 (TGPOترتبط درجة الثقة و سالمة املعدل اإلمجايل لالقتطاعات اإلجبارية )

مبصداقية التقييم اإلحصائي سواء تعلق األمر بالناتج الداخلي اخلام أو االقتطاعات، صحيح أن 
اليت تطور املعدل اإلمجايل لالقتطاعات اإلجبارية مرتبط بسرعة النمو االقتصادي،  ففي الدول 

 36.%11تعرف مستوى دخل فردي مرتفع يكون معدل االقتطاع اإلجباري هاما إذ يقارب 
و يف الوقت الذي يوجد فيه نوع من املرونة اجلبائية يف الدول الغنية،  حيث أن معرفة 
مستوى التطور االقتصادي ال حیدد آنيا معدل مردود النظام اجلبائي )مثال الواليات املتحدة 

جند أنه بالنسبة للدول النامية فإن املردود اجلبائي يعرف و حیدد من طرف اهليآت  األمريكية(، 
االقتصادية احمللية، و من هنا نالحظ أن اهلياكل اإلنتاجية و التصنيع الذي يؤدي إىل مضاعفة 
التبادالت و تركيز املؤسسات و تعميم األجور يشجع التطور،  مما يؤكد أن اجملتمعات الصناعية 

إمكانية جبائية أعلى بكثري من تلك املمنوحة من طرف اجملتمعات الفالحية،  و على متنح 
العكس فحسب اخنفاض أو ارتفاع درجة املرونة اجلبائية ينخفض أو يرتفع إيرادها بوترية أقل أو 

 أكثر سرعة.
 37الهياكل االقتصادية و الجبائية: .2
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ية ضمن النظام اجلبائي،  إذ أنه يشكل هيكل االقتطاع اجلبائي مكانة االقتطاعات اجلبائ
أن  –اهلياكل االقتصادية  –مرتبط ارتباطا وثيقا باهلياكل االقتصادية،  إذ ميكن هلذه األخرية 

 حتدد مفعول االقتطاع اجلبائي.
فنجد يف اجملتمعات املتطورة و املصنعة كدول أوربا على سبيل املثال هيكال اقتصاديا 

ئي للقيام باالقتطاعات على أحسن وجه، و تتميز البىن االقتصادية يساهم يف سريورة النظام اجلبا
 :38بالدول املتقدمة باخلصائص التالية

ارتفاع الدخل حيث أن الناتج احمللي اإلمجايل مرتفع باالقتصاديات املتقدمة مقارنة مع  -
مليار دوالر أمريكي  00.202حوايل  7111االقتصاديات النامية،  فبلغ خالل سنة 

مليار دوالر أمريكي،  يف حني بلغ بالدول  71.722حيث بلغ  7110بسنة  مقارنة
اليت بلغ  7110مليار دوالر أمريكي مقارنة بسنة  2.112حوايل  7111النامية سنة 

مليار دوالر أمريكي،  فبمقارنة بسيطة يتبني أن نسبة تزايد حجم الناتج  2.522فيها 
أضعاف نسبة الزيادة منها يف الدول  10احمللي اإلمجايل يف الدول املتطورة تفوق 

 املتخلفة.
الزيادة النسبية لليد العاملة املاهرة من جمموع اليد العاملة الكلية،  إذ بلغت نسبة العلماء  -

و الفنيني بالبلدان الصناعية،  و كرب حجم املشروعات اإلنتاجية نتيجة التقدم 
من جهة،  و منو املنافسة الداخلية  التكنولوجي اهلائل بفعل االهتمام بالبحث و التطوير

 من جهة أخرى.
 كرب حجم املشروعات اإلنتاجية. -
 اتساع السواق. -

 كما تتميز اهلياكل اجلبائية يف الدول املتقدمة باآليت:
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 ارتفاع معدل االقتطاع اجلبائي. -
 ارتفاع حصيلة الضرائب املباشرة من جمموع اإليرادات اجلبائية. -
 مرونة اهليكل اجلبائي. -

وجود نظام جبائي متكامل تقنيا مكيف االقتطاعات حسب كل قطاع و كل طبقة اجتماعية  إن
من شأنه إحباط عمليت الغش  و التهرب اجلبائيني و زيادة احلصيلة اجلبائية  –فئات الدخل  –

 اليت تدفع عجلة النمو و التقدم االقتصادي.
ديات هائلة إلقامة نظم ضريبية أما يف الدول النامية و السائرة يف طريق النمو فتواجه حت

ذات كفاءة بالدرجة اليت هي عليها الدول املتطورة أو املصنعة،  و ذلك نظرا التسام اقتصادياهتا 
بالطابع غري الرمسي و نقص املوارد املالية،  فنجد أن معظم العمالة تشغل جمال الزراعة و املشاريع 

لتقلب و عدم الرتابة و كثري هم من يتقاضى أجره الصغرية غري الرمسية،  و كذا اتسام دخوهلم با
نقدا أي )خارج السجالت احملاسبية( و بالتايل يستعصي من خالله على اإلدارات اجلبائية إنتاج 

 :40،  و لعل أهم ما مييز اهلياكل اجلبائية يف الدول النامية ما يلي39إحصائيات يعتد هبا
 اخنفاض معدل االقتطاع الضرييب؛ -
 صيلة الضرائب غري املباشرة؛ارتفاع ح -
 عدم مرونة النظام الضرييب؛ -

 ب(: األسس االجتماعية
تشكل الضريبة أهم أوجه تدخل السلطات العمومية يف احلياة االقتصادية واالجتماعية 
ويعترب قبول الضريبة قبوال باملبدأ،  إذ يشكل النظام اجلبائي يف اجملتمعات الدميقراطية مؤشرا 

 ي و اإليديولوجي.للقبول السياس
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إن إحاطة السياسة اجلبائية باملعطيات السيكولوجية ال يقل أمهية عن  القبول الجبائي: .0
املعطيات االقتصادية،  إذ أن رضا العنصر اجلبائي قبل و بعد االقتطاع يشكل الشرعية 

ناصر االجتماعية هلذا االقتطاع،  فهي متثل قبوال باملبدأ،  فقد حیصل أن تنايف سلوكات الع
اجلبائية ملتطلبات الظرف فتقل املردودية اجلبائية بزيادة نسب االقتطاع مما يشكل توسعا 

 للغش و التهرب اجلبائيني اللذان يعدان رد فعل ذو طبيعة سيكولوجية.
إن القبول اجلبائي يشكل حمور حماوالت التشريعات النظرية لتأسيس االقتطاعات 

عية اجتماعية تلقى قبوال نظريا و شكليا من طرف بأشكاهلا و أجهزهتا، حيث حتظى بشر 
اهليآت الدستورية بغية إرسائها،  و يفرتض يف اجملتمعات الدميقراطية أن يشكل النظام 

 اجلبائي مؤشرا للقبول السياسي و اإليديولوجي.
يعترب القبول الفردي لالقتطاعات واجبا جبائيا مؤسسا  :القبول الفردي لالقتطاع .أ

ماعية مرتبطة باالنتماء إىل جمموع أو كيان ما حدده ''فون شتان'' بـ: على ضرورة اجت
  41"متثل الضريبة التعبري االقتصادي لوحدة الفرد و األمة".

و تشكل املعطيات الدينية و األخالقية و الثقافية و مكتسبات احمليط 
االجتماعي مرجع للرضا و القبول الفردي،  و أن أي اقتطاعات تنايف الشرعية 
االجتماعية تكون حافزا للفرد باعتباره عنصرا اقتصاديا،  يسعى من خالله إىل 
البحث عن التوازن االقتصادي الفردي الذي فقده بعد االقتطاع،  فيسعى جاهدا 
إىل مضاعفة اجلهد و زيادة العمل حماوال بذلك زيادة الدخل لتغطية و اسرتجاع كمية 

  رزمنة التوازن املسبق قبل االقتطاع. اإلشباع املفقودة و اليت مت إعدادها يف
ارتبط قبول االقتطاع يف اجملتمعات بضرورة خضوعها  :القبول الجماعي لالقتطاع .ب

لقرارات و أوامر احلاكم،  فقد كان مبدأ القبول الشعيب للضريبة يف فرنسا سنة 
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 م،  و لكل مواطن احلق يف املعاينة اجلبائية و قبوهلا بشكل حر و متابعتها0226
 بأنفسهم أو ممثليهم.

م، تطور دور السياسة اجلبائية و ساهم يف إرساء قواعد 71و يف منتصف القرن 
جديدة للتدخل اجلبائي،  مما أثر على اجملتمعات الدميقراطية يف اختيارها لنماذج و 
معايري جبائية تلقى القبول السياسي و اإليديولوجي،  و بالتايل اعتربت اجلباية واجبا 

 بأشكال تنظيم احلياة االجتماعية. مرتبطا
ترتبط املذاهب اجلبائية ارتباطا وثيقا باملذاهب االقتصادية و االجتماعية  :المذاهب الجبائية .7

السائدة و املعربة عن اإليديولوجيات ملختلف التشكيالت االقتصادية و االجتماعية القابلة 
وز الضريبة إىل ظهور الدولة،  و أو الرافضة لالقتطاعات اجلبائية اإلجبارية، و يرجع بر 

تطورت بتطورها،  و هناك ثالثة مفاهيم لتربير فرض الضريبة و هي: الضريبة مساومة،  
 الضريبة تبادل،  الضريبة تضامن.

: ظهرت هذه النظرية يف القرن الثامن عشر،  و من أهم روادها )لوك،  الضريبة مساومة .أ 
ظرية أن  الدولة اليت نشأت بسبب هوبز و ساي(،  و من منظور أصحاب هذه الن

رغبة األفراد يف تكوين كيانات أكرب من القبيلة ليتمكنوا من محاية أنفسهم و مصاحلهم 
بصورة أفضل،  و لتحقيق ذلك اتفق هؤالء األفراد على التنازل من جزء من حرياهتم و 

الدولة حلرية و أمواهلم لصاحل الدولة،  و عليه فإن الضريبة ما هي إال سعر مقابل محاية 
  42حقوق األفراد.

: ظهرت هذه النظرية عند النيوكالسيك،  و مفادها  أن الدولة ما هي الضريبة مبادلة .ب 
إال عبارة عن جمموع األفراد الذين يقرون بالنشاط اجلماعي،  فهي وسيلة تسمح جملموع 



 

 

29 

 

ذن الفائدة األفراد باملطالبة بتحقيق حاجاهتم األساسية و بوسائل أخرى غري السوق،  إ
 الفردية تؤخذ كفائدة مجاعية مشرتكة بني عدة أفراد.

أما من املنظور االجتماعي فإن عدم رضى اجملتمع بالتوزيع القائم للدخل يكون 
مربرا لقيام الدولة حملاولة إعادة توزيعه بطريقة أكثر قبوال، و الواقع أنه من الصعب 

رفاهية اجلماعية،  و املردودية حتقيق عدة متطلبات كالعدالة يف التوزيع، و ال
االقتصادية،  و يتم حتقيق هاته املتطلبات يف اجملتمع بناء على الناتج احلدي لعنصر 
اإلنتاج،  إال أن هذا يتحقق فقط يف حالة املنافسة الكاملة وهي حالة ال تتوفر يف 

   43الواقع.
ة نشر حرية إن احلذر و عدم الثقة يف األنظمة املستبدة يشكل هاجسا يف إعاد

املبادرة الفردية يف آليات السوق و صعوبات متويل اخلزينة العمومية يف آن واحد،  و 
هو ما أدى باملفكرين إىل إعادة اكتشاف الضريبة مبادلة أو ما يطلق عليه ''مبدأ 

 التكافؤ''،  و الذي يعترب أن املسامهات هي مبالغ مدفوعة مقابل خدمات الدولة.
دأ يعين مراجعة مفهوم تقدمي الدولة خلدماهتا بشكل جماين إن تطبيق هذا املب

لصاحل الفرد لتصبح للخدمات املقدمة مثن،  و ال ميكن تعميم هذا املبدأ،  ذلك أن 
هناك الكثري من اخلدمات العمومية حىت تلك اليت يكون نفعها لألشخاص فإهنا 

أن يكون مفيدا  تعود بالفائدة و لو بشكل غري مباشر على اجملتمع،  كما ميكن
ألسباب اجتماعية و اقتصادية تشجع أنواع من االستهالك مثل التسلية الثقافية أو 

 النقل العمومي اجلماعي،  مبتعدين عن التطبيق الضيق ملفهوم التكافؤ.
: إن مفهوم التضامن هو التضحية و إعادة توزيع املادخيل و التخلي الضريبة تضامن  .ج 

تضحية يطالب هبا املواطنون مقابل انتمائهم  –التضامن  –عن جزء من الثروة،  فهو 
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للمجموعة الوطنية،  إن أمهية هذه التضحية ال تقابل بقية اخلدمات املقدمة من طرف 
الدولة،  و لكن تقابل باحتياجات اجملتمع و القدرات التكليفية لكل فرد منهم،  و جتد 

و يف تصاعدية الضريبة على الدخل هذه الرؤية مكاهنا من إعفاء املنتوجات الضرورية،  
اليت ظهرت يف األنظمة اجلبائية يف أواخر القرن التاسع عشر نتيجة تطور اجملتمعات و 

 44ظهور احلضارات القدمية.
و تدل هذه النظرية على إسهام أفراد اجملتمع من أجل االستعمال العام دون 

لنمو روح اجلماعة اجتاه حتقيق منفعة مباشرة لدافع الضريبة،  و اليت كانت نتاجا 
 حتمل العبء العام.

تفرتض هذه النظرية وجود مصاحل مشرتكة بني أفراد اجملتمع تقوم الدولة على 
رعايتها و محايتها،  و تقتضي لزوما حصوهلا على اقتطاعات جتبيها منهم،  متحملني 
بذلك العبء مجاعيا كل حسب مقدرته و ليس حسب ما يعود عليه من منافع،  

 بحت الضريبة مثنا تفرضه اجلماعة على الفرد مقابل التضامن الوطين.فأص
إن املذاهب اجلبائية خمتلفة حىت ضمن الفكر الواحد،  فالسياسة اجلبائية لدى خمتلف   

التيارات ليست واحدة،  و الذي يؤكد هذا التباين يف وضع السياسة اجلبائية من طرف 
ت االقتصادية املختلفة و الدور الذي يفرتض أن تؤديه احلكومات هو غياب التوفيق بني النظريا

الدولة يف االقتصاد،  و ميكننا استخدام عدة معايري لتصنيف األنظمة اجلبائية حسب املذاهب 
 :   45اجلبائية

 هل الطرف املهيمن على ملكية وسائل اإلنتاج هم اخلواص أم الدولة؟ -
 ستثمار هم اخلواص أم الدولة؟هل الطرف املؤثر يف حتديد حجم االدخار و اال -
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هل الطرف الذي خيضع له توزيع القوى العاملة على فروع اإلنتاج هو السوق أم  -
 الدولة؟

هل الطرف الذي يؤول إليه توزيع املوارد على إنتاج السلع املختلفة هو السوق أم  -
 الدولة؟

 : عالقة السياسة الجبائية باألنظمة األخرى: (2
 قة السياسة اجلبائية لكال من النظامني االقتصادي و املايل.و نستعرض بطرح عال

 أ(: السياسة الجبائية و النظام الجبائي: 
تنعكس النظم االقتصادية انعكاسا مباشرا على النظام اجلبائي و السياسة اجلبائية ككل 

 كية.فيكون تأثريها فعاال يف االقتصاديات الرأمسالية على خالف اقتصاديات الدول االشرتا 
يقصد بالنظام كيان حیوي ضمن إطاره جمموعة من العناصر املتداخلة،   النظام الجبائي:  .0

بينها عالقات تبادلية تتفاعل مع بعضها بعض من أجل أداء وظائف و أنشطة تفضي 
 46إىل حتقيق أهداف النظام.

أما النظام اجلبائي فيمكن حتديده من املنظور الضيق على أنه جمموعة القواعد 
قانونية والفنية اليت متكن من االستقطاع اجلبائي يف مراحله،  من مرحلة التشريع إىل ال

غاية التحصيل،  أما من املنظور الواسع،  فهو عبارة عن كل العناصر املوجودة يف البيئة 
سواء كانت إيديولوجية أو اقتصادية أو فنية،  و اليت يؤدي تراكبها و تفاعلها مع بعضها 

 47ن كيان ضرييب معني.بعض إىل تكوي
يهدف النظام اجلبائي إىل حتقيق مجلة من األهداف مسطرة وفق  أهداف النظام الجبائي: . أ

 خطط اقتصادية اجتماعية و سياسية،  و من أبرز هذه األهداف نذكر:
 و تقتضي حتقيق إيراد مايل يغطي التكاليف العامة للدولة.: أهداف مالية -
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االختالالت و الالتوازنات،  مثل تلك اليت من خالل تصحيح : أهداف تصحيحية  -
حتدث نتيجة عدم العدالة يف توزيع الدخل ؛ واليت ميكن معاجلتها عن طريق اعتماد الضريبة 

 بالشرائح.
و تقتضي العملية تشجيع االدخار و االستثمار لتحقيق أهداف التنمية : أهداف تنموية  -

 48ي.االقتصادية و القضاء على مظاهر التخلف االقتصاد
 معوقات النظام الجبائي:  . ب

ال يسلم أي نظام جبائي يف أي دولة من معوقات حتوله أو حتده من حتقيق النتائج 
 املرجوة،  ونربزها كاآليت:

حيث حیصل أن جتتمع مصادر دخل إشكالية الضريبة الموحدة أو تعدد الضرائب:  -
حيدة على وعاء ضرييب متنوعة لفرد واحد،  فنادت النظرية الفيزيوقراطية بفرض ضريبة و 

واحد،  يف حني نادى آخرون بنظام الضرائب املتعددة الذي متخض عنه مشاكل ختص 
آلية احتساب الضرائب إضافة إىل ندرة العنصر البشري ذو الكفاءة العالية إىل جانب زيادة 

 نفقات التحصيل.
الوعاء حيث تفرض على املكلف أكثر من ضريبة على نفس ظاهرة االزدواج الضريبي:  -

إذا كانت هناك أكثر من سلطة أو مديرية،  هذا يف حالة املعاملة اجلبائية داخل البلد 
الواحد،  أما خارجيا )دوليا( عندما تتعرض املادة اجلبائية لكل دولة على حدى،  إال انه 

  49ميكن جتاوز ظاهرة االزدواج الدويل بعقد اتفاقيات )ثنائية متعددة األطراف ( بني الدول.
و الذي يعرب عنه: ''بالتخلص من االلتزام بدفع الضريبة بطرق مشروعة و  لتهرب الجبائي:ا -

،  و تكمن معاجلته يف حتديد العقوبات اجلبائية،  و اعتماد طرق 50أخرى غري مشروعة''
 احلجز من املنبع.
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إن األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها النظام عالقة السياسة الجبائية بالنظام الجبائي:  .7
 اجلبائي،  ما هي إال أهداف السياسة اجلبائية ذاهتا:

 تستخدم السياسة اجلبائية كأداة حلل املشاكل اليت تعرتض النظام اجلبائي.  -
يعترب النظام اجلبائي ترمجة تقنية للسياسة اجلبائية اليت ذاهتا جزء من السياسة االقتصادية  -

 العامة اليت ختططها الدولة.
 بني الدول،  ال يعين اختالف السياسة اجلبائية لتلك الدول.اختالف النظم اجلبائية  -

 ب(: السياسة الجبائية والنظام االقتصادي للدولة:
إن تطبيق السياسة اجلبائية ال يكون مبعزل عن النظام االقتصادي املنتهج من قبل الدول 

الطرح بالتطرق  وتتجلى العالقة من خالل النظام اجلبائي بالنظام االقتصادي. وميكن إبراز هذا
 إىل النقاط التالية:

ميكن تعريفه على أنه: ''ذلك النظام الذي يعكس فلسفة الدولة النظام االقتصادي:  .0
،  و طبيعة النظام اجلبائي تكون تبعا إىل منط 51االقتصادية و االجتماعية و السياسية''

 النظام االقتصادي املنتهج الذي يؤثر مباشرة يف اهليكل اجلبائي.
إن أهم ما يتسم به النظام الرأمسايل كل الجبائي و النظام االقتصادي الرأسمالي: الهي .7

هو امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج،  و أن التوازن يتحقق تلقائيا دون تدخل الدولة،  و 
هذا مدعاة إىل تشجيع اخلواص على االستثمار مما يؤدي إىل حتقيق الرفاهية االقتصادية 

   52الدخل القومي. يف اجملتمع و زيادة
و ملا كانت احلكومة يف ظل النظام الرأمسايل ال متلك الكثري من املوارد 
االقتصادية،  و أن اجملتمعات تعارض حصول الدولة على املوارد جربا عن طريق 
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االستيالء و املصادرة،  ظهرت احلاجة لفرض الضرائب لتمكينها من إيرادات متول هبا 
 نفقاهتا.

ة ما تسعى إليه اجملتمعات الرأمسالية،  كان لزاما عليها استخدام و لتحقق الدول
أحدث الفنون اجلبائية لدفع قطاعات النشاط االقتصادي،  و أن حیتوي النظام اجلبائي 
على حوافز تشجيع االستثمار اخلاص لتحقيق اآلثار املرغوب فيها،  فالضريبة أصبحت 

ل االقتصادي لدرجة أن السياسة اجلبائية يف أداة جوهرية لتدخل السلطة العامة يف اجملا
 53أحوال معينة ميكن أن تتكامل و تندمج مع السياسة االقتصادية.

و عليه فإن الضرائب''تلعب يف النظم الرأمسالية دورا أكرب من ذلك الذي تؤديه 
،  حيث ميكنها تشجيع االستثمار اخلاص و حتقيق االستقرار 54يف النظم االشرتاكية''

 االقتصادي يف اجملتمع.والنمو 
إن أبرز ما مييز النظام االشرتاكي الهيكل الجبائي و النظام االقتصادي االشتراكي:  .0

امللكية العامة لوسائل اإلنتاج،  و أن الدولة مسؤولة عن حتقيق األهداف العامة 
للمجتمع،  هذا ما يربز حاجة الدولة إىل نظام جبائي ذو حصيلة أوسع لتغطية حجم 

،  55املتزايدة،  حيث تعمد لفرض اجلزء األكرب من ضرائبها على القطاع العام النفقات
ألنه ال توجد ملكية خاصة و الزمة مالية خاصة،  و بالتايل ال لزوم لفرض ضريبة على 
الدخول،  ألهنا موزعة أصال من الدولة و هي اليت حتددها مباشرة عند املستويات اليت 

 56ترى أهنا عادلة.
تتجلى امللكية يف النظام اإلسالمي ائي و النظام االقتصادي اإلسالمي: الهيكل الجب .1

باالزدواجية،  فُشرعت امللكية الفردية منها و اجلماعية دون أي تعارض بينهما حمددا 
لكل منهما جماله،  وقد فرضت الزكاة منذ بداية عهد الدولة اإلسالمية بأحكام 
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غريهم،  أما غري املسلمني ففرضت عليهم تشريعية، و شروط حمددة على املسلمني دون 
اجلزية اليت يف حقيقتها عبارة عن ضريبة على الرؤوس لقاء احلماية تراعى فيها املقدرة 

 57التكليفية لدافعها.
لقد شكلت الضريبة اإلسالمية دورا مهما يف احلياة االقتصادية من خالل 

وات هبدف حتقيق التنمية التدخل يف جماالت االستهالك و اإلنتاج و الدخول و الثر 
االقتصادية املرغوبة،  و اعتربت الزكاة بشىت أنواعها حمفزا لالستثمار من خالل زيادة 
الطلب االستهالكي لسبب إنفاقها يف مصارفها الشرعية الثمانية،  مما يؤدي إىل زيادة 

 58السيولة يف أيدي املنتفعني منها.
 

 دولة:ج(:السياسة الجبائية و النظام السياسي لل
يشكل البنيان السياسي دورا هاما يف التأثري على معامل السياسة اجلبائية،  و كان أول من 
نوه إىل هذا التأثري مونتيسكو يف الكتاب الثامن من مؤلفه روح القوانني،  حتت عنوان ''حجم 

ييب،  إذ الضرائب يتوقف على طبيعة احلكومة"،  فهو يرى بأن احلكومة هلا تأثري على النظام الضر 
يف ظل نظام احلكم الدميقراطي بإمكان فرض ضرائب مرتفعة على األفراد و اجملتمع ذلك مقابل 

 احلرية اليت هبا هؤالء على غرار احلكم االستبدادي.
أن النظام السياسي يؤثر على الضرائب و أنواعها،  إذ  –مونتيسكو  –و قد الحظ 

ب الشخصية،  يف حني تفرض الدول تعتمد احلكومات االستبدادية على فرض الضرائ
 الدميقراطية الضرائب على األموال.

و تقسم العوامل السياسية اليت تؤثر على النظام اجلبائي إىل عوامل سياسية داخلية و 
أخرى خارجية،  فاألوىل تتعلق مبدى متتع طبقة اجملتمع بالسلطة السياسية،  فمثال لو كانت الفئة 
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ية،  فإن السلطة التشريعية يغلب عليها متثيل مالك األرض و أصحاب احلاكمة يف الدول أستقراط
املهن احلرة،  من حماباة و ختصيص اإلعفاءات لطوائف معينة،  أما العوامل السياسية اخلارجية 

فتتمحور يف مدى استقاللية الدولة فالسيطرة األجنبية هلا تأثري مباشر على اهليكل اجلبائي،  
جاهدة على ختفيف العبء اجلبائي بإزالة كل الصعوبات و العقبات  –بية الدولة األجن –فتعمل 

اليت تواجه رأمساهلا املستثمر يف تلك الدول،  و عليه كلما حتررت الدول و استقلت من 
 االستعمار )التبعية( كلما ختلص هيكلها اجلبائي من القيود و العيوب.

 : اإلدارة الجبائية و المكلف(3
بائي أمثل لدى أي دولة رهن مبدى كفاءة إدارهتا اجلبائية،  و تكمن  إن حتقيق مردود ج

كفاءهتا يف التطبيق الصحيح للقواعد و النصوص بشكل صحيح،  باستبعاد مجلة من مسببات 
 دفع املكلف للتهرب،  كالظلم و اإلجحاف... إخل.

 أ(: اإلدارة الجبائية
ية،  و تقع على عاتقها كسب ثقة تعترب اإلدارة اجلبائية إحدى طريف العالقة اجلبائ 

املكلف،  بأن تعامله باحرتام لتحسني العالقة اليت تربط بينهما،  إذ ميكن هلا اقرتاح التعديالت و 
 التشريعات اليت تراها مناسبة حبكم تواصلها املباشر مع املكلف.

ى سياساهتا و تكمن أمهية اإلدارة اجلبائية يف أهنا تعتمد عليها الدولة يف تطبيق أهم إحد
 املالية )السياسة اجلبائية(،  ذلك أن اإليرادات اجلبائية هي أهم عناصر املوازنة العامة.

و عليه تعترب اإلدارة اجلبائية جزء ال يتجزأ من اإلدارة العامة،  إذ تشكل مزجيا من 
و دعائم من العناصر اإلدارية و املالية و القانونية،  و تكمن أمثلية النظام يف إسناده على أسس 

، وتعترب اإلدارة اجلبائية الكفأة من أهم آليات حتقيق العدالة،  لذا  59القواعد املالية و القانونية
كان لزاما التطلع إلجياد إدارة جبائية ذات كفاءة عالية ملنع حدوث أي اختالل ما بني وظائف 
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ن هو الفيصل يف إمكانية اإلدارة و إمكانياهتا،  فمستوى كفاءة اإلدارة اجلبائية كثريا ما يكو 
حتقيق أهداف السياسة اجلبائية من عدمها،  لذلك فإنه جيب أن يراعى عند تصميم النظام 

،  و 60اجلبائي اختيار تلك األنواع من الضرائب اليت  ميكن للجهاز الضرييب إدارهتا بكفاءة عالية
ت الكثري من املكلفني و عليه فإن عدم كفاءة اإلدارة يؤدي إىل ضياع الكثري من احلقوق و إفال

 هترهبم من أداء التزاماهتم اجتاه اإلدارة.
 

تناط اإلدارة اجلبائية مبهام كبرية ملقاه على عاتقها كوهنا ختتص أهمية اإلدارة الجبائية:  .1
بتجسيد القوانني اجلبائية حلماية حلقوق اإلدارة من جهة،  وحقوق املكلفني من جهة 

لتعديالت اليت تراها مناسبة غاية منها يف اإلسهام لتحقيق أخرى،  فتقرتح التشريعات و ا
األهداف االقتصادية و االجتماعية و السياسية املنوطة بالسياسة العامة للدولة، و 
تتمحض مهامها يف مجلة وظائف إدارية رئيسية من ختطيط و تنظيم و توجيه ورقابة،  

 ويرد تفصيلها كاآليت:
طيات األوضاع السائدة و اختاذها سندا مبا ستكون و ينطلق يف حتليل مع التخطيط: .أ 

عليه األوضاع مستقبال،  ويتجلى من ذلك رسم األهداف اليت ينبغي العمل على 
 حتقيقها غاية يف حتسني األداء و رفع الكفاءة.

و تربز معامله بتشكيل اهليكل التنظيمي،  و حتديد و اختيار املوظفني ذوي  التنظيم: .ب 
و تقسيم املهام و حتديد الصالحيات للقيام بالوظائف املوكلة هلم  الكفاءة و القدرة، 

 و أدائها على أكمل وجه.
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و يتضمن إعداد النماذج املتعلقة بالعمليات اجلبائية و إصدار القرارات و  التوجيه:  .ج 
التعليمات املتعلقة هبا، و إرساهلا ملوظفي اإلدارة لإلشراف على تنفيذها حرصا على 

 املرجوة.حتقيق األهداف 
و تقتضي فحص ما حققته اإلدارة من اإلجنازات،  و حتديد املشاكل و  الرقابة: .د 

 الصعوبات اليت واجهتها و حالت دون التنفيذ الكامل للخطط املسطرة مسبقا.
حىت تستطيع اإلدارة اجلبائية مباشرة مهامها و  الصالحيات المخولة لإلدارة الجبائية: .7

ب،  منحها القانون سلطات واسعة و متنوعة من جهة،  و القيام هبا على الوجه املطلو 
حمدودة النطاق من جهة أخرى،  لتضمن هلا سري التحصيل اجلبائي،  فخول هلا سلطات 

 ،  و نوجزها كاآليت:61و حقوق تتمتع هبا إزاء هذه املهمة
تستند اإلدارة اجلبائية يف اقتطاعاهتا على مجلة  الرقابة و التمحيص المعلوماتي: .أ 

علومات و اإلقرارات املقدمة يف املكلفني خبصوص األوعية حمل االقتطاع،  هدفا امل
منها حتقيق العدالة،  و من هنا كان تربيرا هلا لفرض الرقابة و التدقيق على هذه 

 األوعية.
خول املشرع لإلدارة اجلبائية يف االطالع على كل ما تريده من  حق االطالع:  .ب 

ا ميكنها طلب الشروحات و التفسريات ألي معلومة بيانات و دفاتر حماسبة،  كم
 62واردة ترى اإليضاح منها أمر ضروري.

و يضمن لإلدارة مقارنة البيانات الواردة إليها مع احلالة اجلبائية حق التدقيق:  .ج 
 الشخصية للمكلف )املقدرة التكلفية(. 

علومات بعد قيام اإلدارة من التأكد من صحة و سالمة امل سلطة ضمان التحصيل:  .د 
اليت قدمت إليها من املكلفني،  تقوم بتحصيل املبالغ املقررة يف اآلجال احملددة 
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قانونيا،  يف حالة عدم استجابة املكلف إلجراءات التحصيل تفرض غرامات مالية 
عقوبة للتأخري،  فإن تعسر التحصيل تلجأ بعد الستخدام سلطات كسلطة احلجز 

يف متابعة أموال املدين حتت أي يد كانت للوفاء على أموال املدين، و حق اإلدارة 
 بالدين اجلبائي،  إضافة إىل امتياز دين الضريبة على غريه من الديون.

رغم كل الصالحيات املخولة لإلدارة اجلبائية ال واجبات و التزامات اإلدارة الجبائية:  .0
و بني املكلف،  و من مينعها من االلتزام جبملة من القواعد من شأهنا ضمان العالقة بينها 

 أهم هذه االلتزامات ما يلي:
و يتوجب على اإلدارة اجلبائية لتفسري القوانني و  التطبيق الصحيح للقوانين الجبائية: .أ 

تطبيقها على الوجه السليم،  وسهرها على أن تكون التعليمات و األنظمة الصادرة عنها 
 مواقفة للقوانني.

جب على اإلدارة تبليغ املكلفني و إخطارهم بأي قرار إذ تو  إشعار المكلفين و إخطارهم:  .ب 
خيص املكلف،  من مقدار االقتطاع،  موعده... إخل  قبل أي إجراء،  ليتمكن املكلف بالرد 

 و الدفاع عن نفسه عند عدم الرضا والقبول بالقرار.
ينبغي على اإلدارة  إعالم المكلفين الخاضعين و المحتملين بالحقوق و الواجبات: .ج 

طة املكلفني بكافة التعليمات و التفسريات بتقدمي نشرات دورية و اجملالت لتوعية إحا
 63املكلفني بواجبهم و حقوقهم،  من حق الطعن و التقاضي.

أي ينبغي على اإلدارة استخدام عدم استخدام السلطات المخولة في الوجه الصحيح:   .د 
ف،  و أي استخدام للسلطة احلقوق و السلطات املمنوحة هلا من طرف القانون بدون تعس

 يف غري موضعه يعرض على القضاء إلعادة األمور ملوازينها و رفع التعسف.
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إذا قامت اإلدارة اجلبائية بتحصيل مبالغ  االلتزام برد المبالغ التي حصلتها بدون وجه حق: .ه 
رارها و تفوق تلك املقررة، كان لزاما عليها أن ترد تلك الزائدة عن االقتطاع املقرر،  ألن إص

 امتناعها عن الرد فيه إخالل للعدالة.
 :ب(:المكلف

ميثل املكلف أحد طريف العالقة اجلبائية،  و كلمة ''مكلف تنبع من التكليف و االلتزام  
الذي يفرضه القانون اجلبائي،  و الذي يقع على املكلف سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا 

أما الشخص املعنوي فيشمل األدوات و   معنويا، فالشخص الطبيعي هو كل فرد بعينه،
( و SARL( و الشركات ذات املسؤولية احملدودة )SPAاجلمعيات و الشركات املسامهة )

 شركات التوصية باألسهم،  و الشركات األجنبية.
 تربز أهم احلقوق األساسية للمكلف يف: حقوق المكلف جبائيا: .0
ملراد اقتطاعه، مكنه القانون من منطلق عند إشعار املكلف باملبلغ ا الحق في االعتراض: .أ 

العدالة،  حق االعرتاض و الطعن يف غضون شروط شكلية وموضوعية حددها القانون،  
كاحرتام تقدمي الطعن يف مدة زمنية معينة،  و أعترب احرتام هذه الشروط شرطا رئيسيا يف 

رار التقدير حق االعرتاض،  و إال فبسقوطها سقط حق االعرتاض و الطعن،  و أصبح ق
 64من حق اإلدارة.

حیق للمكلف اللجوء للقضاء عند عدم قبول اعرتاضه يف اإلدارة حق التقاضي:   .ب 
اجلبائية،  أو عدم الرد عليه مطلقا،  و ال يكون هذا إال يف غضون مدة زمنية حمددة 

 قانونيا.
قد تأيت  : حيث جيب أن تعلم اإلدارة اجلبائية عن كل تعديل أو تغيرياإلشعار بالتقويم .ج 

به التحقيقات،  و ذلك عن طريق اإلشعار بالتقومي مع وصل االستالم،  و يشرتط 
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شرحه و تفصيله بصفة كافية،  و يسمح للمكلف بإعادة تشكيل أسس فرض الضريبة و 
 تقدمي املالحظة أو اإلعالم عن قبوله هلا.

انت ذات طابع جيب على املكلف احرتام االلتزامات سواء ك التزامات المكلف جبائيا: .7
حماسيب أ و جبائي حىت يتفادى العقوبات اجلبائية، و تتمثل هذه االلتزامات يف القانون 

 ،  و اليت ميكن تلخيصها فيما يلي:00،  01،  16التجاري  اجلزائري باملواد 
: إذ أن ''كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة تاجر ملزم مبسك مسك دفاتر اليومية .أ 

ه يوم بيوم العمليات املقامة،  شرط أن حیتفظ هبذا الدفرت و كل دفرت يومية،  يقيد في
 65املستندات اليت تسمح بالتحقيق يف العمليات يوما بيوم''.

: حيث ينص القانون على ذلك بعبارة: ''ميسك دفرت اجلرد إلزامية مسك دفاتر الجرد .ب 
جيب أن حسب التاريخ بدون ترك بياض أو تغيري من أي نوع كان على اهلامش'' كما 

يكون مؤشرا من طرف احملكمة و خيلو من كل فراغ أو بياض،  و متنع الكتابة يف 
 66اهلوامش و كذا الشطب.

: حيث جيب االحتفاظ بالدفاتر احملاسبية و حفظ دفاتر المحاسبة و سندات المراسلة .ج 
 67سنوات. 01سندات املراسلة و الصور املطابقة للرسائل ملدة 

إذ جيب على املكلفني تقدمي تصريح لإلدارة اجلبائية عن  :تقديم التصريحات الالزمة .د 
بداية النشاط،  و كذا تقدمي التصرحیات اخلاصة باملداخيل،  و كذا التصرحیات اخلاصة 

 بالتنازل أو توقف النشاط.
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 اإللتزامات الجبائية المحور الثاني:
طاعات تديرها جمموعة قوانني ان العالقة بني املكلف الضرييب والسلطة القائمة على ادارة االقت

تنظم تلك الرابطة وحتافظ عليها، وقد اشار املشرع اجلزائري من خالل تلك القوانني اىل مجلة من 
بنود تنظيم العالقة والربطة اجلبائية الة ما أمساه بااللتزامات اجلبائية امللقاة على عاتق املكلف ، 

 ركيبتها ونعرج من خالل هذا احملور اىل حتديدها  وذكر ت
I )التصريحات بواسطة الضريبي اإلفصاح 
واالقرار  التصريح على تعتمد طريقة وهي تصرحیي، نظام أنه يزائر اجل الضرييب النظام طبيعة إن

 متنح الوعاء حتديد مسؤولية فإن احلالة هذه ويف الغري، من و أ مباشرة املكلف من المباشر 
 الضريبية وللمصاحل غريه ومن أ مباشرة منه سواء بالتصريحألتزام  شكل يف بالضريبة للمكلف

 .التصريح هذا رجعة ا م يف السلطات كامل
 الضريبة التصريحات مفهوم (1

 أعماله برقم فيها التصريح أجل من الضرائب إدارة من املكلف يستلمها وثائق عن عبارة هي
 هذه به تستعني إثبات لكدلي الضرائب ملصلحة بإرجاعها يقوم مث اخل،...وتكاليفه أ وأرباحه أ

  .للمكلف املناسب الضريبة مبلغ لتحديد األخرية
 اليت واملنظمة املعاجلة البيانات من جمموعة عن عبارة" أنه على الضرييب التصريح تعريف وميكن

 يف التصريح ويتمثل، مباشرة وغري أ مباشرة بطرق سواء الضريبة وعاء على التأثري باستطاعتها
 .الغري وتصريح بالضريبة املكلف صريحت أساسني، شكلني

 :بالضريبة المكلف تصريح - أوال
 القانون، حیدده موعد يف تصريح بتقدمي بنفسه بالضريبة املكلف يقوم أن الطريقة هذه مضمون
 مع عامة، بصورة للضريبة اخلاضعة املادة و أ ودخله أ ثروته عناصر التصريح هذا ويتضمن
 حنو على دخله مقدار يعرف شخص أقدر باعتباره بالضريبة ملكلفا وأمانة النية حسن افرتاض 
 .صحيح
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 :الغير تصريح - ثانيا
 الضرائب إدارة إىل التصريح بتقدمي بالضريبة املكلف غري آخر، شخص يلتزم الطريقة هذه مبوجب
 يكون أن :ذلك مثل الغري، وشخص بالضريبة املكلف بني تربط قانونية عالقة تكون أن ويشرتط

 الذي العمل كصاحب للضريبة، اخلاضع الدخل ضمن تعد مببالغ بالضريبة للمكلف مدينا ريالغ
 على للضريبة واخلاضعة عنده للعاملني لديه املستحقة باملبالغ ضرائبال إدارة إىل تصرحیا يقدم

 صلحی أن قبل الضرائب إدارة لفائدة ومجعها املبالغ هذه اقتطاع يتم ما وغالبا واملرتبات،  األجور
  .املنبع عند باالقتطاع الطريقة هذه وتعرف العامل عليها

 الضريبية التصريحات أهمية :(2
 الوعاء تقدير يف السبل أفضل يعترب الذي التصريح بتقدمي الغري أو بالضريبة املكلف يلتزم

 لطاتالس كامل الضريبية ولإلدارة املعاصرة، الضريبية التشريعات يف ر انتشا األكثرو وه الضرييب،
 .الضرائب وإلدارة أ ذاته حد يف للمكلف سواء أمهية األخري وهلذا التصريح هذا مراجعة  يف

 :للمكلف بالنسبة الضريبية التصريحات أهمية - أوال
 حتديد يف باملشاركة الشعور له تنمي واليت للمكلف، سهولة األكثر الوسيلة التصريح يعترب.1

 دخله وحتديد تقدير عملية يف شريك بأنه املكلف عرش فكلما عليه املستحقة الضريبة قيمة
 حصيلة ارتفاع على إجيابا ينعكس مما تصرحیاته بتقدمي زمه ا الت زد ا كلما للضريبة اخلاضع
 .الضرائب من اجلباية

 أدرى أنه باعتبار املكلف، على الضرييب للعبء بالنسبة العدالة التصريح أسلوب يضمن.2
 يف يتمثل الضرييب االلتزام أن حيث الضرييب، الوعي درجة وترتجم به اخلاصة السيولة بوضعية
 3 .به صرح ما على بالتسديد االتزاما وجانب املكلف قبل من بالتصريح االلتزام  جانب جانبني

 الضريبية التصرحیات رقمنة متت إذا وباألخص بالضريبة للمكلف بالنسبة عديدة مزيا يوفر.3
 شيوعا، أكثر أصحبت االلكرتونية والبيانات الرقمية املعلومات على فاحلصول الكرتونية، وجعلها
 من الضريبية اإلدارة تطلب حيث منها، األوروبية خاصة الدول من العديد زايد يفمتحنو  وعلى

 بلجيكا دولة جند ذلك ومثال الكرتوين، شكل على املعلومات بتوفري املكلفني
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 ئبار الض إلدارة بةبالنس الضريبية التصريحات أهمية - ثانيا

 الضرييب القانون بتطبيق مكلفة فهي األخرى، ترا باإلدا مقارنة صعبة الضريبية اإلدارة مهمة
  وصول عليه يرتتب وضعفها أ اإلدارة هذه قوة أن يفسر مما ردات ا اإلی حتصيل عن ومسؤولة

 تطبيق خالل من الإ تتحقق لن الضريبية اإلدارة وفعالية الضريبية، للحصيلة الدولة خسارة أو
 وسيلة تعتربه أن ينبغي ال بالضريبة املكلف قبل من املقدم التصريح أن أمهها العوامل من العديد
 أن جيب الصدد هذا يف وعليه املكلف، دخول كل تتبع من متكنها فعالة وسيلة وٕامنا هتديد
 حقوقه يضمن الذي املكلف مبيثاق رفق ی وأن واضحني وغرضه التصريح بيانات تكون

 :يف الضرائب إلدارة بالنسبة التصريح أمهية وتكمن وواجباته
 إطالع على اإلدارة تصبح حيث جديدة، ضريبية معلومات الضرائب إلدارة التصريح يعطي.1

  وحتصيلها؛ الضرائب وحساب مراسلته هلا يتسىن مما املكلف، نشاط مزاولة  مبكان
 يفكثريا  يؤثر بأنه ميتاز حبيث الضريبية، ارةاإلد كاهل على امللقى العمل التصريح يسهل.2

 املنازعات نشوء احتمال من خيفض وكذلك للضريبة، اخلاضعة املادة حسب والوقتاالجراءات 
  ؛االعرتاضات

 التأسيس هذا أن باعتبار الضريبية للمصاحل مكلف غري الضرييب فالتصريح ثانية جهة ومن .3
 نفقات تتحمل ال أيضا هنا واإلدارة مقدمه قبل من فيه يطعن أن ميكن ال وبالتايل ذاتيا، كان
  اجلبائي؛ النظام تقدم على هام مؤشر تعترب طريقة وهي التحصيل عملية يف كبرية
 كبرية فعالية له وبالتايل ،الضرائب وٕادارة بالضريبة املكلفني بني اتصال أداة التصريح نظام يعترب.4
 الثقة على النظام هذا يبين حيث النشاطات، مجيع على جعةراامل ممارسة من اإلدارة متكني يف

 .واملكلفني اإلدارة بني املتبادلة
 يجزائر ال الجبائي المشرع حسب الضريبية التصريحات أنواع :(3

 حمرتمني فيها والتصريح باالكتتاب املكلفني يلزم اليت الضريبية التصرحیات من جمموعة هناك
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 هذه مجلة نستعرض يلي وفيما قانونا، املكلفة اجلبائية يئةلله تسليمها وتواريخ مواعيد بذلك
 :التصرحیات

 بالوجود التصريح - أوال
 من ابتداء يوما، 30 أجل يف بالوجود تصريح باكتتاب مطالبون اجلدد بالضريبة املكلفني إن

 الدخل على بالضريبة املتعلقة لألنشطة بالنسبة ،الضرائب مفتشية لدى النشاط بداية تاريخ
 تنص حيث ،(IRG) الشركات أرباح على والضريبة (IBS)زفية ا اجل الضريبة أو إلمجايلا

 المكلفين على يجب" أنه على املماثلة والرسوم املباشرة الضرائب ، قانون من 183 املادة
       اإلجمالي الدخل على الضريبة و أ الشركات أرباح على للضريبة والخاضعين بالضريبة

 إلى نشاطها، بداية من األولى يوما الثالثين في يقدموا أن الوحيدة افية الجز  الضريبة أو
  .اإلدارة تقدمه الذي للنموذج مطابقا تصريحا لها، التابعة المباشرة الضرائب مفتشية

 القيام مهين أو صناعي، جتاري، نشاط ميارسون الذين واملعنويني الطبيعيني األشخاص كل فعلى
 يتضمن أن جيب كما الضريبية، اإلدارة طرف من منه منوذج مينح بالوجود تصريح باكتتاب
 :التالية املعلومات بالوجود التصريح

 واللقب؛ االسم -
 .لألجانب بالنسبة زائراجل وخارج ينيجزائر لل بالنسبة زائرباجل العنوان -

 والرسوم الضرائبب والفصلي أ الشهري التصريح - ثانيا
(G50.A) وصنف أ (G صنف وفصليا أ شهريا تصرحیا يكتتبوا بأن املكلفني نالقانو  ألزم ( 

 قباضة لدى املصدر من االقتطاع طريق وعن أ نقدا املدفوعة والرسوم الضرائب ليحمل 50
 النموذج يف املعين والفصل أ للشهر املوالية ( 20 ) العشرين اليوم قبل وهذا هلا التابعة الضرائب

 .اإلدارة حتدده الذي
 :هريالش التصريح .1
 االقتطاع طريق عن أو نقدا تدفع اليت والرسوم الضرائبب إشعار مكان تأخذ وثيقة، عن عبارةهو 
 :هم التصريح هلذا واخلاضعون املصدر، من
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 على احلقيقي للنظام اخلاضعة املؤسسات هبا تلزمG 50) )الصنف من التصرحیات - 
  ؛الضرائب

القيمة  على للرسم اخلاضعة غري تاملؤسسا هبا تلزم (G50.A):الصنف من التصرحیات -
 املضافة

 :الفصلي التصريح .2
 :ــــل اخلاضعون بالضريبة املكلفون التصريح هبذا يلزم

:(IRG-BIC) 1.2 .الفردية املؤسسات املعنويون، األشخاص أي المبسط النظام 
 ة،والتجاري الصناعية األرباح فئة يف (IRG)اإلمجايل الدخل ضريبة حتت األشخاص وشركات

 .املبسط والنظام احلقيقي النظام  حسب األرباح حتديد ويتم
 عن تصرحیاهتم بكتابة ملزمون  (IRG-BNC):التصريح لنظام الخاضعون . 2.2

 للضريبة الشاملني احلرة املهن أصحاب أي لألجور، اإلمجايل الدخل  عياملراقب  على الضريبة
 ، .املراقب التصريح نظام حسب أرباحهم حتديد اإلمجايل ويتم الدخل على

يوم من الشهر  71ويتم التصريح بالرسم على النشاط املهين والرسم على القيمة املضافة قبل 
 املوايل للفصل الذي تتم من خالله دفع االجور او حتقيق رقم االعمال فيه.

 السنوية التصريحات - ثالثا
 قبل مبداخيله تصريح كتتابا  عليه وجب املماثلة، والرسوم املباشرة للضرائب خاضع شخص كل

 الضريبية، املصاحل طرف من تصرفه حتت موضوع منوذج خالل من مالية، سنة كل من أفريل 30
 :بني التمييز ميكن اإلطار هذا ويف
 :المعنويون األشخاص .1
 (IBS) وٕايداع باكتتاب الشركات ملزمون أرباح على للضريبة اخلاضعون املكلفون أي
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 حيث Série G n°04)) يف واملتمثل به املعمول النموذج وفق ،مبداخيلهم تصرحیاهتم
 بالضريبة التصريح اكتتاب ويتم لالقتطاع، اخلاضعة األرباح قيمة على التصرحیات   هذه حتتوي
 على للضريبة اخلاضعون بالضريبة فاملكلفون سنة، كل من أفريل 30 قبل الشركات أرباح على
 جيب كما التجاري، السجل يف تسجيلهم ورقم أعماهلم رقم ذكر عليهم وجب الشركات أرباح

 اخلاضع الربح بتحديد للسماح للنتائج جدوال هبا، املعلوم واألنظمة للقوانني طبقا احملاسبة مسك
  .الشركات أرباح على الضريبة بصدد املدفوعة للتسبيقات مفصال كشفا للضريبة،

 على حبوزهتم الذين اجلبائية، إلدارةل همن طلب ما كل يقدم أن بالضريبة املصرح على ويتعني
 الوثائق وكل االوراق  منة ونسخ باجلرد، اخلاصة وتلك احملاسبية الوثائق كل ،مراقب رتبة األقل

  .التصريح يف املبنية النتائج صحة إثبات شأهنا من اليت والنفقات، بااليرادات اخلاصة
 :الطبيعيون األشخاص .2
 باكتتاب ملزمون أيضا هم (IRG)اإلمجايل الدخل على يبةللضر  اخلاضعني املكلفني ،أي

 اإلدارة طرف من مقدم التصريح ومنوذج سنة كل من أفريل 30 قبل مبداخيلهم تصرحیات وٕايداع
 املداخيل إمجايل التصرحیات هذه تتضمن حيث Série G n°  01)  )يف الضريبية واملتمثلة

 تاجريات  فالحية، حرة، مهن جتارية، صناعية احاملالية)أرب السنة خالل ، احملصلة واألرباح
 (....واملرتبات، األجر املنقولة، األموال املبنية،رؤوس وغري املبنية العقارات

بالنسبة  السنوي للتصريح الضريبية اإلدارة طرف من املقدمة النموذج أن إىل اإلشارة جتدر
 له خيضع الذي النظام سبح وهذا مناذج، عدة إىل يتفرع G n°  1))الطبيعيني لألشخاص

  :جند فمثال األرباح فئة حسب وكذلك -جزايف أم حقيقي – املكلف
 الذي) احلقيقي الربح لنظام واخلاضعني والتجارية الصناعية باملداخيل املكلفني تصريح 

 serie G n° 11خالل  من ي يتمجزائر  دينار 10.000.000 أعماهلم رقم يفوق
 يف تتمثل بالتصريح امللحقة والوثائق سنة، كل من أفريل 30   قبل به التصريح ويتم    

 امليزانية على احلاصلة تاالتطور  النتائج، حسابات جدول وخصوم، أصول من امليزانية
 تكاليف املخزن، املنتج يف تقلبات املخزون، حركة يف كتغيري) النتائج حسابات وجدول
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 االهتالك، ستغالل،اال خارج أعباء االستغالل، خارج منتجات املوظفني،
 .به املصرح األعمال ورقم املهين النشاط على الرسم رت، ا االستثما (...املخصصات،

 زفية ا اجل الضريبة لنظام واخلاضعني والتجارية الصناعية باملداخيل املكلفني تصريح 
 خالل من ي يتمجزائر  دينار 5.000.000 يتجاوز ال األعمال رقم) الوحيدة

(Série G n°) ( 12سنة كل من فيفري 01 التصريح قبل ويكتتب. 
 خالل ت من يتم (احلرة املهن) التجارية غري باملداخيل املكلفني تصريح بينما (Série 

G n° 13   حتت نظام التصريح املراقب 
 خالل من هبا التصريح فيتم الفالحية املداخيل ،أما( (Série G n°15 ويتم 

 افريل من كل سنة. 01 قبل به التصريح
 األخرى المهنية والرسوم الضرائبب الخاصة التصريحات - ربعا

 التايل اجلدول يف التصرحیات من النوع هلذا املنضمة الشروط تلخيص ميكن

 (: التصريحات الخاصة بالضرائب والرسوم المهنية االخرى01الجدول رقم )

نوع  
 الضرائب والرسوم

 مكن ايداع التصريح اقصى اجل اليداع التصريح

رسم على النشاط ال -
 املهين

الضريبة على الدخل  -
االمجايل )االرباح 
الصناعية والتجارية( نظام 

 حقيقي.
الضريبة على الدخل  -

 االمجايل.

مفتشية الضرائب اليت تتبع هلا  افريل 01على االكثر يوم 
 مكان فرض الضريبية



 

49 

 

الضريبة على ارباح  -
 الشركات

 
( من 17يف اجل شهرين ) الرسم العقاري

از النهائي للبناءات االجن
اجلديدة وكذا التغريات او 
التحوالت اليت ادخلت على 
شكل او ختصيص امللكية 

 املبنية او غري املبنية

مفتشية الضرائب اليت تتبع هلا 
 مكان تواجد امللكية 

 www.dgi.dzالتطبيقي للمكلف بالضريبية  على املوقع  املصدر : الدليل 

 :ليي ما أمهها من أخرى تصرحیات
 باملرياث.  التصريح) الرتكات على بالضريبة التصريح -

جانفي  00ويكون قبل  G n 38 التصريح على االمالك واملستاجرين من خالل التصريح  -
 من كل سنة.

 تصريح املؤسسات االجنبية اليت ليس هلا مقر مهين يف اجلزائر. -

ددة بعشرة ايام من خالل التنازل او التصريح بالتنازل او توقف املؤسسة خالل فرتة زمنية حم -
 التوقف.
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 الرسم على القيمة المضافةالمحور الثالث:
قامت الدولة بإدخال بعض االصطالحات الغربية ، وتتمثل يف  1970ابتداء من سنة       

حينما  1977فرض رسم على األرباح اهلدف منه تدعيم األسعار .واستمر العمل به حىت هناية 
باية تشكل يف جمموعها النظام اجلبائي اجلزائري . حيث فرضت الضرائب غري صدرت قوانني ج

على أن يسري نفاذه مع  1976/12/09املؤرخ يف  76-104املباشرة مبوجب األمر رقم 
املؤرخ  76-105وقانون التسجيل والطابع الذي صدر بشأنه األمر رقم  1977مطلع جانفي 

قانون الرسم على رقم األعمال مبوجب األمر .و  1977ويسري نفاذه يف  1976/12/09 يف
 والذي كان يشتمل : ـ 1976/12/09املؤرخ يف  102-76

 ( T.U.G.P)على الرسم الوحيد اإلمجايل على اإلنتاج  / ـ1
 ( T.U.G.P.Sعلى الرسم الوحيد اإلمجايل على تقدمي اخلدمات )  / ـ2

( اليت  T.V.Aعلى القيمة املضافة )  وجدير بالذكر أن هذين الرمسيني قد ألغيا وعوضا بالرسم
 1990/12/31املؤرخ يف  90-36هي نظام جبائي عاملي ، أنشئ يف اجلزائر مبوجب قانون 

و هذا القانون طرح القواعد العامة  65، و ذلك يف مادته  1991املتضمن قانون املالية لسنة 
-25من القانون رقم  99 إىل  72، إاّل أّن املواد من  (T.V.Aاملتعلقة بالرسم املذكور )

فّصلت و حّددت   1990املتضمن قانون املالية  لسنة  18-12-1991املؤرخ يف  91
-1992كيفيات تطبيق الرسم على القيمة املضافة ، و مل تدخل حيز التطبيق إاّل ابتداء من 

، و ذلك لتأخر املصادقة عليها من جهة و إعطاء فرصة استيعاب  أحكامها ألعوان  04-01
 إلدارة الضريبية ، و كذا اخلاضعني هلا من جهة أخرى.ا

 (1( هي ضريبة غري مباشرة تفرض على االستهالك )T.V.Aو الرسم على القيمة املضافة ) 
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I)  مميزات و خصائص : T.V.A.و العمليات الخاضعة لها 
( هو نوع من الضرائب غري املباشرة حیصل T.V.Aمادام الرسم على القيمة املضافة ) 

فهي تتميز بعّدة مميزات  (1)مبجرد تقدير األموال اخلاضعة له و ذلك عند تداوهلا أو استهالكها 
 و خصائص من أمهها :

 :وسيتم بياهنما كالتايل :T.V.A: مميزات و خصائص  (1
 مبا يلي : T.V.A: تتميز الرسم على القيمة المضافة مميزات : أ(

 يف حالة االنتعاش االقتصادي ، و ضعف  حصيلة هذا الرسم تكون كبرية ّجدا ، سيما
 نسبة البطالة، و إقبال املواطنني على االستهالك بشكل واسع .

 . هو ضريبة غري مباشرة تفرض مبناسبة إنفاق الدخل أو رأس املال 
  تكون متضمنة يف سعر السلعة ، أي أّن املستهلك يدفع قيمة السلعة متضمنا فيها  أهنا

 . T.V.Aقيمة رسم 
  عبئها املستهلك يف هناية املطاف. يتحمل 
   هي ضريبة شاملة ، مبعىن أهنا تفرض على السلع املنتجة حمليا ، و كذلك السلع

 املستوردة .
 ولعل من مجلة اخلصائص نذكر مايليخصائصها :  : ب(
   يعترب الرسم على القيمة املضافة من الضرائب اليت يتحملها املستهلك ، و بالتايل فهي

 مباشرة يدفعها عن طريق سعر شراء السلع اخلاضعة هلا .ضريبة غري 
  ـ عند ما تكون اخلدمة املؤداة أو احلق العملية متت باجلزائر ضريبة إقليمية : و تعترب

 املتنازل عنه أو الشيء املؤجر ، أو الدراسات املنجزة قد استعملت أو استغلت باجلزائر.
 T.V.A: العمليات الخاضعة لـ  (2
جمال تطبيقها يعين البحث عن العمليات ، أو األشخاص اخلاضعني هلذا الرسم  أّن جتديد 

، فاملبدأ أّن العمليات أو األشخاص الذي تتوفر فيهم املواصفات اليت نص عليها القانون 
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يدخلون يف جمال التطبيق ، إاّل أنه قد تكون عملية أو شخص ال خيضع هلذا الرسم مؤقتا أو 
 . T.V.Aمن قانون  01الرسم حّدد مبوجب املادة هنائيا ، فمجال تطبيق 

و الفاحص هلذه املادة جيد أهنا مّيزت بني نوعني من العمليات ، فمنها ما خيضع لرسم 
T.V.A .وجوبا، و منها ما خيضع هلا اختيارا 

 و هي : العمليات الخاضعة وجوبا ::  أوال
 املنتجني ما يلي:: و يقصد بعبارة   ـ العمليات التي يقوم بها المنتجون 1

أو ثانوية باستخراج أو صناعة املنتوجات ، و  ـ األشخاص الذين يقومون لصفة رئيسية 1.1
يتعهّدون بالقيام بعمليات التصنيع بصفتهم صناعا أو مقاولني بقصد إخراج املنتوج يف شكله 

سواء أستعمل  النهائي ) الّتام ( أو  الشكل املطلوب من قبل املستهلك الستعماله أو استهالكه
 يف سبيل إنتاج مواد أولية أم مل يستعمل .

   اليت تقوم بعمليات هنائية على السلع  ـ األشخاص الطبيعية أو االعتبارية ) الشركات ( 2.1
) املنتوج( كالتعليق ، التوضيب و التوزيع ... سواء متت هذه العمليات داخل مصانع أو خارجها 

 ت عالمة أواسهم من يقومون هبذه العمليات أم ال.، و سواء بيعت هذه املنتجات حت
 و يقصد بعبارة جتار اجلملة ما يلي : ـ العمليات التي يقوم بها تجار الجملة : 2
 ـ األشخاص اّلذين يبيعون لتجار آخرين . ا 
جتار التجزئة الذين يبيعون لتجار آخرين ، و الذين يتجاوز رقم أعماهلم أثناء السنة  ـ ب 

 .دج1200.000  السابقة 
 ـ األشغال العّقارية . 3
    ـ املبيعات و التسليمات اليت تتم على حالتها من املنتجات أو البضاعة اخلاضعة للضريبة  4

 و املستوردة و املنجزة وفق الشروط البيع باجلملة.
       التسليمات ألنفسهم ) إنتاج الشركة لنفسها ( مثل األعمال اليت يقوم هبا اخلاضعون  ـ 5

 و املوجهة إىل تلبية حاجياهتم اخلاصة أو حاجات مستثمر اهتم .
 عمليات اإلجيار و أداء اخلدمات. ـ 6
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وع العقارات و احملالت اليت يقوم هبا األشخاص الذين يشرتون هذه األمالك بصفة يب ـ 7

 اعتيادية أو عرضية بغرض إعادة بيعها.
 أو بيع األمالك املشار أعاله. العمليات اليت يقوم هبا الوسطاء لشراء ـ 8
عمليات التقسيم و البيع اليت يقوم هبا ماّلك األراضي وفقا للشروط املنصوص عليها يف  ـ 9

التشريع، باستثناء تلك األعمال اخلاصة ببناء العمارات اخلاصة بالسكن اليت تنجز وفق شروط 
 العقارية . النوعية و السعر املطلوبني من قبل اهليئات املكلفة بالرتقية

      املتاجرة يف األشياء الثمينة ) ذهب ، فضة ، بالتني ... ( و التحف الفنية األصلية  ـ 10
 و العتيقة.

 ـ أشغال الدراسات و البحوث  اليت تنجزها الشركات. 11
 ـ احلفالت الفنية حىت و لو كانت حتت رعاية اجلمعيات اخلاضعة للتشريع. 12
 التليفون و التالكس، اليت تقوم هبا إدارة الربيد .ـ اخلدمات املتعلقة ب 13
 ـ عمليات البيع اليت تقوم هبا املساحات الكربى ) األروقة و أسواق الفالح (. 14
 اختياريا : T.V.Aالعمليات الخاضعة لـ  : ثانيا

أن   T.V.Aجيوز لألشخاص الطبيعيني و االعتباريني اخلارجني عن جمال تطبيق  
على أن يزّودوا  T.V.Aء على تصريح منهم اكتساب صفة اخلاضعني لرسم خيتاروا ، و بنا

 بسلع و خدمات :
 أ ـ موجهة للتصدير. 
 ب ـ الشركات البرتولية . 
 .09ج ـ مؤسسات تتمتع بنظام اإلعفاء املنصوص عليها يف م  
(  و خيضع املعنّيون وجوبا بالنظام الربح احلقيقي ، و ميكن طلب االختيار ) االنضمام 

أي وقت من السنة ، و يقّد م االختيار إىل مفّتشية الضرائب التابعني هلا ، و يعترب االختيار 
 نافذا ابتداء من اليوم األول من الشهر الذي يلي الشهر الذي وقع فيه االختيار.
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و ميكن أن يشمل اختيار كل العمليات أو جزء منها ، و ميتّد سريان مفعول االختيار إىل غاية 
 من السنة الثالثة آليت تلي السنة آليت مّت فيها االختيار. 12-31

II)  قواعد فرض :T.V.A : و حق اإلعفاء و االسترجاع 
إّن فرض رسم على القيمة املضافة على العمليات السالفة الذكر ، خيضع لقواعد أساسية  

لرسم أي رقم ، حيث خيتلف احلدث املنشئ للرسم باختالف العمليات ، مما يؤثر على وعاء ا
 . T.V.Aلـ العمال اخلاضع 

بشرط استيفاء الشروط املنصوص عليها قانونا  T.V.Aو ميكن االستفادة من اإلعفاء من 
اليت تقلت  T.V.A.فيحق بعد ذلك ملن استفاد من اإلعفاء حسم أو إسقاط أو حذف 

 األصول القابلة لإلهتالك ، و فيما يلي تفصيل ذلك يف مطلبني اثنني :
 يخضع لقاعدتين أساسيتين :  T.V.Aقواعد فرض  : (3
 الحدث المنشئ لرسم :أ. 

 من  على القيمة املضافة يتكونعلى أّن احلدث املنشئ للرسم  T.V.Aمن قانون  14تنص م 
  : من التسليم القانوين أو املادي هلا . بالنسبة للمبيعات 
  : من قبض الثمن كليا أو جزئيا بالنسبة لألشغال العقارية. 
  : يتكون احلدث املنشئ للرسم من االستالم النهائي  بالنسبة للمؤسسات األجنبية

 للمنشأة املنجزة.
   : من التسليم النهائي .بالنسبة للمنقوالت و األشغال العقارية بالتخصيص 
  : من إدخال البضاعة للجمارك ، و املدين بالرسم هو املصرح لدى  بالنسبة للواردات

 اجلمارك.
  من إدخال البضاعة للجمارك ، و املدين هو املصرح لدى  ة للصادرات :بالنسب

 اجلمارك .
  : من قبض مثن اخلدمة جزئيا أو كليا ، و احلفالت  و األلعاب و التسلية  الخدمات

 مبختلف أنواعها تسليم التذكرة.
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 ب ـ تأسيس الرسم ) أو وعاء الرسم (:
 االسترياد أو عند التصدير كما يلي : و خيتلف الوعاء حبسب وقوعه يف الداخل أو عند

  أوال : في الداخل :
من مثن البضائع أو األشغال أو اخلدمات مبا  T.V.Aيتكون رقم األعمال اخلاضع لـ  

 .T.V.Aفيه كل املصاريف و احلقوق و الرسوم باستثناء 
 وخيتلف حبسب طبيعة كل عملية :

 . أ ـ بالنسبة للمبيعات : يتكون من مبلغ المبيعات
يتم قياس رقم :  T.V.Aب ـ بالنسبة لعمليات تبادل البضائع أو المواد الخاضعة لـ 

األعمال من قيمة املواد أو البضائع املسلمة مقابل تلك املستلمة مع زيادة الفرق للمكلف الذي 
، أو من الشركة   T.V.Aاستلمه و يف حالة ما إذا مّت البيع من طرف فرع الشركة خاضعة لـ 

ىل الشركة الفرع ، يؤسس الرسم املستحق  على مثن البيع املطبق من قبل الشركة املشرتية ، األم إ
و ليس على مثن بيع الشركة املدينة ، سواء كانت الشركة املشرتية ، و ليس على مثن بيع الشركة 

 أم ال . T.V.Aاملدينة ، سواء كانت الشركة املشرتية خاضعة لـ 
، مع العلم شخص  T.V.Aقام تاجر بالبيع لشركة ، و هو خاضع ل أّما يف حالة ما إذا      

آخر ، أو ميارس فيها وظائف ختول له سلطة اختاذ القرار ، يؤسس الرسم املستحق على الثمن 
الذي تبيع به الشركة ، و ليس على الثمن الذي يبيع به التاجر ، سواء كانت الشركة املشرتية 

 أم ال . T.V.A خاضعة لـ 
 نتاج المؤسسة لذاتها ) أي لنفسها (:جـ ـ إ

يتكون وعاء الرسم من مثن البيع باجلملة للمنتوجات املماثلة أو  ـ بالنسبة لألموال المنقولة : 1
 مثن الكلفة + ربح عادي للمنتوج الّتام الصنع .

 يتكون مبلغ الدخل اخلاضع لـ  ـ أصحاب االمتيازات و الملتزمين بالحقوق البلدية : 2
T.V.Aن : م 
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للبلدية إذا كانوا حیّصلون  أ ـ مبلغ االرادات مخصوما منها مبلغ المدفوعات المدفوع        
 احلقوق حلساهبم اخلاص.

 إذا كانت احلقوق حتصل لصاحل البلدية . ب ـ األجر الثابت أو النسبي :        
 ـ بالنسبة للفّرازين و تجار األمالك العقارية و التجار : 3

عماهلم اخلاضع للرسم من الفرق بني مثن البيع و مثن الشراء مبا فيه كل املصاريف و يتكون رقم أ
 . T.V.Aاحلقوق و الرسوم ماعدا  

إذا مجع شخص ما عددا من األعمال املنصوص عليها أعاله ، يتم حتديد رقم أعماله  ـ 4
 اخلاضع 

على حدة من  بتطبيق القواعد املنصوص عليها كل على حدة  ، أي كل عمل T.V.Aلـ 
 (.T.V.Aقا .  17م العمليات اليت يقوم هبا ) 
 ثانيا : عند االستيراد :

يتكون املبلغ اخلاضع للرسم على رقم األعمال من قيمة املستوردات لدى اجلمارك مبا فيها 
 .H.Tاحلقوق و الرسوم ماعدا الرسم على القيمة املضافة 

 ثالثا : عند التصدير.
من قيمة البضائع املوجهة للتصدير مبا فيها احلقوق و الرسوم  T.V.A يتكون املبلغ اخلاضع لـ

 .T.V.Aباستثناء 
 ـ ختصص إلنتاج منتجات موجهة للتصدير. 3
 . T.V.Aـ ختصص لقطاع مستفيد من اإلعفاء من  4
ـ جيب أن تسجل هذه املواد يف دفاتر احملاسبة بسعر شرائها أو سعر تكلفتها بعد طرح اخلصم  5

 ت حمله.الذي كان
ـ يف حالة عدم االحتفاظ أو التخّلي عن صفة املدين من قبل املؤسسة خالل األجل السابق  6

 ذكره ، تلتزم املؤسسة بإعادة دفع الرسم خالل السنوات املتبقية .
 على أنه يستثىن من احلق يف اخلصم الرسم الذي أثقل : T.V.Aمن ق  41نصت م 
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عقارات و احملالت اليت مل تستغل حلاجيات استغالل النشاط ـ السلع و اخلدمات و املواد و ال أ
 .T.V.Aاخلاضع لـ 

ـ السيارات السياحية اليت ال تشكل األداة الرئيسية الستغالل املؤسسة اخلاضعة للرسم على  ب
 القيمة املضافة.

 ـ السلع و اخلدمات اليت يسلمها اخلاضعون للضريبة حسب النظام اجلزايف. ج
 عقارية اليت أكتسبها اخلاضعون للضريبة حسب النظام اجلزايف .ـ األمالك ال د
 ـ اخلدمات و املنتجات املقدمة كهدايا و تربعات. ه
 ـ اخلدمات و قطع الغيار و اللوازم لتصليح األمالك املستثناة من حق اخلصم . و

 :T.V.Aحساب معدالت 
ا خيضع ملعدل و اختالف العمليات و املواد ، فمنها م T.V.Aو خيتلف معّدل  

، و منها ما خيضع للمعدل   13، و منها ما خيضع للمعدل املخفض   21عادي 
 .  7املخفض اخلاص 

 ( و ختضع له العمليات و املواد التالية :  21ـ املعدل العادي ) 
، ، وأنشطة املبيعات يف عني املكان  " م "ـ األعمال اليت يقوم هبا قاعات احلالقة املصنفة يف فئة 

 و اإلجيارات و املفروشة.
 ـ السيارات 

 (.  13ـ الدراجات النارية باستثناء ذات العجالت الثالثة ) املعوقني ، 
 ـ احلفالت املوسيقية و قاعات التسلية مبختلف أنواعها و السينما.

 ـ المعدل المخفض : 2
 ـ جتهيزات الكاتب . 
 ـ دواجن حية. 
 ـ حلوم الدواجن. 
 قاهتا.ـ األلبان و مشت 
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 ـ البيض. 
 ـ أجهزة اهلاتف ، و أجهزة اإلرسال بالراديو. 

 ـ املعدل املخفض اخلاص : و ختضع هلذا املعدل :      
ـ اخلضر ، حبوب العصافري ، ... إخل ، باستثناء السميد من القمح الصلب اخلاص       

 بصناعة اخلبز.
 كهربائية.ـ السكر ـ املياه ـ اإلمسنت ـ الغاز ـ الطاقة ال     
 ـ بيع اجلرائد ـ بناء حمالت سكنية.     
 ـ السماسرة.     

 : : اإلعفاء و االسترجاع (4
على ما يلي : " ميكن أن يستفيد من اإلعفاء من  T.V.Aمن ق  42تنص م  

T.V.A  اقتناء املنتجات و  43-49بشرط أن يستويف الشروط املنصوص عليها يف املواد ،
  يتم حتديد قائمتها مبقتضى قانون املالية.املواد و اخلدمات اليت

 و جيب على املستفدين من عملية الشراء باإلعفاء على اعتماد يقدمه املدير اجلهوي للضرائب.  
تسّلم رخصة الشراء باإلعفاء ، أو االسترياد باإلعفاء حلصة سنوية من السلع ال ميكن أن يتعدى 

 مبلغها:
عادة للرسم املسلحة لنفس التخصيص من قبل املستفيد من  أّما قيمة البيع للسلع اليت ختضع

 الرخصة خالل السنة املالية اجلديدة .
 .  15و إّما مبلغ املشرتيات من املنتجات من نفس النوع خالل السنة املنصرفة بزيادة 

       عندما تقدم مؤسسة حديثة النشأة وثيقة الشراء باإلعفاء متنح هلا رخصة ملدة ثالثة أشهر ،
و تراجع فيما بعد هذه الرخصة لتحديد احلد األقصى من اإلعفاء من الرسم إىل هناية السنة 

 املدينة.
 شروط اإلعفاء :   
 من القانون املذكور أّن منح االعتماد يتوقف على : 46نصت م  
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 ـ مسك احملاسبة .
قة كما تنص ـ تقدمي نسخ من سجالت الضرائب تثبت الوفاء بكل الضرائب و الرسوم املستح

 أيضا على أنه عندما متنح رخصة الشراء باإلعفاء : 47املادة 
تتم املشرتيات باإلعفاء من الرسم لبناء على تقدمي املستفيد للوثيقة اليت حصل عليها مؤشرا أو 
مصلحة اجلمارك ، و هذه الشهادة تتضمن التزام املستفيد بدفع الضريبة عند استعمال املنتجات 

ليت منحت من أجلها رخصة الشراء باإلعفاء و جيب أن تتضمن الرخصة أن ليس لألغراض ا
على األكثر إىل مكتب الرسوم على رقم األعمال   01/15يقدموا يف هناية السنة املالية و يف يوم 

      كشفا مفصال يبني نوع و قيمة احملزونات من املنتجات أو السلع اليت اشرتوها باإلعفاء ، 
 منتصف الليل. 01-01هتم بتاريخ و الباقية يف حوز 

 :1تطبيق
لنفرض مكلف بالضريبة يقوم بصنع وبيع زرايب صوفية، نشاطه موجه خاصة اىل التصدير ، 

 ولعدة اسباب مل يطلب هذا الشخص االتستفادة من نظام الشراء باالعفاء
 :مايلي 7110حیمل ملف اجلبائي سنة 

 06111فة القابل للخصم يقدر بــ: /الرسم على القيمة املضا 7110مشرتيات فيفري  -
 دج

 دج 117661إعتماد دفعة سابقة بـــ:  -
 611011يقدر بـــ:  7110رقم االعمال عند التصدير )مفصال بالشهر ( تصدير فيفري  -

 دج
 حساب مبلغ الرسم على القيم املضافة  املصرح به؟: المطلوب

 الحل:
 جمموع الرسوم الواجب دفعها -

 دج 056250= 02%*  611011
 جمموع الرسوم احملسومة من املشرتيات هي: -
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 دج 117061دج= 117661دج +  06111
 الفرق بني جمموع الدفع وجمموع احلسوم : -

 دج 727506دج= 056250 –دج 117061
 2تطبيق 

  00/10/7110توقف النشاط يف  -
 دج 225111يقدر بــ:  7110رقم االعمال لشهر مارس   -
 دج 715111( قدرت بــ: 7117اىل  0662دفعات مسبقة ) -
 دج 25111الرسم على القيمة املضافة القابل للخصم قدر بــ:  7110مشرتيات مارس  -
 ال شيء 00/10/7110خمزون  -

 : حدد التسوية اجلبائية للرسم على القيمة املضافة ؟المطلوب
 :الحل

 املبلغ الواجب الدفع:  -
 دج 001251= % 02*  225111مبيعات خاضعة للرسم: 

 زون خاضع للرسم : الشيءخم
 دج 751111املسموح للحسم : االعتماد:  -

 دج 721111دج=  25111دج+  715111االعتماد + احلسم على املشرتيات= 
 الفرق بني املبلغ الواجب الدفع واملسموح للحسم : -

 دج 055751دج= 721111 -دج001251
 دج 00011دج = 75111-دج 02511حد التسديد:  -
 دج 61751دج=  25111-دج  055751ديد: فرق غري قابل للتس -
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 تمارين مقترحة:
والذي ترتب عنه عند االقتناء خصم الرسم  7110لنفرض استثمار مقتىن يف جوان  :1تمرين

 دج 71111على القيمة املضافة بــ: 
بعد االقتناء جيب على املدين ان يقوم بدفع  7110ماي  71إذا مت بيع هذا االستثمار  -

 التسوية
 وب: حدد مبلغ التسوية اجلبائية؟املطل -

لنفرض صانع عتاد يقوم بال متييز بتسليمات للقطاعني الصناعي والبرتويل املستفيد من : 2تمرين
 7110جويلية 001االعفاء من الرسم على القيمة املضافة، حيث يبني ملفه اجلبائي يف 

 الوضعية التالية:
 دج 707251ن الرسم القابل للخصم  7110مشرتيات فيفري  -
 دج 262051رسم على القيمة املضافة مرحل )اعتماد( -
دج بنسبة  0261111خاضعة للرسم على القيمة املضافة  7110مبيعات مارس  -

02%. 
دج  7007111مبيعات للقطاع البرتويل مربرة عن طريق الشهادات الشراء باالعفاء  -

 (% 02ل )ويتعلق االمر عادة بأمالك خاضعة للرسم على القيمة املضافة مبعد
 املطلوب: حدد مبلغ الرسم على القيمة املضافة الواجب الدفع؟

  00/10/7110توقف النشاط يف  :3تمرين 
 دج 02511 الرسم القابل للخصم 17/7110مشرتيات لشهر  -
 دج 70111الرسم القابل للخصم  17/7110مشرتيات لشهر  -
 دج 71111مبلغ الرسم هو:  7110مبيعات شهر مارس  -
 دج 5111الرسم على القيمة املضافة:  00/10/7110خمزون  -

 املطلوب:حدد التسوية اجلبائية بالنسبة للرسم على القيمة املضافة.؟
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 الرسم على النشاط المهنيالمحور الرابع: 
 I: مجال تطبيق الرسم على النشاط المهني. 

  يستحق الرسم على النشاط املهين بصدد:
 لفون بالضريبة الذين لديهم يف اجلزائر حماّل مهنًيا اإليرادات اإلمجالية اليت حیققها املك

دائًما وميارسون نشاطًا ختضع أرباحه للضريبة على الدخل اإلمجايل، يف صنف األرباح 
غري التجارية، ما عدا مداخيل املسريين احلائزين على األغلبية يف الشركات ذات املسؤولية 

 احملدودة ؛
 املكلفون بالضريبة الذين ميارسون نشاطًا ختضع  رقم األعمال الذي حیققه يف اجلزائر

أرباحه للضريبة على الدخل اإلمجايل، يف صنف األرباح الصناعية والتجارية أو الضريبة 
 على أرباح الشركات.

  العمليات املستفيدة من نظام فرض الضريبة على هامش الربح اليت ينجزها بائعوا السلع
 مكرر من قانون الرسوم على رقم األعمال. 20ادة املنقولة وماشاهبها املذكورة يف امل

  .العناصر المكونة لرقم األعمال :2
فيما خيص املؤسسات التابعة لنظام الضريبة على أرباح الشركات/ أو الضريبة على الدخل 

 اإلمجايل / األرباح الصناعية والتجارية :
البيع أو اخلدمات أو غريها اليت  يقصد برقم األعمال، مبلغ اإليرادات احملققة من مجيع عمليات

تدخل يف إطار النشاط املمارس. غري أنه تستثىن من جمال تطبيق الرسم على النشاط املهين 
 العمليات اليت تنجزها وحدات من نفس املؤسسة فيما بينها.

  بالنسبة لوحدات مؤسسات األشغال العمومية والبناء، يتكّون رقم األعمال من مبلغ
املالية. جيب تسوية احلقوق املستحقة على جمموع األشغال، على  مقبوضات السنة

األكثر عند تاريخ االستالم املؤقت، باستثناء الديون لدى اإلدارات العمومية واجلماعات 
 .احمللية
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  فيما خيص املهن احلرة التابعة لنظام الضريبة على الدخل اإلمجايل : اإليرادات املهنية بأمت
 ب(.معىن الكلمة )األتعا

 : يتكون  بالنسبة للعمليات املستفيدة من نظام فرض الضريبة على نظام هامش الربح
الوعاء الضرييب اخلاضع للرسم على النشاط املهين من الفارق، احملسوب بدون رسوم، بني 

 سعر البيع املتضمن كامل الرسوم و سعر الشراء.
وعاء الضرييب، التكاليف واألعباء ال تدرج يف سعر الشراء، كما أهنا غري قابلة للخصم من ال

 امللتزم هبا من طرف البائع اخلاضع للرسم من أجل إعادة التأهيل أثناء اقتناء املواد املستعملة.
ال ميكن لتجار السلع املستعملة اخلاضعني وفق نظام هامش الربح، خصم الرسم على النشاط 

الدخل اإلمجايل أو الضريبة على أرباح املهين املدفوع من الوعاء الضرييب اخلاضع للضريبة على 
 الشركات.

 : احلدث املنشئ .3
 يشتمل احلدث املنشئ للرسم على النشاط املهين:

 بالنسبة للمبيعات : من التسليم القانوين أو املادي للبضاعة ؛ -
 بالنسبة لألشغال العقارية : من القبض الكلي أو اجلزئي للثمن ؛ -
 ن القبض الكلي أو اجلزئي للثمن.بالنسبة لتأدية اخلدمات : م - 

  تحديد أساس فرض الضريبة :
يؤسس فرض الرسم على النشاط املهين على املبلغ اإلمجايل للمداخيل املهنية اإلمجالية أو رقم 
األعمال بدون الرسم على القيمة املضافة عندما يتعلق األمر باخلاضعني هلذا الرسم احملقق خالل 

 السنة.
  حیدد رقم األعمال اخلاضع للضريبة مع األخذ بعني االعتبار ملا يلي : قة :التخفيضات المطب 
 %: 01*يستفيد من ختفيض قدره  
 مبلغ عمليات البيع باجلملة؛ -
 %: 51*يستفيد من ختفيض قدره  
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%  51مبلغ عمليات البيع باجلملة اخلاصة باملواد اليت يتضمن سعر بيعها بالتجزئة أكثر من  -
  املباشرة.من احلقوق غري

 مبلغ عمليات البيع بالتجزئة اخلاصة باألدوية، بشرط أن: -
املؤرخ يف  00- 61تكون مصنفة ضمن املواد اإلسرتاتيجية كما ينص عليها املرسوم التنفيذي  

 ؛0662يناير  05
 %.01% و 01أن يكون معدل الربح للبيع بالتجزئة يرتاوح بني 

 %:25* يستفيد من ختفيض قدره  
  عمليات البيع بالتجزئة للبنزين املمتاز و العادي و الغازوال.مبلغ 

     .إن امتياز التخفيضات املنصوص عليه أعاله غري تراكمي
  .التخفيض المطبق:

ومينح جتار التجزئة الذين هلم صفة عضو جيش التحرير الوطين أو املنظمة املدنية جلبهة التحرير 
 % من رقم األعمال اخلاضع للضريبة.01بة الوطين و أرامل الشهداء، ختفيًضا بنس

غري أنّه ال يستفيد من هذا التخفيض املطبق سوى على السنتني األوليتني من الشروع يف مباشرة 
 النشاط، املكلفون بالضريبة اخلاضعون لنظام فرض الضريبة حسب الربح احلقيقي.

ملؤهلني يف إطار أنظمة متنح ختفيضات على األنشطة اليت ينشئها الشباب ذوي املشاريع ا 
"الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب" أو"الصندوق الوطين للتأمني على البطالة" أو"الصندوق 

 الوطين لدعم القرض املصغر"، بعد فرتة اإلعفاء، كما يلي :
  ؛21: ختفيض قدره %   ع الضرييبالسنة األوىل من اإلخضا 
  ؛ 51قدره % : ختفيض  اع الضرييبالسنة الثانية من اإلخض 
 75: ختفيض قدره %  السنة الثالثة من اإلخضاع الضرييب. 
للمرحلة املتبقية، النشاطات املذكورة أعاله اليت استفادت من  التخفيضات هذه من تستفيد كما

 اإلعفاء واليت ما زالت مدة استفادهتا من التخفيض، دون إمكانية املطالبة باسرتداد ما مت دفعه.
  ة من رقم أعمال المؤسسات :العناصر المستثنا

   ال يدخل ضمن رقم األعمال املعتمد كقاعدة للرسم :
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 ( إذا تعلق  21.111رقم األعمال الذي ال يتجاوز مثانون ألف دينار جزائري )د.ج
األمر باملكلفني بالضريبة الذين تتعلق نشاطاهتم ببيع البضائع، املواد واللوازم والسلع 

د.ج( إذا تعلق األمر  51.111عني املكان، ومخسون ألف )املأخودة أواملستهلكة يف 
 باملكلفني بالضريبة الناشطني يف قطاع اخلدمات.

على األشخاص الطبيعيني أن ميارسوا بأنفسهم دون  ولإلستفادة من هذا اإلمتياز، ينبغي   
 مساعدة أي شخص آخر.

 مة من قبل ميزانية الدولة مبلغ عمليات البيع،اخلاصة باملواد ذات االستهالك الواسع املدع
 أو اليت تستفيد من التعويض.

  مبلغ عمليات البيع أو النقل أوالسمسرة املتعلقة باملواد والسلع املوجهة للتصدير مبا يف
 ذلك كافة عمليات املعاجلة قصد إنتاج املواد البرتولية املوجهة مباشرة للتصدير.

 إلسرتاتيجية املنصوص عليها يف املرسوم مبلغ عمليات البيع بالتجزئة واخلاصة باملواد ا
املتضمن كيفيات حتديد أسعار  0662جانفي  05املؤرخ يف  00-62التنفيدي رقم 

بعض املواد واخلدمات اإلسرتاتيجية، عندما ال تفوق حدود الربح بالنسبة للبيع بالتجزئة 
 %.01نسبة 

  املايل.اجلزء املتعلق بتسديد القرض يف إطار عقد االعتماد االجياري 
  002العمليات املنجزة بني الشركات األعضاء التابعة لنفس اجملموعة مثلما حددته املادة 

 مكرر من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة.
  املبلغ احملقق بالعملة الصعبة يف النشاطات السياحية والفندقية واحلمامات واإلطعام

 املصنف واألسفار.
  رقم األعمال المعفى: 

 ( سنوات، مبلغ رقم األعمال احملقق 10يعفى من الرسم على النشاط املهين ملدة ثالث )
من طرف الشباب ذوي املشاريع املؤهلني يف إطار أنظمة "الصندوق الوطين لدعم تشغيل 
 الشباب" أو"الصندوق الوطين للتأمني على البطالة" أو"الصندوق الوطين لدعم القرض

 ".املصغر
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 ( سنوات، إذا كانت النشاطات ممارسة يف منطقة جيب 12ء إىل ستة )ترفع مدة اإلعفا
 ترقيتها.

 احلرفيون التقليديون وكذا األشخاص الذين ميارسون نشاطا حرفيا فنيا ؛ 
  مبلغ رقم األعمال احملقق من طرف األشخاص املرشحني لنظام دعم إنشاء نشاطات

 ( سنوات.10طالة، ملدة ثالث )اإلنتاج اليت يسريها الصندوق الوطين للتأمني على الب
 معدل فرض الضريبة : 

 حیدد معدل الرسم على النشاط املهين كما يلي :
 % بدون االستفادة من التخفيضات بالنسبة لنشاطات اإلنتاج؛ 0* 
 % 75% فيما خيص نشاطات البناء واألشغال العمومية والري ، مع ختفيض بنسبة  7*
 لنقل عن طريق األنابيب للمحروقات.% بالنسبة للنشاطات اخلاصة با 0*
 .% بالنسبة للنشاطات األخرى 7*

  التصريحات :
يتعني على املكلفني بالضريبة اخلاضعني للرسم على النشاط املهين، أن يكتتبوا خالل أجل أقصاه 

( أفريل من كل سنة، لدى مفتش الضرائب التابع ملكان فرض الضريبة، تصرحیا مببلغ رقم 01)
 قق أو اإليرادات املهنية اإلمجالية، حسب احلالة، خالل الفرتة اخلاضعة للضريبة.األعمال احمل

فيما خيص املكلفني بالضريبة التابعني ملديرية كربيات املؤسسات، جيب متركز كل تصرحیات الرسم 
على النشاط املهين اخلاص بالوحدات أو املؤسسات أو الورشات مهما كان مقر إقامتها و 

شهريًا لدى مصاحل اهليئة املكلفة باملؤسسات الكربى فيما خيص كل هذه  تكتتب وتدفع
 الوحدات.

 تلزم الشركة، عند كل تصريح، بإرفاق جدول يبني فيه بالنسبة لكل وحدة ما يأيت:
 رقم التعريف اجلبائي للوحدات؛.   0 

 التعيني؛    .7
 عنوان و بلدية و والية حمل اإلقامة؛    .0
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 ل الشهري اخلاضع للضريبة واحلقوق املرتتبة عليه؛رقم األعما    .1
 جمموع األبواب السابقة.    .5

، فإّن الرسم على  51عالوًة على كيفية التصريح والدفع عن طريق التصريح سلسلة ج رقم 
النشاط املهين ميكن أن يتم التصريح بـه وتسديده عرب الطريق االلكرتوين يف اآلجال والشروط اليت 

 من قانون اإلجراءات اجلبائية(. 022)املادة   ها عن طريق التنظيميتم حتديد
 المطبوعات الواجب استعمالها 

املكلفني بالضريبة اخلاضعني للضريبة على الدخل اإلمجايل ، صنف  00ج رقم   سلسلة     -
 األرباح املهنية

 الشركات.، املكلفني بالضريبة اخلاضعني للضريبة على أرباح  11سلسلة ج رقم     - 
 الوثائق الواجب إرفاقها 

  كشف الزبون ؛     -
 .تصريح عن كل مؤسسة أو وحدة يف كل بلدية من بلديات مكان إقامتها    -

دج، وقد ارفق هذا  2111111مبيعات قدرت بــ:  7110بائع مجلة سنة  حقق :1تطبيق
 التاجر كشفا مفصال لزبائنه وفق مايقتضيه التشريع الضرييب.

 حساب مبلغ الرسم على النشاط املهين: املطلوب:
  الحل:

 دج 2111111املبيعات السنوية  -
 دج 0211111= % 01دج *  2111111مبلغ التخفيض :  -
 دج 1711111دج=  0211111-دج  2111111مبلغ املبيعات اخلاضع للرسم:  -
 دج 21111= %7دج *  1711111مبلغ الرسم على النشاط املهين:  -

 بنزين واملازوت العمليات التالية:صاحب حمطة  حقق:2تطبيق
 دج2111111: مبيعات البنزين واملازوت -
 دج 5111111مبيعات الزيوت وقطع الغيار:  -
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 املطلوب: حساب مبلغ الرسم على النشاط املهين؟ -
 الحل:

 بالنسبة ملبيعات البنزين واملازوت  -
-دج 2111111=%25*2111111-دج2111111املبلغ اخلاضع للرسم: 

 دج7111111دج=  2111111
 دج 11111= %7دج * 7111111مبلغ الرسم على النشاط املهين: -
 بالنسبة ملبيعات الزيوت: التستفيد من ختفيض  -
 دج 011111=% 7دج * 5111111مبلغ الرسم على النشاط املهين: -
 011111دج= 011111دج+  11111مبلغ الرسم على النشاط املهين االمجايل:  -

 دج
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 الضريبة على ارباح الشركاتس: المحور الخام
Iتحديد األرباح الخاضعة للضريبة. 

الربح اخلاضع للضريبة هو الربح الصايف، الذي يساوي الفرق بني الريوع املقبوضة من طرف 
 املؤسسة واألعباء اليت تتحملها.

حیدد الربح الصايف حسب نتائج خمتلف العمليات أيا كانت طبيعتها من طرف كل مؤسسة، مبا 
 ذلك على وجه اخلصوص التنازالت عن أي عنصر من عناصر األصول، سواء أثناء يف

 االستغالل أو يف هنايته.
ميكن أن ختص العمليات املنجزة نفس موضوع املؤسسة أو ليس هلا عالقة مباشرة بنشاطها. 

 ميكن ممارسة هذه العمليات بشكل رئيسي أو ثانوي.
ق يف قيم األصول الصافية لدى إختتام وإفتتاح الفرتة كما حیدد أيضا بإعتباره يتشكل من الفر 

اليت جيب إستخدام النتائج احملققة فيها كأساس للضريبة احملسومة من الزيادات املالية، وتضاف 
إليها اإلقتطاعات اليت يقوم هبا صاحب اإلستغالل أو الشركاء خالل هذه الفرتة. ويرتتب عن 

الناشئة  –يف شكل مداخيل أو رأس مال  –د واخلسائر ذلك أن الربح ال ينتج فقط عن الفوائ
م األصول واخلصوم اليت مت جردها تبعا  ّّ عن عمليات تقوم هبا املؤسسة، بل أيضا من مقارنة قّي

 للقانون التجاري.
إن الربح اخلاضع للضريبة بالنسبة للعقود الطويلة املدة املتعلقة بإجناز املواد أو اخلدمات أو 

( حماسبيتني أو سنوات 7د أو اخلدمات واليت ميتد تنفيذها على األقل مبرحلتني )جمموعة من املوا
مالية واملقتناة بصورة حصرية تبعا لطريقة احملاسبة بالتسبيق املستقلة عن الطريقة املعتمدة من 

ال، وذلك بغض النظر عن صنف العقود سواء كانت عقود جزافية لمجطرف املؤسسة يف هذا ا
 أو عقود مسرية.

ويقبل هبذه الصفة وجود أدوات التسيري ونظام حساب التكلفة والرقابة الداخلية اليت تسمح 
باألخذ بالنسبة املئوية للتسبيق و مبراجعة تقديرات األعباء واحلوا صل والنتائج، متاشيا مع 

 التسبيق.
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اإلدماج عمليا، حیدد الربح اخلاضع للضريبة اعتمادا على نتيجة احملاسبة، املصوبة بإعادة 
 واحلسومات اجلبائية.

 ربح الخاضع للضريبة التحديد  ةكيف
حیدد الربح اخلاضع للضريبة انطالقا من النتيجة احملاسبية للمؤسسة. غري أنه فيما خيص الضريبة، 
يتعني أن ُتضاف إىل النتيجة احملاسبية تصحيحات شبه حماسبية من أجل األخذ بعني االعتبار 

صة، ختصص النتيجة احملاسبية من إعادة اإلدماج )التصحيحات اجلبائية( للقواعد اجلبائية اخلا
 واحلسومات )التصحيحات السلبية(.

تظهر هذه التصحيحات يف جدول "حتديد النتيجة اجلبائية" الذي جيب إرفاقه بالتصريح السنوي 
 للنتائج. ميكن أن تكون إجيابية أو سلبية.

 أعباء حمسوبة –النتيجة احملاسبية = إيرادات حمسوبة 
 أعباء قابلة للحسم –النتيجة اجلبائية = إيرادات خاضعة للضريبة 

 تشكل النتيجة اجلبائية قاعدة حساب الضريبة على أرباح الشركات.
يف حالة عجز جبائي، ال ختضع الشركة للضريبة، ويُنسب العجز )ببعض الشروط( إىل أرباح 

 جبائية أخرى )مستقبلية أو ماضية(.
ضات ممنوحة على مبلغ الضريبة على أرباح الشركات بعنوان اإليرادات املتأتية من ختفي  -0

 األنشطة اليت متارس يف بعض مناطق أقصى اجلنوب :
تستفيد املداخيل املتأتية من النشاطات اليت متارس يف واليات تندوف وأدرار ومتنراست وإيليزي، 

( سنوات، من ختفيض مبعدل 15مخس )، بصفة إنتقالية وملدة 7115جانفي  10إعتبارا من 
 % على مبلغ الضريبة على أرباح الشركات. 51

ختفيضات ممنوحة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة املتواجدة يف واليات اجلنوب واهلضاب  -7
 العليا :

 دفع اإلشرتاكات اخلاصة باملنح العائلية واإلقتطاعات اإلجتماعية األخرى املعمول هبا. -0
جتماعية : تعد اإلشرتاكات يف خمتلف أنظمة اإلدخار اإلجتماعية )التأمينات، املرض، األعباء اإل

 البطالة، حوادث العمل، منح عائلية( قابلة للخصم من األرباح اخلاضعة للضريبة.
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واألتعاب ومصاريف املساعدة التقنية ومصاريف   األعباء املالية : الفوائد وأرباح الصرف  -1
ى املستحقة عن الرباءات ورخص اإلستعمال وعالمات الصنع وغريها من املقر وكذلك األتاو 

 املصاريف املالية اخلاصة باإلقرتاضات املربمة خارج اجلزائر.
مالحظة : فيما خيص الفوائد وأرباح الصرف وغريها من املصاريف املالية اخلاصة باإلقرتاضات 

تعاب املدفوعة بعملة أخرى غري العملة املربمة خارج اجلزائر، ومصاريف املساعدة التقنية واأل
الوطنية، فإن خصمها لفائدة املؤسسات اليت تدفعها، مرهون باعتماد التحويل الذي تسلمه 

 السلطات املالية املختصة.
% من رقم األعمال يف  0وفيما خيص هذه املؤسسات نفسها، ختصم مصاريف املقر يف حدود 

 ا.جمرى السنة املالية املطابقة اللتزامه
مبالغ أجور الكراء واألعباء اإلجيارية : )مبالغ أجور كراء احملالت املهنية والعتاد( : يتم هذا  -5

اخلصم بعنوان السنة املالية اليت استحقت فيها مبالغ أجور الكراء أو أصبحت سارية دون مراعاة 
عتماد لتاريخ دفعها؛ كما تطبق أيضا قابلة خصم مبالغ أجور الكراء فيما خيص عقد اال

 اإلجياري.
 أقساط التأمني : تعد قابلة للخصم عندما تضمن أصول املؤسسة أو خسائر االستغالل. -2
 املهام ومصاريف النقل والتنقل ؛  -2
 مصاريف الصيانة واإلصالح ؛  -2
 خمتلف مصاريف التسيري، مصاريف املكتب، الربيد واملواصالت، اإلشهار ؛ -6

صة لإلشهار املايل والكفالة والرعاية اخلاصة باألنشطة الرياضية ميكن خصم املبالغ املخص -01
% من رقم أعمال السنة املالية 01وترقية مبادرات الشباب، شريطة إثباهتا يف حدود نسبة 

بالنسبة لألشخاص املعنويني و/ أو الطبيعيني ويف حد أقصاه عشرة ماليني دينار 
 دج(. 01.111.111)

ة املسجلة يف احملاسبة قبل بداية سريان النظام احملاسيب املايل، من ختصم املصاريف األولي -00
 طط اإلمتصاص األصلي.لمخالنتيجة اجلبائية تبعا 

 األعباء املتعلقة بالبحث العلمي : -07
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 مبلغ نفقات التسيري املرتتبة عن عمليات البحث العلمي أو التقين. -
% من مبلغ هذا  01اية عشرة باملائة ختصم من الدخل أو الربح اخلاضع للضريبة إىل غ -

دج( النفقات 011.111.111الدخل أو الربح، يف حدود سقف يساوي مائة مليون دينار )
املصروفة يف إطار حبث التطوير داخل املؤسسة شريطة إعادة استثمار املبلغ املرخص خبصمه يف 

 إطار هذا البحث.
الية لغرض مواجهة، بشكل الحق، تعد األرصدة كخصومات حتسب على نتائج السنة امل  -

تكاليف أو خسائر القيم يف حساب املخزونات أو غري املبنية بوضوح واليت يتوقع حدوثها 
 بفعل األحداث اجلارية خالل السنة املالية واملتواجدة دائما عند اختتام السنة املالية املذكورة.

النهائية متصلة بإجناز اخلسارة أو ال يكون اخلصم من الرصيد إال بصفة مؤقتة وتكون مسامهتها 
 العبئ املوجه لتغطيته.

 . االهتالكات : -
 متثل االهتالكات إثبات إنقاص قيمة االستثمارات اليت تسمح بإعادة تشكيل األموال املستثمرة.

 ختضع خصم هذه االهتالكات للشروط التالية :
نقاص القيمة بفعل استعمال جيب أن حتتوي االهتالكات على عناصر األصول املثبتة اخلاضعة إل

 الوقت والتغيري التقين وغريه من األسباب.
جيب أن تكون االهتالكات موافقة أساسا إلنقاص القيمة الفعلي الذي يلحق العناصر اليت سيتم 

 إهتالكها )السجالت احلسابية( ؛
بيت حتسب االهتالكات كل سنة حبيث يسمح مبلغها املرتاكم بإعادة تشكيل سعر كلفة التث

 القابل لالستهالك عند انقضاء املدة العادية لالستعمال.
 مالحظة :

حتدد قاعدة حساب سنوات االهتالك القابلة للخصم بالنسبة للسيارات السياحية، بقيمة شراء 
 دج. 0.111.111موحدة قدرها 

 ال يطبق هذا السقف عندما تشكل السيارة إذا كانت السيارات تشكل األداة الرئيسية لنشاط
 املؤسسة.
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دج خارج الرسم   01.111ميكن معاينة العناصر ذات القيمة املنخفضة اليت ال تتجاوز مبلغ 
 كأعباء قابلة للخصم للسنة املالية املتصلة هبا.

 تسجل األمالك املقتناة بصورة جمانية يف األصول بالنسبة لقيمتها النقدية.
 الضرائب والرسوم : .0

قعة على عاتق الشركة متنح احلق يف اخلصم باستثناء الضريبة إن الضرائب واحلقوق والرسوم الوا
 على أرباح الشركات.

جيب أن تكون هذه الضرائب خمصومة من نواتج السنة املالية اليت مت خالهلا حتصيلها أو أصبحت 
 مستحقة الدفع )الرسم العقاري، الرسم على النشاط املهين، الدفع اجلزايف، رسم التطهري(.

 جزتأجيل الع. 7
يعترب العجز املسجل خالل السنة املالية على أنه من عبئا يدرج يف السنة املالية املوالية وخيفض 
من الربح احملقق خالل نفس السنة املالية. وإذا كان هذا الربح غري كاف لتخفيض كل العجز، 

الية الرابعة املوالية فإن العجز الزائد ينقل بالرتتيب إىل السنوات املالية املوالية، إىل غاية السنة امل
 لسنة تسجيل العجز، وبعد ذلك يتم فقدانه.

 مثال :
، وإن اقتضى 7116إىل السنة املالية  7112ميكن تأجيل العجز املسجل خالل السنة املالية 

 .7107، 7100، 7101، 7116األمر، إىل السنوات املالية 
عجز األكثر قدما، ويتم يف حالة وجود عدة حاالت عجز متتالية، جيب تأجيل حاالت ال

التأجيل حالة حبالة وال ميكن إعتبار جمموع حاالت العجز كتلة واحدة، وذلك بغية إظهار 
 حاالت العجز اليت مسها أجل التأجيل.

 كما ميكن أيضا ختفيض :
  فيما خيص الشركات التعاونية اإلستهالكية، األرباح اإلضافية املتأتية من عمليات متت

 عليهم حسب حصة الطلب اليت قدمها كل واحد منهم ؛ مع الشركاء ووزعت
  فيما خيص الشركات التعاونية العمالية لإلنتاج، جزء األرباح الصافية املوزع على العمال

 ضمن الشروط اليت أقرها التنظيم املعمول به ؛
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 .فيما خيص البنوك الوطنية، املبالغ املدفوعة تسديدا للتسبيقات اليت منحتها الدولة 
 باء غري القابلة للخصم :األع

 تستثىن من اخلصم من أجل حتديد الربح الصايف اجلبائي، األعباء التالية :
 خمتلف التكاليف واألعباء وأجور الكراء اخلاصة باملباين غري املخصصة مباشرة لإلستغالل ؛
ها مبلغ اهلدايا املختلفة باستثناء تلك اليت هلا طابع إشهاري مامل تتجاوز قيمة كل واحدة من

 دج. 511
اإلعانات والتربعات، ما عدا تلك املمنوحة نقدا أو عينا لصاحل املؤسسات واجلمعيات ذات 

 دج(. 711.111الطابع اإلنساين، مامل تتجاوز مبلغا سنويا قدره مائتا ألف دينار )
امللتزم مصاريف حفالت اإلستقبال مبا فيها مصاريف اإلطعام والفندقة والعروض، باستثناء املبالغ 

 هبا واملثبتة قانونا واملرتبطة مباشرة باستغالل املؤسسة.
 املعامالت التجارية والغرامات واملصادرات أيا كانت طبيعتها.

 املنتجات اخلاضة للضريبة "إيرادات االستغالل"
 تتضمن أساسا املنتجات اليت سيتم اعتمادها حلساب األرباح اخلاضعة للضريبة :

 ملتأتية من األشغال وأداء اخلدمات.املبيعات واحلواصل ا
 اإلعانات

 خمتلف املنتجات
 األشغال واملبيعات وأداء اخلدمات.

 فهي تتشكل من مثن البضائع املباعة واألشغال املنجزة أو اخلدمات املقدمة من طرف املؤسسة.
لتقدمي  إن احلدث املنشأ للدين املكتسب هو التسليم بالنسبة للمبيعات وإجناز اخلدمات بالنسبة

 باخلدمات.
إن احلواصل اليت سيتم اعتمادها يف هذا الصدد لكل فرتة خضوع للضريبة هي تلك املتعلقة 

 بالعمليات اليت ينشأ عنها دين مكتسب خالل الفرتة.
 مالحظة : 



 

75 

 

عندما تتم املبيعات احملققة من طرف بائعي اجلمعة والوكالء املعتمدون بالعملة الصعبة، يتعني 
تري بالعملة الصعبة مع اإلشارة إىل مقابل القيمة بالدينار، احملددة من خالل تطبيق إعداد الفوا

 معدل الصرف الساري املفعول خالل وقت الفوترة.
 اإلعانات :

 ينجر عن اإلعانات املستلمة رفع األصول الصافية، فهي تشكل عنصر الربح اخلاضع للضريبة.
 ضع للضريبة حسب طبيعة اإلعانات :خيتلف نظام ربط هذه اإليرادات بالربح اخلا

واجملموعات العمومية أو  إن إعانات االستغالل اليت متثل مساعدة مالية ممنوحة من طرف الدولة
أطراف أخرى، واليت تكون سواء مكتسبة بصفة هنائية أو من احملتمل أن تكون مسددة، تعترب 

 ا املنح مؤكد.أساسا خاضعة للضريبة بعنوان السنة املالية اليت يكون خالهل
 إعانات التجهيز : تعترب إعانات مبا فيها أرباح الشركة بغية اقتناء أو إنشاء قيم مثبتة.

فهي غري مدرجة يف نتائج السنة املالية اجلارية عند تاريخ تسديدها ؛ فهي مرتبطة، بواسطة أجزاء 
 الية.( املو 5متساوية، باألرباح اخلاضعة للضريبة لكل سنة من السنوات اخلمس )

ويف حالة التنازل عن التثبيتات اليت مت إقتناؤها عن طريق هذه اإلعانات، يطرح جزء اإلعانة الذي 
مل يتم ربطه بأسس الضريبة من القيمة احلسابية هلذه التثبيتات من أجل حتديد فائض القيمة 

 اخلاضع للضريبة أو ناقص القيمة الواجب خصمه.
 خمتلف املنتجات :
 اخلاضعة للضريبة، جتدر اإلشارة السيما إىل : من بني املنتجات

 تسليمات الديون املمنوحة من طرف دائين املؤسسة ؛ 
  التخفيضات املمنوحة بعنوان الضريبة املقبولة مسبقا يف األعباء القابلة للخصم واليت

 يدخل مبلغها ضمن يف إيرادات السنة املالية اليت خالهلا مت إخطار املستفيد بدفعها ؛
 الصرف اليت ترتجم من خالل فوارق حتويل العملة الصعبة واليت حتدد عند اختتام   فوائد

 كل سنة مالية متاشيا مع آخر سعر للصرف ؛
  خمتلف التعويضات كتعويضات التأمني املمنوحة عقب حدوث سرقة لكل أو جزء

 ملخزون البضائع.
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ن طرف مؤسسة بعنوان غري أنه ال يتعترب كدخل خاضع للضريبة، تعويض التأمني املقبوض م
 تعويض جزء أو عبئ غري قابل للخصم حبكم طبيعته، كغرامات الوعاء.

 فوائض القّيم املهنية "املنتجات االستثنائية" :
ختضع للضريبة فوائض القيم الناجتة عن التنازل عن األمالك اليت هي جزء من األصول املثبتة، 

 حسبما كانت قصرية أو طويلة األمد.
( 0القيم القصرية األمد، من التنازل عن عناصر مكتسبة وحمدثة منذ ثالث )تنتج فوائض 

 سنوات أو أقل.
أما فوائض القيم الطويلة األمد، فهي تلك اليت تنتج عن التنازل عن عناصر مكتسبة أو حمدثة 

 ( سنوات.0منذ أكثر من ثالث )
ن ورائها ضمان متليك تعد أيضا مماثلة للتثبيتات، شراءات األسهم أو احلصص اليت يقصد م

 % على األقل من رأمسال شركة أخرى. 01املستغل ملكية كاملة، حصة 
تعد جزء من األصول املثبتة، القيم اليت تشكل السندات املالية للدخول يف ذمة املؤسسة، منذ 

 ( على األقل قبل تاريخ التنازل.7سنتني )
 حتديد مبلغ فائض القيمة :
اجتة عن التنازل اجلزئي أو الكلي عن عناصر أصول مثبتة يف إطار حیدد مبلغ فوائض القيم الن

نشاط صناعي أو جتاري أو حريف أو فالحي، أو يف إطار ممارسة نشاط مهين يربط بالربح 
 اخلاضع للضريبة، حسب طبيعة فوائض القيم، كما هي مبينة يف املادة السابقة:

 من الربح  21غها يف حدود إذا تعلق األمر بفوائض قيم قصرية األمد، حیسب مبل %
 اخلاضع للضريبة ؛

  05وإذا تعلق األمر بفوائض قيم طويلة األمد حیسب مبلغها يف حدود .% 
ال تدخل فوائض القيم الناجتة عن التنازل أثناء إستغالل عناصر األصول املثبتة، ضمن الربح 

املكلف بالضريبة بأن يعيد اخلاضع للضريبة بالنسبة للسنة املالية اليت حتققت فيها، إن إلتزم 
استثمار مبلغ يساوي مبلغ فوائض هذه القيم يف شكل تثبيتات يف مؤسسته قبل انقضاء أجل 
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( سنوات، إبتداء من إختتام هذه السنة املالية، مع إضافته إىل سعر تكلفة عناصر 0ثالث )
 األصول املتنازل عنها.

ريح بنتائج السنة املالية اليت حتققت فيها جيب أن يرفق هذا اإللتزام بإعادة اإلستثمار بالتص
 فوائض القيم.

إذا متت إعادة اإلستثمار يف األجل املنصوص عليه أعاله، تعترب فوائض القيم املخصومة من 
الربح اخلاضع للضريبة، خمصصة لإلهتالك املايل للتثبيتات اجلديدة وختصم من سعر التكلفة، من 

 ئض القيم احملققة الحقا.أجل حساب اإلهتالكات املالية وفوا
ويف حالة العكس، تنقل فوائض القيم إىل الربح اخلاضع للضريبة للسنة املالية اليت إنقضى فيها 

 األجل املذكور أعاله.
 ال تدخل ضمن األرباح اخلاضعة للضريبة :

فوائض القيم املذكورة أعاله واحملققة بني شركات من نفس التجمع كما هو حمدد يف  .0
 مكرر من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة. 002املادة 

فوائض القيمـة النـاجتة عن التنـازل عن عنصر من عنـاصر األصـول من طـرف املقـرض  .7
-leaseاملستـأجر للمقـرض املؤجر يف إطار عقد القرض اإلجياري من نوع ليزباك )

back؛ ) 
عناصر األصول من طرف املقرض  فوائض القيمة الناجتة عن إعادة التنازل عن عنصر من .0

 املؤجر لفائدة املقرض املستأجر بعنوان نقل امللكية هلذا األخري.
 حساب الضريبة على أرباح الشركات : 

 المعدالت المطبقة : 
 القانون العام : -0
% فيما خيص بالنسبة لألنشطة املنتجة للمواد والبناء واألشغال العمومية وكذا األنشطة  06* 

 ة.السياحي
تلطة يف حالة ما إذا كان رقم أعمال األنشطة لمخكما يطبق هذا املعدل كذلك على األنشطة ا

 من رقم األعمال اإلمجايل أو يفوقه. 51املذكورة يف الفقرة السابقة يساوي % 
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ويقصد بنشاطات البناء واألشغال العمومية، األنشطة املسجلة كما هي يف السجل التجاري 
 االقتطاعات االجتماعية اخلاصة بالقطاع. واملرتتب عليها دفع

ويقصد بالنشاط السياحي، تسيري املركبات السياحية وكذا حمطات العالج يف احلمامات املعدنية 
 باستثناء وكاالت األسفار.

 75.بالنسبة لألنشطة التجارية واخلدمات ،% 
 األنظمة اخلاصة : -7

 على أرباح الشركات كما يأيت: حتدد نسبة االقتطاعات من املصدر بالنسبة للضريبة
%، بالنسبة لعوائد الديون والودائع والكافالت. وميثل االقتطاع املتعلق هبذه العوائد 01 -

 إعتمادا ضريبيا خيصم من فرض الضريبة النهائي؛
%، بالنسبة للمداخيل الناجتة عن سندات الصناديق غري االمسية أو حلاملها ويكتسي هذا 11 -

 حمررا؛ االقتطاع طابعا
%، بالنسبة للمبالغ احملصلة من قبل املؤسسات يف إطار عقد تسيري الذي خيضع إىل 71 -

 االقتطاع من املصدر. يكتسي هذا االقتطاع طابعا حمرراً؛
 71: بالنسبة ،% 
  للمبالغ اليت تقبضها املؤسسات األجنبية اليت ليست هلا منشآت مهنية دائمة يف اجلزائر

 اخلدمات ؛يف إطار صفقات تأدية 
 للمبالغ املدفوعة مقابل خدمات من كل نوع تؤدى أو تستعمل يف اجلزائر ؛ 
  للحواصل املدفوعة للمخرتعني املقيمني يف اخلارج، إما مبوجب امتياز رخصة استغالل

براءاهتم، وإما مبوجب التنازل عن عالمة الصنع أو أسلوبه، أو صيغته، أو منح امتياز 
 ذلك

غ اليت تقبضها شركات النقل البحري األجنبية إذا كانت بلداهنا األصلية % بالنسبة للمبال 01
 تفرض الضريبة على مؤسسات جزائرية للنقل البحري.

 غري أنه مبجرد ما تطبق هذه البلدان نسبة عليا أو دنيا، تطبق عليها قاعدة املعاملة باملثل.
 مالحظة :
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عفاءات أو ختفيضات يف جمال الضريبة على يتعني على املكلفني بالضريبة الذين يستفيدون من إ
% حصة األرباح املوافقة  01أرباح الشركات يف إطار أنظمة دعم االستثمار، بإعادة استثمار

هلذه اإلعفاءات أو التخفيضات يف أجل أربع سنوات ابتداء من تاريخ قفل السنة املالية اليت 
الستثمار بعنوان كل سنة مالية أو خضعت نتائجها للنظام التحفيزي. وجيب أن تنجز إعادة ا

     7102من قانون املالية 50و  7بعنوان عدة سنوات مالية متتالية. ( املادة 
ويف حالة تراكم السنوات املالية، حیسب األجل املذكور أعاله ابتداء من تاريخ قفل السنة املالية 

 األوىل.
يز اجلبائي مع تطبيق غرامة جبائية يرتتب على عدم احرتام هذه األحكام إعادة اسرتداد التحف

 %. 01نسبتها 
 دفع الضريبة على أرباح الشركات : 

 كيفيات دفع الضريبة على أرباح الشركات :
 يتم دفع الضريبة على أرباح الشركات حسب الكيفيات التالية :

لضريبة على ( نظام الدفع التلقائي )األقساط الوقتية(، متثل هذه الطريقة األداة األساسية لدفع ا0
أرباح الشركات. حسب هذا النظام، جيب أن حُتسب الضريبة على أرباح الشركات من طرف 
املكلف بالضريبة نفسه وُتسدد تلقائيا إىل صندوق قابض الضرائب دون إصدار مسبق للجدول 

 من طرف مصاحل الضرائب.
للضريبة على أرباح  ( نظام االقتطاعات من املصدر، خيص هذا النظام بعض املداخيل التابعة7

 الشركات، وهي :
 املداخيل احملققة من طرف املؤسسات األجنبية ؛

 مداخيل رؤوس األموال املنقولة ؛
إجيار القاعات أو املساحات إلحياء احلفالت أو لتنظيم اللقاءات وامللتقيات والتجمعات وكذا 

 تنظيم األعياد السوقية.
 الدفع التلقائي :
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قائي ثالثة أقساط وقتية واليت جيب تسديدها خالل نفس السنة املالية يتضمن نظام الدفع التل
 وجيب دفع متبقى التصفية بعد اختتام السنة املالية.

 تسدد األقساط خالل اآلجال التالية :
 مارس ؛ 71فيفري إىل  71التسبيق األول : من 
 جوان ؛ 71ماي إىل  71التسبيق الثاين : من 

 نوفمرب 71توبر إىل أك 71التسبيق الثالث : من 
 أفريل من السنة املوالية. 01متبقى التصفية : خالل أجل أقصاه 

 حساب األقساط :
يتم حساب األقساط الوقتية ودفعها إىل قابض الضرائب املختص من طرف املكلفني بالضريبة 

 اخلاضعني للضريبة على أرباح الشركات دون إخطار مسبق.
ربح اخلاضع للضريبة بالنسبة العادية للسنة املالية السابقة جيب أن حتسب األقساط على أساس ال

 )تسمى "السنة املالية املرجعية"(.
 ميكن أن تتشكل السنة املالية املرجعية من :

 أرباح آخر سنة مالية مقفلة عند تاريخ استحقاقها ؛ 
 أرباح آخر فرتة للخضوع للضريبة عندما ال ختتتم سنة مالية خالل السنة ؛ 
  ( شهرا، يف حالة سنة مالية مبدة أقل أو تفوق من 07املؤجلة لفرتة إثىن عشر )األرباح

 ( واحدة.10سنة )
 % من الضريبة املتعلقة بالربح املرجعي. 01يساوي مبلغ كل تسبيقة 

حیسب مبلغ التسبيقة األوىل بعنوان السنة املالية على أساس الربح اخلاضع للضريبة بالنسبة العادية 
 املقفلة ما قبل األخرية، ويسوى مبلغ هذه التسبيقة عند دفع أقرب تسبيقة الحقة. للسنة املالية

 % من الضريبة احملسوبة 01فيما خيص املؤسسات املنشأة حديثا، كل قسط يساوي 
% من الضريبة احملسوبة على  01فيما خيص املؤسسات احلديثة اإلنشاء، تساوي كل تسبيقة 

 رأمسال االجتماعي املسخر.% من ال 5احلاصل املقدر بنسبة 
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يف حالة تغيري مكان فرض الضريبة بعد استحقاق القسط األول، فإنه يتعني دفع األقساط املوالية 
 إىل صندوق قابض الضرائب املخول له قبض القسط األول.

 متبقى التصفية :
ن طريق يشرع املكلف بالضريبة تلقائيا يف التصفية وتسديد رصيده املتبقي دون إنذار مسبق ع

        7102من قانون املالية 2( املادة G50 )التصريح
 ينتج عن متبقى التصفية الفرق بني :

 ( األوىل من الشهر الذي يلي الشهر الذي مت فيه حتقيق هذه اإليرادات.71العشرون يوم )
 مالحظة :

أن يقل،  ال ميكن ملبلغ الضريبة املستحق على الشركات بعنوان الضريبة على أرباح الشركات
 دج . 01.111بالنسبة لكل سنة مالية، و مهما يكن الناتج احملقق، عن 

 ( االلتزامات الجبائية : 1
 التصريح بالوجود : 

( يوم من بداية نشاطكم، اكتتاب تصريح بالوجود حيث 01يتعني عليكم يف غضون ثالثني )
 تقدم منوذجه اإلدارة اجلبائية.

ية الضرائب اليت تقع يف مكان ممارسة نشاطكم. يف حالة ما  جيب إيداع هذا التصريح لدى مفتش
كنتم متلكون إىل جانب مقركم الرئيسي، وحدة أو عدة وحدات، جيب عليكم تقدمي تصريح 

 شامل بالوجود عن املؤسسة إىل مفتشية الضرائب املباشرة املتواجدة يف مقركم الرئيسي.
 التصريح الشهري : 

صريح وحيد يقوم مقام جدول إشعار بالدفع. جيب إيداع ( تG50يعترب التصريح سلسلة )
يوما األوىل من الشهر الذي  71التصريح لدى قابض الضرائب املتواجد بدائرتكم خالل أجل 

يلي الشهر الذي استحقت فيه احلقوق أو الذي مت فيه إجراء االقتطاع من املصدر وتسديد يف 
 آن واحد املبالغ املوافقة.

( مدرجة على التوايل يف تصرحیات أشهر جانفي وأفريل وجويلية 1بعة )تكون األقساط األر 
 ( يوما األوىل من الشهر املوايل.71وأكتوبر، حيث جيب إيداعها خالل عشرين )
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يكون متبقى التصفية مدرجا يف تصريح شهر مارس من السنة املوالية حيث جيب إيداعها خالل 
 ( يوما األوىل من شهر أفريل.71عشرين )

 صريح السنوي للنتائج : الت
أفريل من كل سنة، اكتتاب تصريح خاص للنتائج، يتعلق  01يتعني عليكم خالل أجل أقصاه 

 بالسنة املالية السابقة حيث تقدم مطبوعته اإلدارة اجلبائية.
جيب تقدمي هذا التصريح لدى مفتشية الضرائب ملكان تواجد املقر االجتماعي أو مقر املؤسسة 

( أشهر يف حالة وجود قوة قاهرة، 10 أنه ميكن منح تأجيل ملدة ال تتجاوز ثالثة )الرئيسية. غري
 بناءا على قرار من املدير العام للضرائب.

ميكن للمؤسسات ذات اجلمعية اليت جيب أن تبت بشأن احلسابات، إكتتاب تصريح 
قانوين، ( يوم اليت تلي إنقضاء األجل ال70تصحيحي، على األكثر خالل واحد و عشرين )

املنصوص عليه يف القانون التجاري ، النعقاد هذه اجلمعية. و جيب أن ترفق، حتت طائلة عدم 
قبول التصريح، ضمن نفس األجل، الوثائق يف شكلها القانوين اليت تؤسس التصحيح ال سيما 

 حمضر اجلمعية وتقرير حمافظ احلسابات.
ملطبوعات املوضوعة حتت تصرفكم من طرف يتعني عليكم أن تقدموا، كوثائق مرفقة بالتصريح، ا

 اإلدارة :
مستخلصات احلسابات اخلاصة بعمليات احملاسبة : نسخة من احلصيلة وكشف للمصاريف  -

 العامة، حسب طبيعتها واالقتطاعات واالهتالكات املالية واألرصدة ؛
 من األرباح مع اإلشارة بدقة إىل غرض هذه االهتالكات املالية واألرصدة؛

 دول للنتائج للسماح بتحديد الربح اخلاضع للضريبة ؛ج -
من قانون  7-020إن اقتضى األمر، اإللتزام بإعادة االستثمار املنصوص عليه يف املادة  -

 الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة ؛
 كشف للمدفوعات اخلاصة بالرسم على النشاط املهين ؛  -
 يبة على أرباح الشركات.كشف مفصل للتسبيقات املدفوعة بصدد الضر   -

 كما جيب أيضا إرفاق بالتصريح، خمتلف الوثائق واملعلومات، ويتعلق األمر السيما مبا يلي :
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جدوال يتضمن اإلشارة إىل ختصيص كل سيارة سياحية مقيدة يف أصولكم أو اليت حتملتم بشأهنا 
 مصاريف أثناء تلك السنة املالية.

 ة املمنوحة ملستخدميكم وقيمتهاكشف يبني طبيعة اإلمتيازات العيني
 ( االلتزامات المحاسبية : 2

 مسك المحاسبة : 
يتعني عليكم مسك حماسبة طبقا للقوانني واألنظمة املعمول هبا والسيما للنظام احملاسيب املايل 

الذي نص على إلزام املؤسسات باحرتام  7116من قانون املالية التكميلي لسنة  2طبقا للمادة 
الواردة يف نظام احملاسبة املايل، مع حتفظ أن تكون هذه التعريفات غري متناقضة مع  التعريفات

 األنظمة اجلبائية املطبقة فيما خيص وعاء الضريبة.
يف حالة مسك هذه احملاسبة بلغة أجنبية مقبولة، فإنه يتعني تقدمي ترمجة مصادق عليه من طرف 

 مرتجم معتمد وذلك عند كل طلب من املفتش.
عن ذلك، يتعني عليكم أن تذكروا يف تصرحیكم السنوي، مبلغ رقم األعمال ورقم  فضال

التسجيل يف السجل التجاري وكذا اسم وعنوان احملاسب )احملاسبني( أو اخلرباء املكلفني مبسك 
حماسبتكم أو حتديدها أو مراقبة النتائج العامة، مشريين يف ذلك إن كان هؤالء التقنيني يشكلون 

 ملستخدمني األجراء ملؤسستكم أم ال.جزءا من ا
واالستنتاجات املوقعة واليت  كما يتعني عليكم أيضا أن ترفقوا بتصرحیكم، املالحظات األساسية

ميكن تسليمها من طرف اخلرباء احملاسبني أو احملاسبني املعتمدين املكلفون من طرفكم، يف حدود 
 و حسابات نتائجكم لالستغالل.اختصاصاهتم، بإعداد أو مراقبة أو تقدير حصيلتكم أ

 تقديم الوثائق المحاسبية : 
يتعني عليكم تقدمي عند كل طلب من املفتش، مجيع الوثائق احملاسبية واجلرد ونسخ من 
اإلرساليات وأوراق اإليرادات والنفقات، اليت من شأهنا أن تربر دقة النتائج املشار إليها يف 

 التصريح.
 حفظ الوثائق المحاسبية :
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عني عليكم حفظ سجالت ووثائق حماسبية وكذا الوثائق التربيرية، السيما فواتري الشراء، اليت يت
 ( سنوات.01بناءا عليها يتم ممارسة حق املراقبة وإجراء حتقيق خالل أجل عشر )

يبدأ هذا األجل يف السريان، فيما خيص السجالت، إعتبارا من تاريخ آخر تقييد، وفيما خيص 
 رية، إعتبارا من التاريخ الذي حررت فيه.الوثائق التربي

 :1تطبيق 
إلحدى  7115اىل  7117التالية املتعلقة بتحديد النتيجة اجلبائية للسنوات من لدينا املعطيات 

 0622الشركات التجارية تاسست سنة 
 النتيجة احملاسبية 

7117 7110 7111 7115 
21111 66111 11111 61111 

 :املعلومات االضافية 
 7117 7110 7111 7115 

 26111 712111 072511 157111 قسط اهتالك سيارة سامية

 051111 111111 15111 751111 مصاريف االستقبال واالقامة

وحدة 711 وحدة 711 اهلدايا االشهارية وحدة 711  وحدة 711   

 7511 25111 01111 151111 أجور الكراء

 7251111 0151111 211111 0011111 إعانات وهبات

 عجز السنوات السابقة 
0662 0666 7111 7110 

75111 25111 25111 751111 
دج، 21دج، 21( بالرتتيب كما يلي: 7115اىل  7117قيمة اهلدايا االشهارية السنوية )

 دج51دج، 21
 املطلوب: 
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 ؟7115، 7111، 7110حساب الضريبة على ارباح الشركات لسنة  -
 ؟7115، 7111حساب االقساط التقديرية لسنة  -

 الحل:
 أوال: حساب الضريبة على ارباح الشركات

 7110الضريبة على ارباح الشركات لسنة حساب  -0
 التخفيضات -الربح اجلبائي=الربح احملاسيب +االسرتدادات

 دج 66111الربح احملاسيب:  -أ
 االسرتدادات: -ب

o  : دج 021111قسط اهتالك سيارة: احلد املسموح به هو 
 دج  12111دج=  021111-دج  712111

o  مصاريف االستقبال واالقامة: مرفوضة من طرف مصلحة الضرائب الهنا تعترب
 اسرتداد

o  :دج وهو احلد املسموح  011111دج=  511وحدة *  711اهلدايا االشهارية
 به
 دج   مل يتجاوز احلد املسموح به 07111دج =21وحدة * 711 

o  دج 711111االعانات واهلبات: احلد املسموح به هو 
 دج      اسرتداد. 7251111دج= 711111-دج   0151111       

 التخفيضات -ج
o  :دج 25111الغرامات 

-دج7251111دج+1111دج+12111دج +66111الربح اجلبائي=
 دج0007111دج = 25111

Ibs2003 =0007111*25% = 
 7111حساب الضريبة على ارباح الشركات لسنة   -7

 دج 11111الربح احملاسيب :  -أ
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 االسرتدادات: -ب
o  :دج  26111قسط اهتالك السيارات 
o    دج تعترب اسرتداد 051111مصاريف االقامة: مرفوضة 
o  :دج 001111دج= 251وحدة *  711اهلدايا االشهارية 

 دج اذن 011111احلد املسموح به هو 
 دج   اسرتداد01111دج = 011111 –دج  001111

o  :دج 7251111االعانات واهلبات 
 دج 7251111دج = 711111-دج  7251111

 التخفيضات -ج
o  :دج 7511الغرامات 

دج + 01111دج + 051111+ 111111الربح اجلبائي: 
 دج0152511دج=7511-دج7251121

Ibs =0122511 *دج222225=% 75دج 
 7115حساب الضريبة على ارباح الشركات لسنة   -0

 دج 61111الربح احملاسيب: -أ
 االسرتدادات:  -ب
o دج  157111: قسط االهتالك 

 دج 767111دج=  021111 -دج 157111
o  :دج  اسرتداد 751111مصاريف االستقبال واالقامة 
o اهلدايا االشهارية 

 دج 051111دج=  251وحدة *  711
 دج    اسرتداد 51111دج=  011111 -دج 051111

o االعانات واهلبات 
 دج7611111دج= 711111-دج 0011111
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 دج 151111التخفيضات:  -ج 
دج+ 751111دج +767111دج + 61111ربح اجلبائي: ال 

 دج 0007111دج= 151111-دج 761111دج+51111
Ibs =0007111* دج 220111= %75دج 

 حساب االقساط
 7111 7115 

 716611 70251 القسط االول
 701775 122151 القسط الثاين

 701127.5 716611 القسط الثالث
 67207.5 02025 رصيد التسوية
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 الضريبة على الدخل االجماليالمحور السادس:
-I اإلجمالي الدخل على الضريبة مفهوم: 
 قانون من  01 رقم املادة وتنص 1991 لسنة املالية قانون خالل من IRG أسست لقد

 :يلي ما على املماثلة والرسوم املباشرة الضرائب
 وتفرض الدخل، ضريبة تسمى الطبيعيني األشخاص دخل لىع وحيدة سنوية ضريبة تؤسس "

 ." بالضريبة للمكلف اإلمجايل الصايف الدخل على الضريبة هذه
 :نذكر الضريبة هذه متييز اليت اخلصائص من
 - السنة، خالل احملققة املداخيل على السنة يف واحدة مرة تفرض حيث :سنوية ضريبة -
 ضريبة هعلي ويفرض للمكلف الصايف الدخل أنواع خمتلف جتمع حيث :وحيدة ضريبة -

 .السنة يف واحدة
 - املكلف، سكن مبقر الضرائب مصلحة إىل دفعها يتم حيث :إقليمية ضريبة -
 - للمكلف، الشخصية الوضعية رعي ا ت أهنا حيث :شخصية ضريبة -
 مفتشية لدى مداخيل جبميع سنوي تصريح تقدمي املكلف على يتوجب إذ :تصرحیية ضريبة -

 - ئبالضرا
 .االستغالل سنة تلي اليت للسنة مارس شهر هناية أجل وكآخر إلقامت التابعة

 :التالية املزايا  تتضمن فهي الضريبة هلذه السابقة اخلصائص خالل من
 الدخل حتديد وطريقة املكلف مداخيل جملموع اإلمجالية النظرة خالل من وذلك الشفافية 

 - للضريبة، اخلاضع
 على واحدة ضريبة تدفع املداخيل تعدد فرغم ،الضرائب وإدارة كلفللم بالنسبة البساطة 

 ،ومراقبتها الضريبية امللفات مسك عملية - يسهل مما الدخل
 أفضل الدخل كون للمكلفني احلقيقية املقدرة معرفة من متكن كوهنا العدالة من االقرتاب 

 - .لقياسها الوسائل
 وفق عدل الذي السنوي التصاعدي اجلدول مالباستع اإلمجايل الدخل على الضريبة حساب يتم
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 يف أخرى مرة وعدل النقود، قيمة وتغري الظروف لتغيري ر ا نظ 2003 لسنة املالية قانون
 رفعت أين 2008

 يتضح كما واملعدالت رئح ا الش عدد يف وقلل املعفى الدخل أوقيمة للمعيشة األدىن احلد قيمة
 :املواليني اجلدوليني من

 2008 يف املعدل اإلمجايل الدخل على للضريبة التصاعدي السلم )(:  اجلدول
 ٪ الضريبة معدل للضريبة اخلاضع الدخل قسط

 ٪    0 دج 120.000 وز يتجا ال
 ٪     20 دج 360.000 إىل دج 120.001 من
 ٪     30 دج 1.440.000 إىل دج 360.001 من

 ٪      35 دج 1.440.000 من أكثر
 . 2008 لسنة اليةامل قانون :املصدر
 من اإلضايف اجلزء على يطبق الضريبة معدل أن أي رئح ا بالش التصاعد وفق اجلدول هذا يطبق

 .اإلمجايل التصاعد يف احلال هو كما بكامل الدخل على وليس الدخل
 :اإلمجايل الدخل على للضريبة اخلاضعون األشخاص 2 - 1

 فتخضع زائراجل خارج أما ،زائرباجل تكليفهم موطن يوجد الذين األشخاص الضريبة هلذه خيضع
 زائرباجل موجود (domicile fiscal) التكليف موطن ويعترب ،جزائري  مصدر من العائدات

 :إىل بالنسبة
 ويكون ، ل مستأجرين أو ب منتفعني ، ل مالكني بصفتهم مسكن لديهم الذين األشخاص

  باتفاق اإلجيار
 زائراجل يف هلم الذين األقل،األشخاص على سنة مدهتا واصلةمت لفرتة متتالية اتفاقات أو وحيد
 - األساسية، مصاحلهم مركز أو الرئيسية إقامتهم مكان

 - .ال أم أجراء  كانوا سواء مهنيا نشاطا ميارسون الذين األشخاص
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 يكلفون أو وظائفهم ميارسون الذين الدولة أعوان زائرباجل يوجد تكليفهم موطن كذلك يعترب
 على للضريبة خيضع كما.شخصية لضريبة البلد هذا يف خيضعون ال والذين أجنيب بلد يف مبهام

 فرص حیول مداخيل على يتحصلون الذين األشخاص ال، أو تكليفهم موطن كان سواء الدخل
  .جبائية اتفاقية مبقتضى زائراجل يف عليها الضريبة
 مع تناسبيا الشركة من هلم العائدة الفوائد حصة على شخصية بصفة الدخل لضريبة وخيضع

 :فيها حقوقهم
 األشخاص، شركات يف الشركاء
 أعضائها، ملهنة املشرتكة املمارسة أجل من املشكلة املهنية املدنية الشركات شركاء
 شريطة اجلماعي باالسم الشركات ل ختضع الذي النظام لنفس اخلاضعة املدنية الشركات أعضاء

 قوانينها تنص وأن املسؤولية، حمدودة شركة أو أسهم ركةش الشكل يف األخرية هذه تشكل أال
 الشركة، ديون خيص فيما للشركاء احملدودة غري املسؤولية على األساسية

 .فيها حمددة وغري تضامنية مسؤولية هلم الذين املسامهة شركة يف أعضاء
 II  - :أصناف الضريبة على الدخل االجمالي 

 والتجارية والحرفيةاالرباح المهنية الصناعية أوال: 
 المداخيل الخاضعة للضريبة   -1

 األرباح املهنية هي : إن املداخيل اخلاضعة للضريبة اليت تدخل يف
األرباح اليت حیققها األشخاص الطبيعيون والنامجة عن ممارسة مهنة جتارية أو صناعية أو   -

 حرفية، وكذلك األرباح احملققة من األنشطة املنجمية ؛
 ح اليت حیققها األشخاص الطبيعيون الذين :األربا   -

يقومون بعمليات الوساطة من أجل شراء عقارات أو حمالت جتارية أو بيعها أو يشرتون بإمسهم 
 نفس املمتلكات إلعادة بيعها ؛

يستفيدون من وعد بالبيع من جانب واحد يتعلق بعقار، ويقومون بسعي منهم أثناء بيع هذا -
 تقسيم، بالتنازل عن اإلستفادة من الوعد بالبيع إىل شاري كل جزء أو قسم؛العقار بالتجزئة أو ال
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يؤجرون مؤسسة جتارية أو صناعية مبا فيها من أثاث أو عتاد الزم الستغالهلا سواء أكان -
 اإلجيار يشتمل على كل العناصر غري املادية للمحل التجاري أو الصناعي أو جزء منها أم ال؛

 ي عليه املناقصة وصاحب اإلمتياز ومستأجر احلقوق البلدية ؛ميارسون نشاط الراس -
 حیققون أرباحا من أنشطة تربية الدواجن واألرانب عندما تكتسي هذه األنشطة طابعا صناعيا؛-
 حیققون إيرادات من استغالل املالحات أوالبحريات املاحلة أواملماحل ؛-
نة الصيادين، جمهزي السفن ومستغلي قوارب املداخيل احملققة من قبل التجار الصيادين، الرباب-

 الصيد.
 المداخيل المعفاة  -2

 . يستفيد من اإلعفاء الدائم :1
األشخاص الذين يقل دخلهم الصايف اإلمجايل أو يساوي احلد األدىن الضرييب احملدد يف  -

 جدول الضريبة على الدخل اإلمجايل ؛
 املعتمدة وكذلك اهلياكل التابعة هلا ؛املؤسسات التابعة جلمعيات األشخاص املعوقني  -
 مبالغ اإليرادات احملققة من قبل الفرق املسرحية ؛ -
 لالستهالك على حالته.  باحلليب الطبيعي املوجه  املداخيل احملققة من النشاطات املتعلقة -

 ( سنوات :01. يستفيد من اإلعفاء ملدة عشر )7
 ن لنشاط حريف فين.احلرفيون التقليديون وكذلك أولئك املمارسو 

 ( سنوات :10. يستفيد من اإلعفاء ملدة ثالث )0 
األنشطة اليت يقوم هبا الشباب املقاول يف إطار أنظمة "الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب"  -

الوطين للتأمني على البطالة"، وهذا ابتداء  القرض املصغر"أو"الصندوق لتسيري الوطنية  أو"الوكالة
 . روع يف االستغاللمن تاريخ الش

 ( سنوات إذا كانت هذه األنشطة متارس يف مناطق جيب ترقيتها.2حتدد مدة اإلعفاء بست )
( عمال على األقل 0( عندما يتعهد املستثمرون بتوظيف ثالث )7ومتدد هذه الفرتة بسنتني ) 

 ملدة غري حمددة.
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نشأة، سحب االعتماد يرتتب على عدم احرتام التعهدات املتصلة بعدد مناصب العمل امل
 واملطالبة باحلقوق والرسوم املستحقة التسديد.

عندما تكون األنشطة اليت يقوم هبا الشباب ذوي املشاريع املؤهلون لالستفادة من إعانة 
"الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطين لدعم القرض املصغر" أو 

، منشأة يف منطقة تستفيد من إعانة "الصندوق اخلاص "الصندوق الوطين للتأمني على البطالة"
سنوات  01لتطوير مناطق اجلنوب"، فإن فرتة اإلعفاء من الضريبة على الدخل اإلمجايل حتدد بـ 

 ابتداءا من تاريخ الشروع يف االستغالل.
 النظام الحقيقي : - 3

أعماهلم ثالثني مليون دينار  يطبق هذا النظام بالضرورة على املكلفون بالضريبة الذين يتجاوز رقم
 ( دج.01.111.111)

  الخاضعة للضريبة األرباح د يتحد يةكيف  :اوال
الربح اخلاضع للضريبة هو الربح الصايف الذي يساوي الفرق بني املداخيل املقبوضة من طرف 

 املكلف بالضريبة واألعباء اليت يتحملها هذا األخري.
 ح الخاضعة للضريبة :أ/ المداخيل المعتمدة لتحديد اإلربا 

 تتضمن املداخيل املعتمدة حلساب األرباح اخلاضعة للضريبة بشكل أساسي على ما يلي :
 املبيعات واملداخيل املتأتية من األشغال وتقدمي اخلدمات ؛ 
 اإلعانات ؛ 
 .خمتلف املداخيل 

 ب/ األعباء القابلة للخصم لتحديد األرباح الخاضعة للضريبة :
ئي خبصم بعض األعباء عند حتديد الربح الصايف اخلاضع للضريبة، ويتعلق مسح التشريع اجلبا

 األمر بـ :
 املصاريف العامة ؛   -
 املصاريف املالية ؛   -
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 خمتلف املصاريف ؛         -
 الضرائب والرسوم ذات الطابع املهين ؛         -
 االهتالكات ؛         -
 املؤونات.         -

 خصم األعباء ج/ الشروط العامة ل
 جيب أن ستستويف األعباء القابلة للخصم الشروط التالية :

 أن تكون مدفوعة يف إطار التسيري العادي للمؤسسة أو ملصلحتها ؛         -
 أن توافق عبئ فعلي وتكون مدعومة بالتربيرات الكافية ؛         -
 أن تفسر ختفيض يف األصول الصافية ؛         -
 تكون حمتواة يف أعباء السنة املالية اليت دفعت خالهلا ؛أن          -
 ال ميكن خصم األعباء إال من نتائج السنة املالية املرتبطة هبا.         -
 المعدالت القابلة للتطبيق  :ثانيا 

 النظام الحقيقي: 
على  خيضع الربح احملقق من طرف املكلفني بالضريبة التابعني للنظام احلقيقي جلدول الضريبة

 الدخل اإلمجايل التايل :
 نسبة الضريبة )%( قسط الدخل الخاضع للضريبة

 1 دج 071.111ال يتجاوز 
 71 دج 021.111دج إىل  071.110من 
 01 دج 0.111.111دج إىل  021.110من 

 05 دج 0.111.111أكثر من 
  

ط للضريبة على الدخل خيضع الربح احملقق من طرف املكلفني بالضريبة التابعني للنظام املبسّ 
 %، حمرر من الضريبة. 71اإلمجايل مبعدل حمدد بـ 
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 كيفيات دفع الضريبة  :ثالثا
 النظام الحقيقي : 

 خيضع الربح اخلاضع للضريبة لنظام الدفع للتسبيقات على احلساب.
 يتم تسديد التسبيقات على احلساب خالل اآلجال التالية :

 مارس ؛ 71فيفري و  71بني   التسبيقة األوىل
 جوان ؛ 71ماي و  71التسبيقة الثانية : بني 

يُعد متبقى التصفية مفروضا يف اليوم األول من الشهر الثالث الذي يلي شهر إدراج اجلدول يف 
 التحصيل.

%، من احلصص الضريبية املفروضة على املكلف بالضريبة عن  01يساوي مبلغ كل تسبيقة 
 رية اليت وجبت عليه الضريبة برمسها.طريق اجلداول املتعلقة بالسنة األخ

  
 مالحظة : 

خيص دفع التسبيقات املذكورة أعاله، املكلفني بالضريبة غري األجراء الذين قيدوا يف  .0
 دج( ؛ 0.511جدول السنة السابقة مببلغ يفوق ألف ومخسمائة دينار )

ا األرباح يتم أداء الضريبة على الدخل بعنوان السنة اليت تلي السنة اليت حققت فيه .7
 املعتمدة كأساس حلساب الضريبة على الدخل اإلمجايل ؛

دج بعنوان الضريبة على  5.111يتعني على األشخاص الطبيعيني تسديد مبلغ أدناه  .0
الدخل اإلمجايل صنف أرباح صناعية وجتارية فيما خيص كل سنة مالية مهما كانت 

 النتيجة احملققة.
 الضريبيةلتزامات اإل :رابعا

 تزامات التصريحية : . االل1
 التصريح بالوجود :
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يتعني على املكلفني بالضريبة التابعني للضريبة على الدخل اإلمجايل / األرباح الصناعية والتجارية 
)النظام احلقيقي والنظام املبّسط( أن يكتتبوا لدى مفتشية الضرائب التابعني هلا خالل ثالثني 

 ريح مطابق للنموذج املقدم من طرف اإلدارة.( يوما انطالقا من بداية نشاطهم، تص01)
 التصريح الشهري :

يوما األوىل اليت تلي  71يتعني على املكلفني بالضريبة التابعني للنظام احلقيقي أن يكتتبوا يف الـ 
 ( لدى قباضة الضرائب اليت يتواجد هبا نشاطهم.G50، تصريح )سلسلة الشهر المدني

 مالحظة : 
( وبيانات املمونني إىل اإلدارة اجلبائية مبا فيها الدعامة G50عمال )جيب إرسال كشف رقم األ

 االلكرتونية.
 التصريح الخاص : 

 من كل أفريل 30على األكثر يتعني على املكلفني بالضريبة التابعني للنظام احلقيقي أن يكتتبوا 
يُقدم إىل مفتشية تصرحیا خاصا عن مبلغ رحبهم الصايف للسنة أو للسنة املالية السابقة،   نةس

 الضرائب ملكان تواجد النشاط.
عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ االستحقاق إىل اليوم األول 

 املفتوح املوايل.
 جيب أن يتضمن التصريح الوثائق واملؤشرات التالية :

 ميزانية جبائية ؛         -
 ت احملاسبية ؛مستخرجات حسابات العمليا         -
 ملخص حساب النتائج ؛         -
 كشف عن طبيعة املصاريف العامة واالهتالكات واملؤونات ؛          -
 جدول النتائج ؛         -
 كشف التسديدات فيما خيص الرسم على النشاط املهين ؛          -
 يف أصول امليزانية ؛ جدول يتضمن تأشري ختصيص لكل من السيارات السياحية املبينة         -
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 تُقدم املطبوعات احملررة من طرف اإلدارة اجلبائية.
 : التصريح الشامل 

( أفريل 01يتعني على املكلفني بالضريبة التابعني للنظام احلقيقي والنظام املبّسط قبل الثالثني )
الضرائب  من كل سنة، تصريح للدخل الكلي تقدم منوذجه اإلدارة اجلبائية، ُيسّلم إىل مفتشية

 ملكان تواجد النشاط.
عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ االستحقاق إىل اليوم األول 

 املفتوح املوايل.
 . االلتزامات المحاسبية 2

يتعني على املكلفني بالضريبة التابعني للنظام احلقيقي، مسك حماسبة منتظمة طبقا للقوانني 
 رية املفعول.والتنظيمات السا

رحبا امجاليا يقدربــ:  7115حقق صاحب خمبزة يبيع اخلبز واحللويات خالل سنة :1تطبيق
 دج ربح ناتج عن بيع احللويات 151111دج منه  211111

 املطلوب : احسب املبلغ اخلاضع للضريبة؟
 الحل:
 دج051111دج= 151111 –دج 211111لناتج عن بيع اخلبز : الربح ا

 دج 57511= %05دج * 051111 مبلغ التخفيض:
 دج62511دج=02511-دج051111الربح اخلاضع للضريبة الناتج عن بيع اخلبز : 

 دج512511دج=62511دج +151111الربح االمجايل اخلاضع للضريبة: 
دج وتعهد  211111رحبا يقدربــ:  7112خالل سنة حقق تاجر مجلة لقطع الغيار :2تطبيق

 الربح.دج من 511111باعادة استثمار 
 املطلوب:  حدد الربح اخلاضع للضريبة على الدخل االمجايل؟

 الحل:
 دج011111دج=511111-دج 211111غري املعاد استثماره: الربح 
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 دج051111=%01دج *511111مبلغ التخفيض: 
 دج051111دج=051111-دج 511111الربح املعاد استثماره اخلاضع: 

 ل االمجايل:الربح االمجايل اخلاضع للضريبة على الدخ
 دج251111دج= 051111دج+ 011111

 
 ثانيا:ارباح املهن غري التجارية

يقصد بارباح املهن غري التجارية االرباح اليت حیصل عليها الشخص الطبيعي من مزاولته لعمله 
 بصفة

 
 المبنية غير و المبنية األمالك إيجار عن الناتجة العقارية المداخيلثانيا :

 
 للنظام احلقيقيالتابعين  التالية املداخيل يف تتمثل :ريةالعقا الريوع تعريف

 أو جتارية حمالت إجيار وكذا منها، أجزاء أو املبنية عقارات إجيار عن الناجتة اإليرادات -0
 حرفية،مستثمرة جتارية، صناعية، مؤسسة أرباح يف مدرجة تكن مل إذا بعتادها، غريجمهزة صناعية
 .جتارية مهن غري أو فالحية

 مبختلف املبنية غري أمالك إجيار عن الناجتة اإليرادات العقارية الريوع صنف يف كذلك تدرج -7
 الفالحية األراضي مبا فيها أنواعها
 كما مأجورة أمالك أو السكنية األمالك تأخري مداخيل ختضع :العقاري الدخل تحديد كيفية

 :فيضخت بدون االمجايل االجيار مبلغ من النسب هذه حتسب يلي،حيث
 IRG 7 بنسبة %الضريبة السكين، االستعمال ذات عقارية ألمالك املدين االجيار
 للطلبة سكن تأجري عن ناتج العقاري الدخل كان إذا الضريبة من يعفى

 15 %الضريبة )وظيفي غرض( جتاري حمل كراء عن ناتج العقاري الدخل كان إذا
 الضريبة واستحقاق التصريح تاريخ
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 وغري املبين العقار تواجد ملكان الضرائب مفتش إىل وارسال باكتتاب عليهم جبيتو  املكلفني ان
 ميكن الضريبة استحقاق تاريخ اما خاصا، تصرحیا سنة كل من فرباير الفاتح املؤجر قبل املبين

 كما يلي حتديده
 أجل يف العقار مكان يف املتواجدة الضرائب قباضة لدى املستحقة الضريبة مبلغ يّؤدى 

 .اإلجيار حتصيل تاريخ من ابتداء يوما ( 30 ) ثالثون  أقصاه
 املتفق األجل ذكر عدم حالة يف شهر، كل من يوم أول يف اإلجيار على الضريبة تستحق 

 .اإلجيار األمكنة شاغل أو املستغل يسدد مل إذا حىت احلكم هذا ويطبق .العقد يف عليه 
 يف مسبقا احملصلة اإلجيار عمليات على الضريبة تستحق ، السابقة األحكام مراعاة مع 

 حتصيلها. تاريخ من ابتداء يوما ( 30 ) ثالثني أجل
 باملرحلة املتصلة الضريبة اسرتداد يطلب أن املؤجر ميكن ، للعقد املسبق الفسخ حالة يف 

 غري للمرحلة احملصل اإلجيار ملبلغ املستأجر اسرتجاع تربير شريطة يف السريان املتبقية
 املنتهية.

 كمايلي العقارية الريوع صنف الضريبة حاصل زعيو 
 51 % الدولة ميزانية لفائدة. 
 %50 البلديات لفائدة 

 :اإلستثناءات
 جمهزة جتارية صناعية، مؤسسة كراء وكذلك باملبىن اخلاصة بالتجهيزات الكراء خيص فيما

 صناعية،ال ، التجارية األرباح ضمن تدخل فإهنا لالستغالل ضرورية جتهيزات أو مبحركات
 االستغالل من املكونة املباين خيص فيما )األرباح( العقارية املداخيل ضمن وليس احلرفية
 باالستغالل املالك يقوم عندما الزراعي لالستغالل الزراعية األرباح يف تدمج الزراعي

 الشخصي
 دج شهريا 02111مببلغ  7110اجر شخص شقة الستعمال سكين سنة  :1تطبيق

 مبلغ الضريبة على الدخل االمجايل؟املطلوب: احسب 
 الحل:
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 دج067111= 07دج * 02111مبلغ االجيار السنوي:  -
 دج050211= 1.2دج * 067111( 1.2مبلغ التخفيض لغرض سكين ) -
 دج02111دج=057211-دج  067111مبلغ االجيار الصايف اخلاضع للضريبة: -
ع يف الشرحیة االوىل ت 02111من اجلدول التصاعدي بالشرائح جند ان مبلغ الضريبة:  -

 دج 1وهي معفاة،  أي ان مبلغ الضريبة يساوي 
دج شهريا خالل 75111دج سنويا أي 011111اجر مكلف شقة سكنية مببلغ :2تطبيق 

 الستعماهلا للسكن 7111سنة 
 احسب مبلغ الضريبة على الدخل االمجايل؟ المطلوب:

  الحل:
 دج011111االجيار السنوي=

 دج711111= 1.2دج *011111مبلغ التخفيض:  -
 دج 021111يتبني ان مبلغ التخفيض اكرب من السقف احملدد قانونا بــ:  -

 دج كتخفيض. 021111وعليه نقبل مبلغ 
 دج071111دج= 021111-دج011111مبلغ االجيار الصايف اخلاضع للضريبة :  -
 دجirg =2111مبلغ الضريبة: بتطبيق اجلدول التصاعدي جند  -
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 العمرية والريوع والمنح واألجور تباتالمر  ثالثا:

 واألجور المرتبات حول اساسية مفاهيم

 العمولة ، العالوة ، الراتب ( العامل أو للموظف تدفع اليت املالية املدفوعات مجيع يشمل :األجر
 الساعة. مقابل للعمال األجور تدفع ما وغالبا .) اخل ... ،

 وإمنا بالساعات حیسب ال معني بعمل قيامه ظرين للموظف تدفع معينة مبالغ ميثلالراتب: 
 .والكتابية اإلدارية األعمال ملوظفي الرواتب تدفع ما وغالبا . سنوي أو شهري أو أسبوعي يكون

 اإلضايف اجلهد عن تعويضا العادي أجره عن زيادة للعامل املدفوع النقدي املبلغ هوالعالوة: 
 .إنتاجيته لرفع وتشجيعا

 املهنة ممارسة وتكاليف العمل ظروف عن له تعويضا للعامل مينح التعويضات:

 .التقاعد على إحالته بعد معني لشخص دوري يدفع نقدي مبلغ المعاش:

 طرف من تقدر اليت واإلنارة والتدفئة واأللبسة واملسكن التغذية هبا يقصد :،العينية االمتيازات
 أو شهر بكل أو أشهر ثالثة بكل اصةواخل املقدمة للعناصر احلقيقية القيمة حسب )املستخدم،

 احلالة حسب ساعة، بكل أو يوم بكل أو يوما، (15 ) عشر مخسة بكل
 لألجر المكونة العناصر

  اهليئة يف املهين للتصنيف املقابل هو للعامل األساسي االجر :األجر األساسي
-90 نونالقا حسب وهذا املستخدمة - حسب تكون عامل لكل األساسي األجر فان عليه و

 العام األساسي القانون من 148 املادة وحسب .الدرجات سلم جدول يف منصبه رتبة   11
 وبالتايل النقطة، مقابل أو سعر أو مثن متثل معينة، مالية قيمة استداللية نقطة حدد لكل للعامل

 ةاملالي أو النقدية القيمة يف للمنصب االستداليل الرقم ضرب حاصل هو األجر األساسي فإن
 .للنقطة االستداللية

 املالية للنقطة االستداللية = الرقم االستداليل للمنصب* القيمة االجر االساسي
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 كل سنة  عن % 01 بنسبة القاعدي األجر من : حتسب منحة االقدمية 
 فرتة  خالل عملهم منصب مغادرة عليهم يصعب الذين للعمال : متنحعالوة العمل الدائم

 .القاعدي األجر من كنسبة بالورديات العمل إطار يف للعمال وتعطى الدوام،

 خطرا أو صحيا ضررا تشكل قد اليت العمل ظروف عن هلم تعويضا للعمال : متنحعالوة الضرر
 .بالعمل حیيط الذي الضرر باختالف معدالهتا ختتلف ،)إخل.....غبار أوساخ، ضجيج،(:مثل

  أساس على وحتسب املبذولة رديةالف اجملهودات عن كمكافأة  الفردي: المردود عالوة
النسبة  عن تعرب للعامل املمنوحة النقطة و مرؤوسه، أو مسؤوله طرف من للعامل املمنوح التنقيط
 .املنحة مبلغ على للحصول القاعدي األجر على املطبقة
  .ترتبط ما وعادة للعمال اجلماعية اجلهود على كمكافأة متنح الجماعي المردود عالوة
 .)التقديرية  لإلنتاج،املبيعات امليزانيات( :مثل املسطرة الربامج من احملققة هدافاأل بنسبة

 ومنها احلارة ومنها النائية منها اجلغرافية املناطق باختالف العمل ظروف تلف المنطقة: عالوة
األجر  من حتسب % 31.5 ...) سوف واد ،% 35 القنطرة ،% 21 بسكرة( مثال.الباردة

 .العالوة هذه هلم ليس العاصمة اجلزائر مثل والشمال القاعدي
 26 و ساعة 173 الشهر خالل اجلزائر يف للعمال القانونية املادة حددت الساعات االضافية:

 الوقت عن إضايف عمل اعتباره ميكن احلدود هلذه يتجاوز ما وكل باأليام، العمل حالة يف يوما
 .الرمسي

 وجبة الغداء املؤسسة هلم توفر ال الذين للعمال متنح منحة السلة:

 .اليومية النقل مصاريف عن هلم تعويضا للعمال متنح :النقل منحة

 :العائلي الطابع ذات تعويضات

 .البيت يف املاكثة للمرأة بالنسبة ثابت مبلغ مينح االجر الوحيد:
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 إذ ثبتت سنة 21 أو سنة 18 أعمارهم تتجاوز ال الذين األوالد عن متنح المنح العائلية:
 .للدراسة مزاولتهم

 ...قضائي حكم عن ناجتة معاتبات اجملاهدين، معاشات العمل، : حوادثتعويضات مختلفة

 المنح العائلية

 يلي: كما العائلية املنح من االستفادة سن حیدد :السن شرط

 02 احلاالت مجيع يف سنة 
 70 :سنة بالنسبة لـ 

o األجر نصف يتقاضاها اليت املنحة تتجاوز مل إذا تربص، فرتة يف املوجود الطفل 
 املضمون. األدىن الوطين

o األساسي، للتعليم تربوية مؤسسة على منتظمة بصفة يرتدد الذي الطفل 
 املهين أو التقين املتوسط،

o مزمن. مرض أو عجز نتيجة دراساته، مزاولة أو العمل على القادر غري الطفل 
o إخوهتا. بأحد التكفل يف املتوفاة العائلة أم تعوض اليت البنت 

 أو أجرهم يساوي أو يقل الذين العائلية املنح من للمستفيدين بالنسبة مبلغ المنح العائلية:
 دج 15000 عن االجتماعي الضمان الشرتاك الشهري اخلاضع دخلهم
 الواحد. للطفل دج : 600 الخامس إلى األول الطفل من ابتداء 
 الواحد للطفل دج: 300 السادس الطفل من ابتداء 
 الشرتاك اخلاضع الشهري دخلهم أو أجرهم يفوق الذين العائلية املنح من للمستفيدين بةبالنس

 الواحد للطفل دج 300 بر املبلغ فيقدر دج، 15000 عن االجتماعي الضمان
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 أو سنة 17 من وأقل سنوات 6 من أكثر البالغني األطفال لفائدة دفعها ويتم منحة التمدرس:
 السنة من سبتمرب من الفاتح من ابتداء) دراستهم يتابعون ينالذ لألطفال بالنسبة(سنة  21
 .اجلارية
 أجرهم يساوي أو يقل الذين التمدرس منحة من للمستفيدين بالنسبة : التمدرس منحة مبلغ

 :ج.د 15000 عن االجتماعي الضمان الشرتاك اخلاضع دخلهم الشهري أو
 السنة، يف واحدة مرة الواحد للطفل ج .د : 800 الخامس إلى األول الطفل من 
 السنة، يف واحدة مرة الواحد للطفل ج .د: 400 السادس الطفل من ابتداء 

 اخلاضع الشهري دخلهم أو أجرهم يفوق الذين التمدرس منحة من للمستفيدين بالنسبة
 للطفل ج.د 400 بر املبلغ فيقدر ج،.د 15000 عن الضمان االجتماعي الشرتاك
 ةالسن يف واحدة رة م الواحد

 تعرب اجور لتاسيس الضريبةالضريبة:  تطبيق مجال

 يف الشركاء و محدودة مسؤولية ذات لشركات واملسريين الشركاء إىل املدفوعة املداخيل 
 املسامهة. شركات وأعضاء املهنية املدنية والشركات األشخاص شركات

 وهذا ، الغري حلساب فردية بصفة بيوهتم يف يعملون أشخاص قبل من املقبوضة املبالغ 
 عملهم. مقابل

 لقاء الشركات، ملديري املدفوعة اجلزافية والتخصيصات والتسديدات التعويضات 
 مصاريفهم.

 من اعتيادية بصفة شهرية، غري لفرتات متنح اليت غريها أو واملكافآت املردودية عالوات 
 .املستخدمني قبل

 نشاط كأجراء األساسي نشاطهم إىل إضافة ميارسون، ألشخاص املسددة املبالغ 
 وكذلك املكافآت مؤقتة، بصفة مساعدين كأساتذة أو املراقبة أو البحث أو التدريس

 طابع فكري ذي ظريف نشاط كل عن الناجتة
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 : األساسي أجرهم عن زيادة مداخيل على يحوزون الذين األجراء يخص فيما

 ومنحهم ياألساس أجرهم على زيادة أخرى مداخيل يقبضون الذين األجراء على يتعني
 خالل إقامتهم ملكان املباشرة الضرائب ملفتش ويرسلوا يكتتبوا أن املتعلقة بذلك، وتعويضاهتم

 من األجراء هؤالء ويستفيد .اإلمجايل بدخلهم سنة، تصرحیا كل من أفريل 30 أقصاه أجل
 الدخل على الضريبة يف إدراجه اإلقتطاع، يتم هذا مبلغ مبلغه يساوي ضرييب قرض يف احلق

 اجلدول طريق عن الصادر
 :باألجور الخاصة واألعباء واالقتطاعات االشتراكات

 خمتلفة صناديق إىل تدفع والعامل العمل رب من كل يتحملها اقتطاعات العمل تشريعات حتدد
 إخل...العمل حوادث التقاعد، البطالة، صندوق االجتماعي، التأمني مثل صندوق

 و العمل، من ناجتا دخال باعتبارها األجور من ضريبية اقتطاعات الضرييب القانون حیدد كما
 على بالضريبة يعرف االقتطاع وهذا العامة، الضريبية األعباء حتمل يف يسامهوا العمال أن على

 وميكن تلخيص ذلك يف اجلدول التايل: IRGS األجور
 االقتطاعات الضريبية االشرتاكات االجتماعية 
الساس ا نوعها املعدل االساس نوعها 

 )القاعدة(
 املعدل

االجر  CNAS  9% irgs العامل
اخلاضع 
 للضريبة

سلم 
irg رب العمل CNAS  26% 

  %35 جمموع االشرتاكات االجتماعية
 

 األجر يف أساسا الضريبية واالقتطاعات االجتماعية لالشرتاكات اخلاضعة األجور عناصر تتمثل
 السلة منحة عدى ما الذكر السابقة والتعويضات توالعالوا مجيع املنح إليه مضافا القاعدي

 املنصب. أجر بر تعرف العناصر هذه فمجموع والنقل
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 %    CNAS  33االجتماعية   االشتراكات حساب

 9 %ب املنص أجر للعامل بالنسبة x 
 26 %ب املنص بالنسبة لرب العمل أجر x 
  

 أو عمال 9 كان إذا و ثيثال كل يكون فالتسديد عمال 9 من أقل العمال عدد كان إذا
 .شهر كل فالتسديد أكثر
 التقاعد، العمل، حوادث االجتماعية، التأمينات (املختلفة الصناديق بني % 35 نسبة توزع

 .نسبته كل حبسب )البطالة
 :مجموعتين إلى الضريبية االقتطاعات خضوعها حسب األجر عناصر تقسيم

 املصدر من عاإلقطا  حسب اإلمجايل الدخل على للضريبة خيضع: 
 ؛)العالوات األجور، املرتبات،( األساسية املداخيل 
 ؛)اخلدمات مقابل السعر يف والزيادة اإلكراميات( امللحقة املداخيل 
 واملسكن التغذية( العينية املزايا : املثال سبيل على لألجور، املماثلة اإليرادات 

 ؛)...واأللبسة
  لشركات ذات مسؤولية حمدودة والشركاء يف املداخيل املدفوعة إىل الشركاء واملسريين

 شركات األشخاص والشركات ا ملدنية املهنية وأعضاء شركات ا ملسامهة ،
 العالوات والتعويضات والتسديدات واملنح املدفوعة ملسريي الشركات ؛ 
 تعويضات املساعدين ؛ 
 التعويضات املمنوحة يف إطار االستخالفات املضمنة بشكل ثانوي ؛ 
 اجتة عن أي نشاط ظريف ذات طابع فكري ؛املنح الن 
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   املبالغ املقبوضة من قبل أشخاص يعملون يف بيوهتم بصفة فردية حلساب الغري، وهذا
 كتعويض مقابل عملهم.

 غير العمرية والريوع والمعاشات والمنح واألجور المرتباتاالعفاءات الواردة على 
 يعفى من لضريبية مايلي:للضريبة:  الخاضعة

 مقابل، بدون مساعدة إطار يف اجلزائر يف يعملون الذين أجنبية جنسية من األشخاص 
 .  دويل اتفاق يف عليها منصوص

 أنشىء اليت للتموين، املركزية املخازن يف يعملون الذين أجنبية جنسية من األشخاص 
 ؛ اجلمارك قانون مبقتضى اجلمركي نظامها

 أو أجورهرم تقرل الذين البكم لصما أو بصريا أو عقليا أو حركيا املعوقون العمال 
 العمال كذا و شهريا )دج (20.000  جزائري دينار عشرين ألف عن معاشاهتم

 ؛ املبلغ هذا عن النظام العام يف معاشاهتم تقرل الذين املتقاعدون
 ؛ املهمة أو التنقل مصاريف منح  
 ؛ اجلغرافية املنطقة منح  
 الوحيد األجر : مثل اإلجتماعي التشريع اعليه ينص اليت العائلي الطابع ذات املنح 

 العائلية واملنح
 ؛ األمومة ومنحة 
 حقوقهم لذوي أو العمل حوادث لضحايا املدفوعة العمرية والريوع واخلدمات املؤقتة املنح  
 واجلماعات الدولة قبل من كان شكل أي على املدفوعة واملنح والتعويضات البطالة منح 

 ؛ والتأمني باملساعدة اخلاصة واملراسيم للقوانني تطبيقا ميةالعمو  واملؤسسات  احمللية
 تعويض أجل من قضائي حكم مبقتضى الضرر عن كتعويضات املدفوعة العمرية الريوع 

  جسماين ضرر
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 للقيام الغري مساعدة إىل اللجوء ألزمه كلي دائم عجز للضحية، بالنسبة عنه نتج 
 العادية باألفعال

 ؛ للحياة 
 الوطين  التحرير حرب وقائع جراء من واألصول واألرامل يناجملاهد معاشات 
 قضائي حكم إثر على إلزامية بصفة املدفوعة املعاشات 
 التسريح منحة. 

ساعة عمل(، وقد اشتغل خالل  061دج ) 71611يقدر االجر االساسي لعامل : تطبيق
العادية ساعات إضافية، سعر الساعة االضافية يساوي سعر الساعة  1 7112شهر جوان 
وعالوة املردودية الفردية  % 01منها، كما يستفيد من تعويض االقدمية  %51مضافا إليها 

 دج.221دج، وتعويض عن القفة بــ:  271دج ، وتعويض عن النقل بـــ:  0111قدرت بــ: 

( وزوجته المتارس اي عمل، كما إستفاد خالل الشهر من 17هذا العامل متزوج وله ولدين )
 دج. 0111االجر مبلغه تسبيق عن 

 املطلوب: احسب مبلغ الضريبة على الدخل االمجايل، وخمتلف االقتطاعات االجتماعية؟

 الحل:

 دج 001ساعة * 061االجر االساسي  االجر القاعدي     
 0.5دج*001*1ساعات اضافية     

 %01دج *71611تعويض االقدمية املهنية   
 عالوة املردودية الفردية

71611 
221 

7161 
0111 

 71251 اجرة املنصب
 271 تعويض النقل
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 221 تعويض القفة
 72751 االجر االمجايل
 7دج *211املنح العائلية  
 االجر الوحيد

0711 
111 

 االقتطاعات
 71251* %6اقتطاعات الضمان االمجاعي 
 الضريبة االمجالية على االجر

 تسبيقات

 
7702.5 
0621.7 

0111 
 2027.2 جمموع االقتطاعات

 71222.0 صايف الدفع
 االعباء اليت يتحملها صاحب املؤسسة:

 دج 2116= 72%* 71251 -
 7112اليذفع الدفع اجلزايف النه الغي ابتداء من  -

 االعباء اليت يدفعها العامل

 7702.5= %9* 71251اشرتاك الضمان االجتماعي  -
 IRG =72751-7702.5=71100االجر اخلاضع ل  -

 71101جيرب اىل 
IRG دج 0220.2جلدول  تساوي     من ا 

 IRGطريقة حساب 
 irg =71101االجر اخلاضع ل 
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 الضريبة % الشرحیة الدخل الشهري
1 – 01111 01111 1% 0 

01110-71101 01101 71% 2806 
Irg  = 7212اخلام 

 دج 0077.1= %11*7212التخفيض: 
Irg =دج0220.2= 0077.1-7212الصافية 

 

 

 

 الفالحية؛ تالمستثمرا عائداترابعا:

 الفالحية األنشطة من احملققة االيرادات فالحية، االيرادات تعتربالفالحية: االرادات تعريف -1
 والنحل الدواجن، تربية أنشطة عن الناجتة األرباح ايرادات فالحية كذلك وتشكل .املواشي وتربية

 .األرض اطنب داخل السراديب الفطريات يف واستغالل واالرانب البحر، وبلح واحملار،
 :ا إذ إال فالحية ايرادات االرانب و الدواجن تربية أنشطة تعترب أن ميكن ال أنه غري

 مزرعته؛ يف زرع ا م طرف من ممارسة كانت 
 صناعيا ا طابع تكتسي ال وكانت. 
 الحكام واالرانب الدواجن تربية أنشطة مداخيل ختضع الشرطني، هذين إستيفاء عدم حالة ويف

 5و 07 املادة
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 القرار اعتماده الواجب الفالحي الدخل أن :الفالحية للمداخيل الضريبي الوعاء تحديد -2
 تقسيمها وميكن ، االعباء احلسبان يف يأخذ الذي الصايف الدخل هو الصريبة :فرض  اساس
 إىل:

 فالحية مستثمرة لكل بالنسبة الفالحي الدخل حیدد : الزراعية للمداخيل الضريبي الوعاءأ.
 عةطبي حسب

 املتوسط السعر أو التعريفة اعتماد يتم حيث املتوسط، واملردود املزروعة واملساحات املزروعات
 وحد ادىن حد بني تعريفة كل وترتاوح ، للهكتار "االسعار " التعريفات وكذا اهلكتار ، على

 ونكتب ، والية حسب كل حتديدها يتم اقصى
 المساحةx الهكتار( لفةتك – للهكتار المتوسط )السعر =الضريبي الوعاء

 :المواشي تربية لنشاط الضريبي الوعاء -ب
 رؤوس عدد حسب الدخل وحیدد واملاعز، والغنم البقر فصائل تكاثر النشاط هذا ضمن يدخل

 احلسبان يف تأخذ تعريفة عليها تطبق واليت ، املتوسطة التجارية زقيمتها من احليوانات فصيلة كل
 01املادة   الحكام طبقا احملدد التخفيض

 التخفيض( * عدد رؤوس كل فصيلة–الوعاء الضرييب= )القيمة التجارية املتوسطة 
 واالرانب البحر، وبلح والمحار، والنحل الدواجن، تربية لنشاط الضريبي الوعاء -ت

 الفطريات واستغالل

 فيحدد النحل تربية لنشاط استثناء احملققة، والكميات العدد حسب االنشطة هلذه الدخل حیدد
 .اعاله مذكورة كمية او وحدة لكل تعريفة توضع ، النحل خاليا حسب عدد

 التعريفات تحديد اجراءات

 على اجلبائية االجراءات قانون من 9 إىل 7 املواد يف إليها املشار التعريفات احلالة حسب حتدد
 أو البلديات أو الوالية حسب وكذا الزحدة حسب أو قدرهتا حسب املنطقة أساس تصنيف
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 االدارة عن وممثل ، اجلبائية االدارة عن ممثل من تتكون والئية جلنة عن طريق البلديات جمموعة
 .الغرفة الفالحية عن ممثل و بالفالحة املكلفة

من كل سنة،  10/10يصدره قبل  بقرار احملددة التعريفات على للضرائب العام املدير بوفق
 ا تعذر االمر ميدد تطبيق آخر التعريفات املعروفة.للمداخيل احملققة يف السنة السابقة، واذ

 ميلك مستغل فالحي يف املنطقة )أ( مايلي: :1تطبيق

 املساحة )هكتار( طبيعة املزارع
 قمح لني
 البطاطا
 الفلفل

 الفاصوليا
 الطماطم

61 
21  
15 
01 
05 

 وكانت التعريفات كما يلي:

تكاليف  التعريفة املتوسطة املزارع
 االستغالل

 لني قمح
 البطاطا
 الفلفل

 الفاصوليا
 الطماطم

07751 
27601 

505111 
17551 

117611 

2521 
16521 

101711 
00511 

005011 
 الدخل االمجايل؟االساس اخلاضع للضريبة املطلوب : احسب  

 الحل:
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تكاليف  التعريفة املتوسطة طبيعة املزروعات
 االستغالل

اساس فرض  املساحة
 الضريبة

 قمح لني
 البطاطا

 لفلفلا
 الفاصوليا
 الطماطم

07751 
27601 

505111 
17551 

117611 
 

2521 
16521 

101711 
00511 

005011 

61 
21  
15 
01 
05 

007011 
210111 

2200111 
001011 

0601111 

    00012111 
 دج 00012111أساس فرض الضريبة االمجايل: 

 :2تطبيق

 ميلك مريب مواشي الرؤوس التالية:

 كبش  511بقرة،  711

 د القيمة التجارية املتوسطة لكل صنف كما يلي:حتد

 القيمة التجارية املتوسطة البيان
 دج 17511 البقر

 دج 00511 الكباش
 املطلوب: حدد االساس اخلاضع للضريبة على الدخل االمجايل؟

 الحل:
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ق ت بعد  قيمةالتخفيض ق ت م البيان
 التخفيض

اساس فرض  عدد الرؤوس
 الضريبة

 0111111 711 02111 75511 17511 البقر
 7011111 511 1211 2611 00511 الكباش

 5211111 اساس فرض الضريبة
 

 

 

 المنقولة األموال رؤوس عائداتخامسا:  

 :مها اإليرادات أو الريوع من نوعني على املفهوم هذا ينطبق :األموال رؤوس ريوع مفهوم -0

 اليت اإليرادات يف تتمثل و .لها لةالمماث اإليرادات و الشركة حصص أو األسهم أ/ ريوع
 توزعها:

 التجاري القانون مبفهوم األسهم شركة  
  حمدودة مسؤولية ذات شركة SARL 
 أسهم شركة شكل املتخذة املدنية الشركة 
 األموال رؤوس لشركة اجلبائي النظام اختارت اليت باملسامهة واجلمعيات األشخاص شركة. 

 :لكفاالتا و الودائع و الديون ب/ إيرادات

 اإليرادات كل و الدخل من املستحقة واملبالغ الفوائد الكفاالت، الودائع، الديون، إيرادات تعترب
 :يلي مبا األخرى اخلاصة
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 العامة والسندات باألسهم املمثلة الديون وكذلك والعادية منها املمتازة الرهنية الديون 
 .للقرض القانوين  الطابع وسندات

 الوديعة ختصيص كان مهما حمدد ألجل أو الطلب حتت املالية الودائع.  
 اجلارية احلسابات نقدا، الكفاالت  
 و للتوفري الوطين الصندوق دفاتر يف املسجلة والفوائد الصندوق سندات دخول 

 .االحتياط
 :كمايلي الضريبية املعدالت حتدد :الضريبية المعدالت. 7

 :لها ثلةالمما اإليرادات و الشركة حصص أو األسهم ريوع
 شكل يف يكون والذي ، الشركات طرف من احملقق الربح هو سابقا حددناه كما الضرييب الوعاء
 لصاحل املصدر من االقتطاع إىل الصنف هذا خيضع حيث ، املسامهني موزعة على ارباح

 على النسبة نفس تطبق % 15 بنسبة  اجلزائر يف املقيمني املعنويني غري أو الطبعيني األشخاص
 12إىل  45 من املواد يف عليها املنصوص واصلاحل

 .اجلزائر يف املقيمني املعنويني أو الطبعيني األشخاص لصاحل % 10 إىل النسبة هذه ختفض ،
 والودائع بالديون اخلاصة الدخول أو اإليرادات مجيع :الكفاالت و الودائع الديون، ايراداتأ/ 

 بالنسبة املصدر من االقتطاع معدل حیدد ، بعاملن من االقتطاع عملية إىل والكفاالت ختضع
 % 01بنسبة والكفاالت الودائع و الديون لعوائد
 أو دفاتر يف املقيدة املبالغ عن الناجتة بالفوائد يتعلق فيما املصدر من االقتطاع نسبة وحتدد

 :اآلتية النسب وفق لألشخاص حسابات االدخار
ئد الذي يقل عن مخسني ألف دينار حمررة من الضريبة بالنسبة لقسط الفوا  % 0 -

 دج. 51111
 دج  51111فيما خيص قسط الفوائد الذي يزيد عن   % 01 -
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فائدة تقدر  7111ميلك شخص )أ( حسابا يف صندوق التوفري واالحتياط انتج سنة  تطبيق:
 دج 15111بــ:

 دج 011111فوائد قيمتها  7111وأنتجت إيداعات اموال الشخص )ب( عن سنة 

 ب: حدد مبلغ الضريبة على الدخل االمجايل؟املطلو 

 الحل:

 دج 151= %0*  15111الشخص أ: مبلغ الضريبة 

 دج 01111= %01* 011111الشخص ب: مبلغ الضريبة 
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 الضريبة الجزافية الوحيدة:بعالساالمحور 
I- مضمون الضريبة اجلزافية الوحيدة وجمال تطبيقها 

 اوال : مضموهنا

نوية نسبية مباشرة تفرض على بعض االشخاص الطبيعيني الذين يقل تعريف: هي ضريبة س -0
دج ، وجيء هبا لتعوض ضرائب بالنظام اجلزايف السابق  5111111رقم اعماهلم السنوي عن 

للضريبة على الدخل االمجايل وهي الضريبة على الدخل االمجايل، الرسم على القيمة املضافة، 
 الرسم على النشاط املهين.

 ت الضريبة اجلزافية الوحيدة:معدال -7

: يطبق على االشخاص الذين نشاطهم االساسي بيع السلع والبضاعة ، %5معدل  -
 اضافة اىل النشاطات احلرفية الفنية.

 (BIC: يطبق على بقية النشاطات )تقدمي اخلدمات صنف %07معدل  -

 ثانيا: جمال تطبيقها

 االشخاص اخلاضعة للضريبة اجلزافية الوحيدة  -0

اخلاضعون بالنظر اىل رقم االعمال احملقق: كقاعدة عامة يطبق نظام التقدير اجلزايف يف حتديد  -أ
الدخل على كل املكلفني الذين نشاطهم االساسي بيع السلع والبضاعة  على ان يقل رقم 

دج، كما خيضع هلذه الضريبة االشخاص املمارسون للعمليات اآليت  5111111عماهلم عن 
 :ذكرها فيما يلي
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تاجري معدات او سلع استهالكية ذائمة، باستثناء احلالة اليت يصبح فيها التاجري ملحقا او  -
 ثانويا الئدة مؤسسة صناعي او جتارية.

 عملية التجارة املتعددة وجتارة املساحات الكربى. -
 عمليات بيع االدوية واملنتجات الصيدالنية. -
 ورش البناء. -

مال احملقق: يستثىن من شرط حد االخضاع هلذه املستثنون بغض النظر عن رقم االع -ب
الضريبة بعض املكلفني نظرا لطبيعة نشاطهم امللزمة ملسك حماسبة منتظمة حسب ما يتطلبه 

 نظام االخضاع احلقيقي، ونشري اليهم فيما يلي:

 عمليات البيع باجلملة. -
 عمليات البيع اليت يقوم هبا الوكالء. -
 يع.موزعي الوقود مبحطات خدمات التوز  -
االشخاص اليت تبيع لشركات تستفيد من االعفاء املشار اليه بالتنظيم واملتعلق باحملروقات  -

 واملؤسسات املستفيدة من نظام الشراء باالعفاء من الرسم على القيمة املضافة.

 االعفاءات:  -7

 املداخيل املعفاة من الضربية اجلزافية الوحيدة: هي كما يلي:

 لغرض سكين لفائدة الطلبة.مداخيل تاجري العقارات  -
 املؤسسات التابعة جلمعيات االشخاص املعاقني املعتمدة وكذا اهلياكل التابعة هلا. -
 مبالغ االيرادات احملققة من قبل الفرق املسرحية. -
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احلرفيني التقليديني وكذا الذين ميارسون نشاطا حرفيا تقليديا، والذين قامو باكتتاب دفرت  -
 تنظيم، على ان يبقو خاضعني لدفع حد ادىن لإلخضاع.شروط حسب ماينص عليه ال

II-  كيفية حتديد ودفع مبلغ الضريبة اجلزافية الوحيدة املستحق 

إقرتاحا  كيفية حتديد مبلغ الضربية اجلزافية الوحيدة: يف البداية ترسل إدارة الضرائب  – 0
بلتني لإلخضاع وسيكون متضمنا لرقم االعمال املمكن حتقيقه عن كل سنة من فرتة السنتني املق

 الرد إما:

  يوم  من االرسالية النتيجة االتفاق على  01بالقبول او عدم الرد: وذلك يف حدود
 التقدير.

 ( يتاح للمكلف احلق يف طرح اقرتاح مضاد 01الرد بالرفض: خالل املهلة املمنوحة ،)يوم
 يوضح املبلغ املمكن قبوله.

o م املوافقة على التقدير.إذا قبلت االدارة االقرتاح املضاد: تت 
o .يف حال رفضت: حتتفظ باالقرتاح االويل 

يف احلالة الثانية تتاح للمكلف امكانية طلب ختفيض مبلغ الضريبة عن طريق شكاية 
 نزاعية

 الدفع: يتم كل ثالثي وطيلة فرتة سنتني بنفس املبلغ املوقف باجلدول. -7
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 المراجع

 الكتب باللغة العربية: -1

 . 0،7105 صالح الدين محدي: املالية العامة ، دار زين احلقوقية،طمسري -
 .7100، 0مسري الشاعر: املالية العامة والنظام املايل اإلسالمي، دار العربية للعلوم، ط-
 .7101، 0، دار املناهج، ط النظرية والتطبيق -حممد خصاونة: املالية العامة-
 .7111العامة, مركز اإلسكندرية, حامد عبد اجمليد دراز: مبادئ املالية -
  .7117, 0حامد عبد اجمليد دراز, مسرية ابراهيم أيوب: مبادئ املالية العامة, دار اجلامعة, ط-
 .7115علي زغدود: املالية العامة، ديوان املطبوعات اجلامعية، -
, 0،دار وائل للنشر,ط بني النظرية والتطبيق -جهاد سعيد خصاونة: علم املالية العامة والتشريع الضرييب-

7101

 .7105, 0دار املعتز, ط،  مد سلمان السالمة: اإلدارة املالية العامةحم-
 .7112, 0حممود حسني الوادي, زكريا أمحد عزام: مبادئ املالية العامة, دار املسرية, عمان, ط-
 .7112، ، دار زهران للنشر عبد الغفور ابراهيم أمحد: مبادئ االقتصاد واملالية العامة-
 .7112، 0عادل فليح العلي: املالية العامة والتشريع املايل الضرييب، دار احلامدة، ط-
املالية العامة ، دار اجلامعية  عبد الكرمي صادق بركات ، يوسف أمحد البطريق حامد عبد اجمليد دراز: -
،0622. 
 .7100،دار اجلامعة ،  قانون اجلزائرياملبادئ العامة وتطبيقاهتا يف ال–املالية العامة  : يلس شاوش بشري-
.1قتصاديات املالية العامة،الدار اجلامعية، طا:اسحمرزي حممد عب-
 .7115املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس ،-ضرائب-موازنة-املالية العامة فاطمة السويسي:-
 .7110، 0طعمان ،اقتصاديات املالية العامة ،دار رضوان  : فتحي أمحد ذياب عواد -
 .اجلزء األول،منشورات جامعة حلب–مبادئ املالية العامة  حممد سعيد فرهود:-
دار املنظمة العربية للتنمية -جتارب مقارنة-االجتاهات احلديثة للموازنة العامة للدولة حممد خالد املهايين:-

 .7110،اإلدارية،القاهرة 
 . 7101، 0حممود حسني الوادي:تنظيم اإلدارة املالية ,,دار صفاء،عمان،ط-
 .1مبادئ االقتصاد السياسي, االقتصاد املايل ,دار اجلامعة ,ط حممد دويدار : -
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 .7110، 2طأعاد محود القيسي:املالية العامة والتشريع الضرييب,دار الثقافة,عمان,-
 ديوان املطبوعات ،اجلزائري، املبادئ العامة وتطبيقاهتا يف القانون–يلس شاوش بشري:املبادئ العامة  -

 .7100اجلامعية اجلزائر ،
 .0660،دار صفاء ،عمان، مبادئ املالية العامة ، أنور العجارمة: ابراهيم علي عبد اهلل ابراهيم -
  .0626بريوت، حامد عبد اجمليد دراز: مبادئ اإلقتصاد العام ،دار النهصة ،-
.7110ر،املالية العامة ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائ حسني مصطفى حسني :-
النظرية العامة وفقا للتطورات الراهنة ، دار هومة ، اجلزائر، –أعمر حیياوي : مسامهة يف دراسة املالية العامة -

7110.  
مدخل لدراسة أصول الفن املايل لإلقتصاد العام،دار النهضة –عادل أمحد حسني : أساسيات املالية العامة -

 . 0667العربية ،بريوت ،
 .7111: الوجيز يف املالية العامة ،دار اجلامعية اجلديدة ، اإلسكندرية : سوزى عدىل ناشد-
سالم عبد الكرمي ال سيمسم: السياسة املالية يف تاريخ اإلقتصادي اإلسالمي ،دار جمد الوي ،عمان -
.7110، 0ط،
 .7101، 7حممد طاقة ، هدى العزاوي: اقتصاديات املالية العامة ، دار املسرية ، عمان ،،ط-
الواردات العمومية ،دار النهضة العربية  –النفقات –املوازنة –دراسة مقارنة –حسني عواضة : املالية العامة -

 .، بريوت 
بني النظرية و التطبيق، مؤسسة شباب –أمحد فريد مصطفى ، مسري حممد السيد احلسن: االقتصاد املايل -

 . 0626اجلامعة ، اإلسكندرية:
مصادر –اجلزء األول –مبادئ اإلدارة املالية العامة واقتصادياهتا  ن اهلندي :فيصل فخري مرار ، عدنا-

 .0621األموال العامة و استخدمتها،
 .7115، 7،طأسس املالية العامة ، دار وائل ، عمان  خالد شحادة اخلطيب ، أمحد زهري شامية: -
 .0622، يونس أمحد بطريق: يف اقتصاديات املالية العامة ، الدار اجلامعية -
امليزانية العامة،دار -اإليرادات العامة -النفقات العامة –حممد صغري بعلي ،يسرى أبو العال: املالية العامة -

.العلوم، اجلزائر
 .7،0622ط مصر، حممد سعيد عبد السالم : دراسة يف مقدمة علم الضريبة ، دار املعارف ،-
 .ب ،حي البهجة ، اجلزائراملدخل إىل اجلباية و الضرائ حممد عبلس حمرزي: -
 .7101، 7دار هومة ، اجلزائر،ط بن عمارة منصور: الضرائب على الدخل اإلمجايل،-
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.0621 ، بريوت ، دار اجلامعية ، يونس أمحد البطريق: النظم الضريبية-
 .7115نظام الضرائب يف الفقه االقتصادي اإلسالمي،اجلنان،عمان، موقف حممد عبده:-
 .7اجلزائر، ط دار هومة ، ، اقتصاديات اجلباية و الضرائب :حممد عباس حمرزي-
دراسة -السياسة املالية و أدواهتا يف االقتصاد اإلسالمي : رجنم الدين حسني صويف صويف عبد القاد -

 .7105، 0مقارنة بالسياسة املالية يف االقتصاد الوضعي، منشورات احلليب احلقوقية،لبنان،ط
 .0660اجلامعة املفتوحة طرابلس ،املنشورات  ئ املالية العامة ،منصور ميالد يونس: مباد-
 .0620مؤسسة شباب اجلامعية ، اإلسكندرية، ، عبد الكرمي صادق بركا : دراسة يف االقتصاد املايل-
 . 7105، 0ط ، ،دار املسرية، عمان حممود حسني الوادي: مبادئ املالية العامة-
 7101طبوعات اجلامعية،محيد بوزيدة: التقنيات اجلبائية، ديوان امل -
 .7112، 7ة: اعمال موجهة يف تقنيات اجلباية، دار هومة، طمنصور بن عمار  -
 .7102املباشرة ، اجلزائر،  قانون الضرائب املباشرة والرسوم  -
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