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تعتبر السياسة املالية من األهداف التي تسعى إليها أي دولة في توجيه اقتصادها نحو مسار دائم التطور، مستخدمة  

ال وهي الضريبة، محملة إّياها كل مؤسسة عامة كانت أو خاصة بصفة اجبارية في ذلك أداة من أدوات الضبط االقتصادي أ

العامة على  نفقاتهاإلزامية ودون أي مقابل وهذا لغرض تحقيق استقرار اقتصادي على الدوام، حيث تغطي بذلك كل 

سِددها بصفة عادية جعلت مختلف أنماطها، وحتى تبدو الضريبة في أحسن 
ُ
لها الدولة طابع صورة لدى املؤسسات لت

على تنمية  إيجابيةمن حيث طبيعة الشكل والنشاط املنهي، ليعود هذا األخير بصفة  خاص يميزها عن باقي الغرامات املالية

 .هي النواة األساسية القتصاد الدولةو لتبقى دائما املؤسسة االقتصادية  وسياسياالدولة اقتصاديا واجتماعيا 

إن البحث الذي جاء تحت عنوان الضرائب املفروضة على املؤسسة االقتصادية هو محاولة لتحديد أهم أنواع و 

ضوء ما سبق من طرف اإلدارة الضريبية وكيفية تطبيقها في املؤسسات االقتصادية الجزائرية، وعلى الضرائب املفروضة 

 تتبادر إلى أذهاننا طرح اإلشكالية التالية:

 للمؤسسة؟ي تطبيقاتها في الواقع العملي هماو  ؟افزا أم عائقا بالنسبة للمؤسسة يبة حهل تعتبر الضر 

 تحت هذا السؤال املحوري والرئيس ي، تندرج األسئلة الفرعية:

 .؟مالي أساس ي تعتمد عليه الدولةدهل تعتبر الضريبة مور  -

 كيف يؤثر النظام الجبائي الجزائري على الوضعية املالية للمؤسسة؟ -

 ؟تطبيق الضريبة على املؤسسةكيف يتم  -

 :بحثفرضيات ال. 2

 بناًء على التساؤالت املطروحة تم وضع الفرضيات التالية:

 .وتمويل الخزينة نفقاتها العمومية تغطيةاملالية التي تعتمد عليها الدولة في  املواردتعتبر الضريبة من أهم الفرضية األولى: 

وعة مما تجعل منه نظاما معقدا ومعرقال جزائري بعدة ضرائب مختلفة ومتناليتميز النظام الجبائي : الفرضية الثانية

 لنشاطات املؤسسة مما يؤثر سلبا على وضعيتها املالية.

 يحكم فرضها وجبايتها.حيث  يأتي تطبيق الضريبة على املؤسسة وفق تنظيم فني معقد له تقنياته و أدواتهالفرضية الثالثة: 

 :بحثأهداف ال. 3

 تلخيص األهداف التي يمكن الوصول إليها من خالل هذا البحث فيما يلي:يمكن 

 االقتصادية؛املؤسسة بكل من الضريبة و تقديم إطار نظري يحدد املفاهيم املتعلقة  -

 االقتصادية؛الضريبة على الوضعية املالية للمؤسسة تقييم أثر  -

 للدولة؛لنسبة للضرائب باالدور الكبير حول  للقارئ  تقديم نظرة واضحة ودقيقة -

 :بحثأهمية ال. 4

 الدور التي أصبحت تلعبه الجباية كأداة لضبط النشاط االقتصادي وتوجيهه توضيحفي  بحثتكمن أهمية ال

الغش الضريبي والتهرب  .وانتشار بظهور  الضريبية خاصةاإلدارات طرف  منه الدراسة بتزايد االهتمام وتزداد أهمية هذ

 الضريبي.

  اختيار موضوع البحث:دوافع و  أسباب. 5

 هناك عدة أسباب أدت بنا إلى اختيار معالجة املوضوع دون غيره من املواضيع، فمنها أسباب شخصية وأخرى موضوعية:     

 من بين األسباب التي جعلتنا نهتم به هي: األسباب الشخصية: -
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  هذا املوضوع ، باعتبار دراسة ومراقبة التسييرالتدقيق املحاسبي  أنتمي إليه وهو طبيعة مجال التخصص الذي

 من أهم محاوره؛

 الذي  ، وجانب آخر الجباية جانب واحد آن في يشمل دراسة املوضوعو  امليل الشخص ي ملعالجةو  الرغبة الذاتية

 االقتصادية؛يتمثل في تسيير املؤسسة 

  الجزائري.الجبائي نظام  تخص االقتصادية ببحوثشعوري بقدر من املسؤولية كباحث لدعم املؤسسات 

 بين األسباب التي جعلتنا نهتم باملوضوع: من املوضوعية:األسباب  -

 التسيير الفعال للجباية في املؤسسة وضرورة املؤسسة داخل الجباية أهمية 

 ،تغافل الكثير عنه؛و  نقص الدراسات في هذا املوضوع 

 إلى باقي الدراسات العلمية باملكتبة إضافتها و  يم دراسة ملمة ببعض الجوانب املتعلقة بموضوع البحث،دمحاولة تق

 الجامعية؛

 .التحوالت التي يعرفها االقتصاد الوطني والتي تتطلب االعتماد أكثر فأكثر على املوارد الجبائية 

 :بحثحدود ال. 6

والقانون  ،2016استعنا في هذه الدراسة بقانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة لسنة  :الحدود الزمنية -

 2007التجاري لسنة 

 اقتصرت دراستنا التطبيقية في املديرية الوالئية الضريبية لوالية مستغانم :الحدود املكانية -

 :بحثصعوبة ال. 7

 إلنجاز هذا العمل فيما يلي: وجهناهاتتلخص أهم الصعوبات التي 

 جهدا ووقتا كبيرا؛صعوبة الحصول على املراجع املتخصصة ذات الصلة باملوضوع مما كلفنا  -

طبيعة املوضوع تتطلب ذلك بهدف استيعاب املعارف  أّن  امليدانية، خاصةصعوبة إيجاد مؤسسة للقيام بالدراسة  -

 النظرية بشكل أحسن ومطابقتها مع واقع املؤسسة االقتصادية الجزائرية؛

 خاصة فيما يتعلق بتقديم املعلومات الضرورية إلتمام الدراسة عدم تجاوب موظفي ومسؤولي بعض املؤسسات -

 .وامللفات الجبائية

 السابقة: دراساتال .8

وكذلك على شبكة االنترنت في املواقع  والعمومية،املكتبات الجامعية من خالل عمليات البحث التي قمنا بها في بعض       

املخصصة للبحوث األكاديمية عبر العالم، بغرض جمع املعلومات، وجدنا بعض الدراسات السابقة التي أشار إليها بحثنا أو 

 تناولت بعض أجزائه، ومن بين هذه الدراسات نذكر:

الطبعة الثانية،  ،النظرية العامة للضريبة"جباية املؤسسات "دراسة تحليلية في  ، بعنوان:"حميد بوزيدةدراسة لـ" -

قسمين، القسم األول يستعرض اإلطار الدراسة  شملت حيث .،2007-ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر 

وتصنيفها وتحديد وعائها وحسابها وتحصيلها. ثم  النظري للضريبة، ويعالج ماهية الضريبة واالقتطاعات األخرى 

واالزدواج يعالج بعض املوضوعات املهمة الواجب مراعاتها عند إعداد النظام الضريبي، واملتمثلة في التهرب 

الضريبيين، أما القسم الثاني فيدرس الرسم على القيمة املضافة في جانبها النظري والعملي حسب قانون الضرائب 

 ، مدعما بأمثلة وتطبيقات.الرسوم املماثلةاملباشرة و 

دار  النظام الجبائي الجزائري الحديث" جباية األشخاص الطبعيين واملعنويين"بعنوان: "، خالص ي رضادراسة لـ" -

الجبائي الجزائري تمحورت الدراسة حول الضرائب األساسية التي تميز النظام حيث  .2005الجزائر،-الهومة
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من جهة، أو الضرائب املباشرة  رقم األعمال والضرائب التي تمس األرباح واملداخيلوالخاصة بالضرائب على 

 .واألشخاص الطبعيينالغير املباشرة والتي تمس املؤسسات والضرائب 

البحث ، أثر اإلصالح الضريبي في الجزائر وانعكاساته على املؤسسة االقتصادية بعنوان: "،حنان شلغوملـ "دراسة   -

قسنطينة، الجزائر  -منثوريضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير تخصص إدارة مالية، جامعة  ةمذكر عبارة عن 

الجبائية للمؤسسة تدور اشكاليتها حول مدى أثر اإلصالح الضريبي الجزائري على القدرات ، 2012-2011دفعة 

املؤسسة االقتصادية  في جبايةهذا البحث معرفة مدى قدرة املصالح الجبائية في التحكم  االقتصادية، وهدف

 والتخفيف من التهرب الضريبي. 

 املنهج املتبع: .9

لذلك سنعتمد في هذا البحث على و  إن املنهج املتبع تحدده طبيعة املوضوع الذي نعالجه، قصد اإلحاطة بأهم جوانبه،     

 يتميز بجمع املعلومات املختلفةالتطبيقي لهذه الدراسة، والذي و  التحليلي فيما يخص الجانبين النظري و  املنهج الوصفي

 تحليل نتائجها.و 

 :بحثمنهجية ال .10

الوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة وإيضاح أهميتها، اقتضت و  اختبار الفرضيات،و  عن إشكالية البحث لإلجابة

 فصل تطبيقي:و  نظريةمنها  اثنان فصول، ثالثالضرورة تناول املوضوع في 

لضريبة واملؤسسة االقتصادية من مفاهيم إلى كل ما يتعلق باملفاهيم النظرية  الفصلخصصنا هذا  في الفصل األول:     

 .وأهدافوخصائص 

واملعدالت أهم الضرائب التي تخضع للمؤسسة االقتصادية من تعري ومجال تطبيقها  استعرضنا الثاني:وفي الفصل      

 .واإلعفاءات والتخفيضات املطبقة

أمثلة تطبيقية توضح كيفية حساب الضرائب املفروضة يشمل على الذي و  تطبيقي،فهو فصل الفصل الثالث:  أما    

 على املؤسسة االقتصادية.
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 تمهيد:

، لذلك قد والحماية دون توفر العنصر املاليال يمكن ألي الدول القيام باملهمات املوكلة لها كاألمن والنظام  

ألن الضريبة في لجأت إلى الضرائب لتمويل نفقاتها العمومية. وتعد املؤسسة االقتصادية األكثر تأثرا بالعبء الضريبي 

 .املؤسسة االقتصادية تعتبر كتكلفة

يكون حول العناصر األساسية للضريبة حيث  املبحث األول ومن خالل هذا الفصل سنستعرض ثالث مباحث، 

واملشاكل الناتجة عن التنظيم الفني للضريبة  والتنظيم الفني لها يعالج ماهية الضريبة، أهدافها، قواعدها وأسسها

 لتهرب الضريبي واالزدواج الضريبي.واملتمثلة في ا

مفهوم للمؤسسة االقتصادية اول ويتنفيتطرق إلى عموميات حول املؤسسة االقتصادية  املبحث الثانيأما 

 واشكالها القانونية

ِصص لجباية املؤسسة االقتصادية فيستعرض التسيير الجبائي لها واألنظمة  املبحث الثالثوفي األخير 
ُ
خ

االلتزامات والتصريحات الجبائية التي يلزم على املؤسسة االقتصادية تقديمها للمصالح الجبائية التي تخضع لها و 

 املعنية.
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 املبحث األول: العناصر النظرية األساسية للضريبة

تعد الضرائب من أهم املوارد املالية التي تعتمد عليها الدولة ألداء املهام املكلفة بها، وتطورت الضرائب بتطور  

التشريعية، فمن خالل هذا أهداف الدولة. تعتبر الضريبة فن معقد له تقنياته وأدواته ويقترض إملاما واسعا باملادة 

 املبحث سنحاول تبسيط املادة الضريبية سواء في املفاهيم أو التنظيم الفني لها.

 ومن خالل هذا املبحث سنتناول النظرية العامة للضريبة في ثالث مطالب كما يأتي: 

 قواعدها،أوال: التعريف بالضريبة ونتناول فيه تعريف الضريبة وبيان خصائصها وأساسها القانوني و 

 ثانيا: التنظيم الفني للضريبة ونتناول فيه وعاء الضريبة وطرق تقديره وتحصيل الضريبة،

 ثالثا: مشاكل الضريبة ونتناول فيه كل من االزدواج الضريبي والتهرب والغش الضريبي.

 املطلب األول: ماهية الضريبة قواعدها وأسسها

ط الرئيسية التي تمككنا من اإلحاطة بموضوع الضريبة من سنحاول من خالل هذا املطلب التعرض إلى النقا 

 خالل التطرق إلى كل من تعريف الضريبة وخصائصها وأهدافها وكذا أسسها القانونية وقواعدها.

 الفرع األول: تعريف الضريبة، خصائصها وأهدافها

العامة املستسقاة من تلك تتعدد التعريفات التي أوردها الكتاب للضريبة وبرغم ذلك التعدد تبقى الخصائص  

الفرد جبرا وبشكل  التعاريف واحدة، ومن أكثر التعاريف شهرة ما جاء به جينز فعرفها أّنها: " استقطاع أو فريضة يدفعها

 "1نهائي وبدون مقابل لتغطية األعباء العامة للمجتمع. 

 ومن خالل هذا التعريف نصل ملجموعة من الخصائص نذكرها فيما يلي: 

 كل فترة مالية محددة مسبقا، مالي: أي أن كل فرد من املجتمع مكلف بدفعها نقديا فياقتطاع  -

 غير قابلة لالسترداد: أي أنها تدفع بشكل نهائي وال ينمكن لصاحبها أن يطلب باسترجاعها، -

 بدون مقابل: أي ال تحقق فوائد خاصة لألفراج بصفة فردية ولكن املنفعة التي تحققها تكون عامة، -

 الضريبة في أي مجتمع من أجل تحقيق مجموعة من األهداف يمكن تحديدها فيما يلي:تفرض و 

األهداف املالية: ويقصد بها تغطية األعباء العامة، أي أن الضريبة تسمح بتوفير املوارد املالية للدولة بصورة  .1

 2تضمن لها الوفاء بالتزاماتها اتجاه االنفاق على الخدمات املطلوبة ألفراد املجتمع.

األهداف االقتصادية: ويتمثل في تحقيق االستقرار عبر الدورة االقتصادية عن طريق تخفيض الضرائب أثناء  .2

فترة الركود واالنكماش وزيادتها أثناء فترة التضخم من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية، كما تستخدم 

 3الضريبة لتشجيع نشاط وقطاع اقتصادي معين بمنحه فترة إعفاء معينة.

                                                           
 124، ص2008عمان،  األردن،دار الثقافة والتوزيع للنشر، الطبعة األولى،  عاد حمود القص ي، "املالية العامة والتشريع الضريبي"،  1
 12، ص 2007الجزائر، -املطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، بن عكنون  حميدة بوزيدة، "جباية املؤسسات"، ديوان  2
الية دمدوم فريد، كمال رزيق، "نظم فرض الضريبة وأثرها على التنمية االقتصادية"، مذكرة لنيل شهدة مهندس دولة في التخطيط واالحصاء في امل  3

  10، ص2007 الجزائر، والحساب، املعهد الوطني للتخطيط واالحصاء،
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األهداف االجتماعية: تعمل الضريبة على تحقيق بعض األغراض االجتماعية ومن أهمها تخفيف حدة التفاوت  .3

بين الدخول والثروات املرتفعة، وذلك بأن تعتمد الدولة على زيادة الضرائب على أصحاب الدخول والثروات 

 1املرتفعة ثم تقوم بإعادة توزيع حصيلتها على أصحاب الدخول املنخفضة.

تستعمل الضريبة لحماية االقتصاد الوطني من املنافسة األجنبية وذلك بفرض ضرائب األهداف السياسية:  .4

على السلع املستوردة، كما أن الدولة تستطيع أن تعبر عن موقفها السياس ي اتجاه الدول  ورسوم جمركية

 .2سياسيا لفة لهااألخرى، إذ تعمل على فرض رسوم جمركية متنوعة وعالية على سلع الدول املخا

 الفرع الثاني: األسس القانونية للضريبة 

إن األساس القانوني للضريبة كان مسار جدل بين نظريات كثيرة انتشرت في القرن التاسع عشر، فمنها من 

الضريبة يستند إلى العالقة بين الدولة والفرد )النظرية التعاقدية( ومنها من اعتبر الضريبة انه واجب  إن فرضقال 

 وطني )نظرية التضامن االجتماعي(

نظرية العقد االجتماعي )املنفعة(: وهي النظرية التقليدية فقد حاولت تأسيس حق الدولة في فرض الضريبة  .1

ملواطنين مقابل دفع الضريبة، واملتمثلة في االنتفاع بخدمات املرافق العامة على أساس املنفعة التي تعود على ا

املختلفة. وعلى أساس ذلك فإنه لوال استفادة املواطنين بهذه الخدمات ملا كان هنالك حجة قانونية لفرض 

كون الضريبة . إذا فنظرية العقد االجتماعي، وإن كانت تبحث عن مبرر حتى ت3الضريبة وإلزام األفراد بأدائها

متناسبة مع الدخل والثروة الخاضعة لها على أساس تعاقدي، ال توافق العصر الحديث بكل تطوراته وتغيراته، 

 لذلك ظهر تيار آخر يعمل على إقامة أو تأسيس فرض الضريبة على نظرية التضامن االجتماعي.

ها أنا ملواطنين يسلمون بضرورة وجود نظرية التضامن االجتماعي: ترتكز هذه النظرية على فكرة أساسية مؤدا .2

الدولة، ألسباب سياسية واجتماعية، تعمل على تحقيق مصالحهم واشباع احتياجاتهم. ومن ثم ينشأ بين 

االفراد تضامن اجتماعي بموجبه يلتزم كل واحد منهم بأداء الضريبة املفروضة عليه، كل بحسب مقدرته 

وظائفها املتعددة وتوفير الخدمات العمومية لكافة املواطنين بال التكليفية، كي تتمكن الدولة من القيام ب

استثناء وبغض النظر عن مدى إسهامهم في تحمل األعباء العامة، وأكثر من ذلك فمن املمكن استفادة بعض 

 .4األفراد بالخدمات العمومية رغم عدم قيامهم بدفع الضرائب

 الفرع الثالث: القواعد العامة للضريبة

بقواعد الضريبة تلك األسس التي تلتزم بها الدولة عند التنظيم الفني للضريبة، وتهدف هذه القواعد يقصد  

 إلى التوفيق بين مصلحتي الدولة )الخزينة العمومية( ومصلحة املمولين.

 ولقد صاغ آدم سميث هذه القواعد فيما يلي:

قاعدة العدالة: يقصد آدم سميث بقاعدة العدالة هي أن يساهم أعضاء الجماعة في نفقات الدولة بحسب  .1

مقدرتهم النسبية بقدر اإلمكان أي بنسبة الدخل الذي يتمتعون به في ظل حماية الدولة ويعني ذلك أن آدم 

                                                           
 13، ص مرجع سبق ذكره "جباية املؤسسسات"،  حميدة بوزيدة،  1
 22 ، ص2012دار الهومة، الجزائر، الطبعة الثالثة،  خالص ي رضا، "النظام الجبائي الجزائري الحديث"،  2
 20، ص2008دار هومة، الجزائر، الطبعة الرابعة، محمد عباس محرزي، " اقتصاديات الجباية والضرائب"،  3
 22نفس املرجع، ص 4
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ى أساس أن الخدمة التي سميث يميل إلى األخذ بالضريبة النسبية أي بضرورة أن تتناسب مع الدخل. عل

 .1يحصل عليها املمول تزداد مع ازدياد دخله

قاعدة اليقين: أي أن تكون الضريبة محددة بوضوح ودقيقة )يكون سعرها معروف ووعائها معلوم ومواقيت  .2

 تحصيلها محددة(

ويعتبر الوقت  أي أن الضريبة تحصل في أكثر األوقات مالئمة للمكلف تيسيرا له، قاعدة املالئمة في التحصيل: .3

 الذي يحصل فيه املكلف على دخله أكثر األوقات مالئمة لدفع الضريبة.

قاعدة االقتصاد في الجباية: يقصد بهذه القاعدة، أن تكون نفقات جباية الضريبة ضئيلة مقارنة بحصيلتها  .4

من حصيلتها. قدر اإلمكان، وإال أصبح فرضها عديم األهمية، وذلك عندما تصبح التكاليف الجبائية أكثر 

واالقتصاد في نفقات الجباية يكون في مصلحة الطرفين، فالدولة تحصل على قدر من الحصيلة في الوقت 

 .2نفسه تقتطع من أموال األفراد أقل قدر ممكن

 املطلب الثاني: التنظيم الفني للضريبة

بتداء من تحديد الوعاء الضريبي تشمل الضريبة جانبا فنيا يحكم فرضها وجبايتها، ويحدد مراحلها واجراءاتها، ا 

 لها إلى طرق تقديره ومن ثم تحصيلها. وفي هذا املطلب سنتطرق لهذه املراحل.

 الفرع األول: تحديد الوعاء الضريبي

يقصد بوعاء الضريبة املنبع الذي تغترف الدولة منه مؤونتها بواسطة الضرائب، أو بعبارة أخرى ما يخضع  

يمكن تعريف الوعاء الضريبي بأنه املادة أو املال أو الشخص الخاضع للضريبة، مع ضرورة  . وعلى هذا األساس3للضريبة

  توافر العنصر الزمني لهذا الوعاء.

 يمكن تحديد وعاء الضريبة حسب التصنيفات اآلتية:

 في هذا التصنيف يكون األخذ بعين االعتبار للطابع االقتصادي للضريبة التصنيف االقتصادي: .1

على الدخل: هي الضرائب التي تتخذ من الدخل وعاء لها، والتي تتولد عن واقعة تحقق الدخل، الضرائب  1.1

ويفهم من الدخل كل ما يحصل عليه الشخص من إيراد مقابل السلع التي ينتجها، أو الخدمة التي 

 .4يقدمها

مجموع ما يملكه الضرائب على رأس املال: وهي الضرائب التي تفرض على رأس املال، ويقصد برأس املال  1.2

الفرد من قيم استعمال في لحظة معينة يستوي في ذلك أن تأخذ الشكل العيني كأرض أو عقار أو سلع 

. وتتخذ الضرائب على رأس املال أنواع عدة منها الضريبة العادية على راس املال 5إنتاجية أو أدوات مالية

ريبة على الشركات وهي تفرض على ما يملكه التي تفرض على قيمة ثروة املكلف بها كلها أو بعضها، والض

 الفرد في لحظة زمنية معينة.

 :ويتم األخذ بعين االعتبار املعايير التالية التصنيف التقني: .2

 من حيث نقل العبء الضريبي: وفق هذا املعيار نميز بين الضرائب املباشرة والضرائب الغير املباشرة 2.1

                                                           
 96، ص2007 األردن،دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان،الطبعة األولى، عادل فليح العلي، " املالية العامة والتشريع الضريبي"،  1
 10حميدة بوزيدة، "جباية املؤسسات،" مرجع سبق ذكره، ص  2
 25، ص0002قاسم ابراهيمي الحسني، املحاسبة الضريبية، مؤسسة الوراق، األردن،  3
 20حميد بوزيدة، "جباية املؤسسات"، مرجع سبق ذكره، ص  4
 100عادل فليح العلي، "املالية العامة والتشريع الضريبي"، مرجع سبق ذكره، ص  5
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 يتحملها املكلف مباشرة، وال يستطيع نقل عبئها إلى شخص آخرالضرائب املباشرة: هي الضرائب التي  -

الضرائب الغير املباشرة: هي ضرائب تفرض بصفة غير مباشرة على املادة الخاضعة لها، بصفة متقطعة أو عرضية،  -

، كما يستطيع املكلف بها نقل عبئها الضريبي إلى طرف آخر، ومن أمثلة هذه الضرائب الحقوق والرسوم الجمركية

 التداول.. الخالضرائب على االستهالك، الضرائب على 

. من حيث املصدر: حسب هذا املعيار نجد الضريبة الوحيدة وفيها يتم تجميع كل األنشطة مهما كان نوعها )تجارية، 2.2

ص صناعية، زراعية أو مالية( وإخضاعها إلى ضريبة وحيدة. والضريبة املتعددة حيث هذا النظام يعتمد على تخصي

 ضريبة لكل نشاط، ونتيجة لهذا النوع نجد أنواع مختلفة ومتعددة من الضرائب وباختالف وتعدد األنشطة.

. ووفقا لهذا 1من حيث سعر أو معدل الضريبة: يعرف معدل الضريبة بأنه مبلغ الضريبة في عالقته بوعاء الضريبة 3.2

التي تفرض بمعدالت ثابتة ال تتغير مهما تغير األساس الخاضع  املعيار يتم التمييز بين الضريبة النسبية وهي تلك الضريبة

 IRGوبين الضريبة التصاعدية وهي تفرض بمعدالت تصاعدية كلما زاد األساس الضريبي مثل  .TVAو IBS للضريبة مثل:

 الفرع الثاني: طرق تقدير الوعاء الضريبي 

 ويمكن ذكرها فيما يلي:هنالك طرق مختلفة لتقدير قيمة املادة الخاضعة للضريبة،  

 التقدير الغير املباشر: ويشمل التقدير عن طريق املظاهر الخارجية والتقدير الجزافي .1

التقدير عن طريق املظاهر الخارجية: تتمثل هذه الطريقة في اعتماد اإلدارة الضريبية عند تحديد الضريبة  -

يبة، بحيث يتم تحديد هذه املظاهر بطريقة على بعض املظاهر أو القوانين الخارجية املتصلة باملكلف بالضر 

تحكمية تسمى بالطريقة القياسية، وتقوم هذه الطريقة على أساس القيمة اإليجارية لسكن املمول أو محل 

 . 2عمله أو عدد العمال أو عدد السيارات التي يملكها

يا، استنادا إلى بعض التقدير الجزافي: تقوم هذه الطريقة على أساس تحديد دخل املكلفين تحديدا جزاف -

املؤشرات: مثل القيمة اإليجارية إذ يعد مؤشرا أو دليال لتحديد دخل صاحب العقار ورقم االعمال الذي يعد 

 .3دليال ملعرفة ربح التاجر، وعدد ساعات عمل الطبيب يعد دليال على دخله

 التقدير املباشر: ويشمل التقدير بواسطة املكلف والتصريح املقدم من الغير  .2

التقدير بواسطة املكلف: مضمون هذه الطريقة وهو أن يقوم املكلف بنفسه بتقديم كشف لإلدارة الضريبية  -

تتضمن نتائج أعماله، ولكن ليس شرطا أن تكتفي اإلدارة بما قدم املكلف فقط، بل يحق لها أن تدخل 

وما يميزه أيضا انخفاض تكاليف تعديالت عليه أو ترفضه في حالة معرفتها على عدم موافقته للنتائج الحقيقة، 

جباية الضرائب ألن املكلف هو من يقوم بالتصريح بحجم دخله، وما يعاب على هذا األسلوب هو أن إطالع 

إدارة الضرائب على الكشف املصرح به من طرف املكلف والتي قد يرغب في عدم التطلع عليها، ويعتبر هذا 

 .4األسلوب معمول به في أغلب الدول 

                                                           
 67، ص2006،، مصريونس محمود عبد الحق، "النظم الضريبية املعاصرة"، دار الحكمة للنشر والتوزيع، القاهرة 1
 157، ص1979"مبادئ املالية العامة"، ديوان املطبوعات الجامعية، سوريا، مخمد سعيد فرهود،  2
 146محمد عباس محرزي، "اقتصاديات الجباية والضرائب"، مرجع سبق ذكره، ص  3
 لتجارية، جامعة قسنطينة،رحمة نابتي، "النظام الضريبي بين الفكر املالي املعاصر والفكر املالي اإلسالمي"، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في العلوم ا 4

 40، ص 2014-2013دفعة  الجزائر،
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املقدم من الغير: وفقا لهذه الطريقة يتم تقدير املادة الخاضعة من طرف شخص آخر غير مكلف،  التصريح -

وهذا الشخص يسمح له وضعه بالتعرف على دخل املكلف، مثال صاحب العمل يسمح له وضعه بالتعرف 

األسلوب هو على دخل املكلف، ويمتاز هذا األسلوب بالدقة النسبية واقترابها من الحقيقة، وما يعيب هذا 

 .1تعميم الدخول وخاصة أصحاب املهن الحرة

 الفرع الثالث: تحصيل الضريبة

 .تعتبر هذه املرحلة هي األخيرة، وتهدف إلى نقل مبالغ الضريبة من املكلف إلى صناديق الخزينة

 :2يتم تحصيل الضريبة بعدة طرق من أهمهاو 

ريقة إلى تحصيل الضريبة عن طريق التوريد املباشر التوريد املباشر: تلجأ اإلدارة الضريبية وفق هذه الط .1

 بقيام املمول بسداد قيمة الضريبة املستحقة مباشرة إلى اإلدارة بعد إتمام الربط النهائي.

األقساط املقدمة: وقد تتبع اإلدارة طريقة األقساط املقدمة، التي يقوم املمول بمقتضاها بدفع أقساط دورية  .2

إلقرار يقدمه دخله املحتمل، أو حسب قيمة الضريبة املستحقة عن السنة  خالل السنة الضريبية طبقا

السابقة، على أن تتم التسوية النهائية للضريبة بعد ربطها، بحيث يسترد املمول ما قد يزيد عن قيمة الضريبة 

 املربوطة أو يدفع ما قد يقل عنها.

الضريبة إلى طريقة الحجز من املنبع التي تتميز الحجز من املنبع: كما تلجأ اإلدارة الضريبية بصدد تحصيل  .3

عن غيرها من طرائق الجباية من ناحية لجوء اإلدارة الضريبية إلى تطبيقها في اللحظة التي يحصل فيها املمول 

على الدخل األمر الذي يؤدي إلى تزويد الدولة تباعا بحصيلة ضريبية مستمرة. وتنطوي طريقة الحجز من 

"شخص ثالث" تربطه باملمول الحقيقي عالقة، فيقوم بحجز قيمة الضريبة املستحقة املنبع على تكليف 

وتوريدها للخزينة العمومية. وتكون هذه العالقة إما عالقة دين كما في حالة إيرادات القيم املنقولة )الصكوك 

 املالية(، أو عالقة تبعية كما في حالة استحقاق األجور واملرتبات.

 شاكل املرتبطة بالتنظيم الفني للضرائباملطلب الثالث: امل

ان التنظيم الفني للضريبة قد يؤدي إلى بروز عدة مشاكل قد تكون من طرف اإلدارة الضريبية أو من طرف  

املكلف بالضريبة، فبالنسبة لإلدارة الضريبية قد تطبق الضريبة مرتين على نفس املادة الخاضعة وفي نفس الوقت 

الضريبي، أما بالنسبة للمكلف فقد تشكل عبء له مما يدفعه إلى تقليص مبلغ الضريبة أو قد  وهذا ما يسمى باالزدواج

 ال يقوم بتسديد مبلغ الضريبة وهذا ما بعرف بالتهرب الضريبي ومن خالل هذا املطلب سنتطرق لهذه املشاكل.

  الفرع األول: االزدواج الضريبي

وبالنسبة لنفس األساس الضريبي وخالل نفس الفترة إلى  يحدث االزدواج الضريبي عندما يخضع نفس املكلف

 .3نفس الضريبة أو ضرائب مشابهة

                                                           
 41رحمة نابتي، "النظام الضريبي بين الفكر املالي املعاصر والفكر املالي اإلسالمي"، مرجع سبق ذكره، ص 1
لعلوم التجارية، جامعة فرحات عفيف عبد الحميد، "فعالية السياسة الضريبية في تحقيق التنمية املستدامة"، مذكر لنيل شهادة املاجستير في ا 2

  16، ص 2014-2013دفعة الجزائر، عباس بسطيف، 
قتصادية، بوقرة إيمان، كيفية تفادي االزدواج الضريبي الدولي في إطار االتفاقيات الجبائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في العلوم اال 3

 17، ص 2010-2009دفعة الجزائر، اوت بسكيكدة،  20جامعة
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 ومن خالل هذا التعريف نستخلص الشروط الواجب توفرها لحدوث االزدواج الضريبي:

 وحدة املكلف بالضريبة: أي أن يخضع نفس املكلف بالضريبة ألدائها مرتين أو أكثر، -

 تكون الضرائب التي يخضع لها املكلف من نفس النوع،وحدة الضرائب املفروضة: أن  -

وبالنسبة  أكثر وحدة الفترة الزمنية املفروضة عنها الضريبة: فإن خضوع املكلف الى نفس الضريبة مرتين او  -

 الوعاء الضريبي، ولكن لفترات زمنية مختلفة ال يعد ازدواجا ضريبيا. لنفس

 :1االزدواج الضريبي إلى عدة أسباب نذكر منهاأسباب حدوث االزدواج الضريبي: يعود انتشار  .1

بالنسبة لالزدواج الضريبي املحلي: يتمثل في زيادة النفقات العامة نتيجة الزدياد الخدمات التي تقدمها  .1.1

الدولة، الش يء الذي يدفعها إلى زيادة فرض الضرائب ملواجهة هذه النفقات. وكذلك تغطية عجز 

 امليزانية. 

ضريبي الدولي: وذلك بسبب الحركة الواسعة لرؤوس األموال األجنبية. واتساع بالنسبة لالزدواج ال .1.2

امتداد الشركات والبنوك على مستوى عدد كبير من الدول، بحيث تزاول أعمالها في بلدان مختلفة، 

وتتداول أوراقها املالية في عدة بورصات في دول مختلفة، مما يؤدي خضوع الدخل الواحد إلى ضرائب 

 ختلفة.من دول م

 مكافحة االزدواج الضريبي: .2

ينجم عن االزدواج الضريبي آثار سيئة بالنسبة للمكلف وحتى االقتصاد، فاملكلف يجد نفسه مرهقا أمام 

الضرائب املتعددة على وعاء واحد والذي قد يؤدي به إلى التخلي عن املشروع الذي يقوم به وهو ما يؤثر على 

لضريبي عادة بالنسبة االزدواج املحلي فيكون بتوحيد السلطات الضريبية، وعدم االقتصاد. ويتم معالجة االزدواج ا

إخضاع املكلف لعدة قواعد ضريبية والتي تفرض كل نها ضريبية على نفس الوعاء الضريبي، أما بالنسبة لالزدواج 

 .2الدولي فيمكن تجنبه عن طريق االتفاقيات ما بين الدول أو املعاهدات الدولية

 اني: التهرب الضريبيالفرع الث

التهرب من الضريبة هي ظاهرة يحاول املكلف بالضريبة عدم دفعها كليا أو جزئيا بعدد تحقق واقعتها املنشئة. 

والتهرب قد يكون مشروعا والذي يطلق عليه تجنب الضريبة وهو الذي ال يتضمن مخالفة قانونية. والتهرب غير مشروع، 

 .3وهو الذي يقصد في الدراسات املالية بالتهربهو الذي يتضمن مخالفة قانونية، 

 أسباب التهرب الضريبي: تكمن أهم أسباب التهرب الضريبي فيما يلي: .1

الفساد املستشري داخل أجهزة الدولة، وداخل اإلدارات الضريبية على وجه الخصوص، والتي تشجع على دفع  -

 الرش ى بدال من أداء الضرائب املستحقة للدولة.

غير متشددة على املدانين بتهمة التهرب الضريبي، األمر الذي ال يحقق الردع املطلوب من فرض عقوبات  -

العقوبة، مما يشجع املكلفين بالضريبة على التهرب إذا الكان العائد املتحصل من خالله أكبر من العقوبة 

 املترتبة عنه.

                                                           
 57حميدة بوزيدة، "جباية املؤسسات"، مرجع سبق ذكره، ص  1
 49رجمة نباتي، "النظام الضريبي بين الفكر املالي املعاصر و الفكر املالي اإلسالمي"، مرجع سبق ذكره، ص 2
 123عادل فليح العلي، "املالية العامة والتشريع الضريبي"، مرجع سبق ذكره، ص  3
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ة في املقابل من أي خدمات حكومية، الشعور بارتفاع معدالت الضريبة وثقل العبء الضريبي، وعدم االستفاد -

أو االستفادة من خدمات مفتقدة للجودة، فال يرى املواطن حينئذ أثرا للضرائب التي يؤديها للدولة يعود عليه 

 بالنفع.

اإلحساس بعدم شرعية الضرائب في األساس، إذا كان النظام الحاكم نفسه فاقدا لشرعية الديمقراطية وغير  -

 شعبية ومعبر عنها.منبثق من اإلرادة ال

 :1مكافحة التهرب الضريبي: بمكن تجنب ظاهرة التهرب الضريبي عن طريق طرح مجموعة من اإلجراءات منها .2

تنمية الوعي الضريبي للمواطنين: إيمانا بضرورة مساهمتهم في تحمل األعباء العامة وتعريفهم بواجبتهم  -

حاب الكفاءات املهنية، وتلقينهم أفضل األساليب في والتزاماتهم املالية تجاه مجتمعاتهم، واألفراد من أص

 التعامل مع األفراد وعقد الدورات التدريبية، وإشراكهم في الندوات الضريبية،

فرض العقوبات الرادعة: وهذه وسيلة ضرورية ومتممة ملكافحة التهرب الضريبي، وترتبط هذه العقوبات  -

 بظروف الدولة،

املساواة بين املواطنين في تحمل األعباء العامة، والقضاء على املحسوبية  تحقيق العدالة الضريبية: لتحقيق -

 في التكليف الضريبي،

تخصيص املكافآت: خاصة بالنسبة للممولين الذي يظهرون تعاونا أكبر مع السلطات، وذلك تحفيزا لهم  -

 وتشجيعا لغيرهم.

 الفرع الثالث: الغش الضريبي

كلف للقوانين الجبائية بهدف التخلص من دفع الضريبة كليا أو جزئيا يعرف الغش الضريبي على أنه خرق امل 

 ويكون له ذلك باستعمال كل الطرق االحتيالية.

ينتج عن الغش الضريبي آثار في مختلف املجاالت وال سيما على املستويين االقتصادي  آثار الغش الضريبي: .1

 :2واالجتماعي

الهامة الناتجة عن الغش الضريبي نقص األموال في الخزينة اآلثار االقتصادية: من اآلثار االقتصادية  .1.1

العامة مما يجعل الدولة عاجزة عن تنفيذ املشروعات النافعة للمجتمع وبالتالي لن يكن في استطاعتها 

توجيه النشاط االقتصادي، كما يؤدي أيضا نقص األموال إلى قيام الدولة بفرض ضرائب جديدة أو زيادة 

 ودة مما يشكل عبئا آخر على عاتق املكلفين النزهاء.سعر الضرائب املوج

اآلثار االجتماعية: من وجهة النظر االجتماعية فان الغش الضريبي يسعى إلى تخفيض من احتياجات  .1.2

املواطنين حيث أن الدولة تصبح غير قادرة على تلبية الرغبات االجتماعية وعلى االنفاق في التجهيزات 

 ربوية.االجتماعية والثقافية والت

 

 

 

                                                           
 20ية السياسة الضريبية في تحقيق التنمية املستدامة"، مرجع سبق ذكره، ص عفيف عبد الحميد، "فعال 1
، 2003-2002"الغش الضريبي"، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة الجزائر، دفعةياقوت، أوهيب بن ساملة   2

 23ص
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 املبحث الثاني: عموميات حول املؤسسة االقتصادية

تعتبر املؤسسة االقتصادية النواة الرئيسية للنشاط االقتصادي وباعتبار أن االقتصاد املرآة العاكسة ألي دولة  

فإن التنمية االقتصادية تنمو حتما عبر املؤسسة االقتصادية الفعالة. ومن خالل هذا املطلب سنتطرق إلى ماهية 

ِصص لألشكال القانونية  املؤسسة االقتصادية مفهومها وأهدافها ومحيطها وهذا في
ُ
املطلب األول أما املطلب الثاني خ

 للمؤسسة واملطلب األخير 

 املطلب األول: ماهية املؤسسة االقتصادية

إن املؤسسة االقتصادية هي املحور األساس ي الذي يدور حوله أي اقتصاد حيث تعمل من خالل وظائفها  

 عية.املختلفة إلى بلوغ وتحقيق أهداف اقتصادية واجتما

 الفرع األول: مفهوم املؤسسة االقتصادية )أهدافها ووظائفها(

يعتبر تعريف املؤسسة االقتصادية من أكثر املفاهيم تباينا واختالفا في األدبيات االقتصادية وهذا الختالف  

الدولة تنتمي إلى األنظمة ومدى فعاليتها في كل بلد السيما مستوى التطور االقتصادي الذي يعكس لنا ما إذا كانت 

مجموعة الدول املتطورة أم املتخلفة، كما تختلف التعاريف باختالف وجهات النظر للمؤلفين االقتصاديين رغم التشابه 

الكبير الذي  يحتويه املضمون فيمكن تعريف املؤسسة على أنها " الوحدة االقتصادية التي تمارس النشاط اإلنتاجي 

 "1زين وشراء وبيع من أجل تحقيق األهداف التي أوجدت املؤسسة من أجلها.والنشاطات املتعلقة به، من تخ

إن انشاء املؤسسات االقتصادية سواء كانت عمومية أو خاصة، يكون بغية  أهداف املؤسسة االقتصادية: .1

تحقيق مجموعة من األهداف، وتختلف هذه األهداف باختالف أصحاب وميدان نشاط املؤسسة، ويمكن 

 يلي:تلخيصها فيما 

األهداف االقتصادية: وتتمثل في تحقيق أفضل ربح وبأقل التكاليف، وضمان استمرارية هذه األرباح،  .1.1

 وأيضا االستعمال األمثل والتخطيط الدقيق لإلنتاج من أجل تكثيف عملية اإلنتاج )الزيادة اإلنتاجية(.

 سين املستوى املعيش ي للعمال.األهداف االجتماعية: توفير مناصب الشغل بهدف التقليل من البطالة، وتح .1.2

األهداف التكنولوجية: من بين األهداف التكنولوجية التي تؤديها املؤسسة هي البحث والتنمية، حيث مع  .1.3

تطور املؤسسات عملت على توفير إدارة ومصلحة خاصة بعملية تطوير الوسائل والطرق اإلنتاجية علميا. 

صل إلى نسبة عالية من األرباح. ويمثل هذا البحث نسبا وترصد لهذه العملية مبالغ قد تزداد أهمية لت

عالية من الدخل الوطني في الدول املتقدمة، إذ تتنافس املؤسسات فيما بينها على الوصول إلى أحسن 

 .2طريقة إنتاجية وأحسن وسيلة تؤدي إلى التأثير على اإلنتاج ورفع املردودية اإلنتاجية في املؤسسة

: تشمل املؤسسة عدة وظائف تمكنها من أداء دورها االقتصادي، ويمكن ذكرها ديةوظائف املؤسسة االقتصا .2

 فيما يلي:

                                                           
 24، ص1993الجامعية، الجزائر، عمر صخري، "اقتصاد املؤسسة"، ديوان املطبوعات  1
 08، ص1998املحمدية العامة، الجزائر،  الثانية، دار الطبعة  ناصر دادي عدون، "اقتصاد املؤسسة"، 2
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الوظيفة املالية: تعتبر من أهم الوظائف الرئيسية حيث ال يمكن للمؤسسة القيام باإلنتاج أو التسويق  .1

حة وحسن دون توفر املورد املالي، ومهمتها تكمن في الحصول على األموال من أنسب املصادر املتا

 استخدامها.

وظيفة التموين: تشمل هذه الوظيفة كال من مهمة الشراء كتخصيص مستلزمات النشاط وأيضا مهمة  .2

 التخزين،

 وظيفة اإلنتاج: وتشمل عملية اإلنتاج، حيث تسعى هنا أن تخلق املنفعة بأقل تكاليف ممكنة، .3

أجل معرفة السوق، والتعريف وظيفة التسويق: وهو مجموع النشاطات التي تقوم بها املؤسسة من  .4

 بمنتجاتها.

 الفرع الثاني: محيط املؤسسة

ذلك الجزء من املحيط اإلداري الذي يالئم عملية وضع وتحقيق األهداف الخاصة " يعرف محيط املؤسسة أنه  

املنافسة إضافة باملؤسسة وهو يتكون من خمسة مجموعات من املتعاملين هم الزبائن املوردين والعاملين باملؤسسات 

 "1إلى الجماعات الضغط أو التأثير كالحكومات واتحاديات العمال وغيرها

 .2ويشمل املحيط كل من املحيط الداخلي واملحيط الخارجي

يشمل كل العوامل داخل املؤسسة، ويتمثل في مجموعة العوامل التي تقع على حدود املحيط الداخلي:  .1

ط بعملية اتخاذ القرار وتدخل إلى حد كبير في نطاق مراقبة اإلدارة املؤسسة تختلف من مؤسسة ألخرى وترتب

وتتمثل في العوامل التسويقية واإلنتاجية... قد يفرض املحيط على املؤسسة قيود كما قد يتيح لها فرص 

 :وعناصرها كما يلي

 ...تجهيزات آالت، مالية،مثل موارد  :عناصر ملموسة -

 ...مكانتها ،اسمها املؤسسة،عناصر غير ملموسة: مثل شهرة  -

 .عناصر املوارد البشرية مثل العمال -

يشمل كل عوامل خارج املؤسسة )البيئة الوسيطة والبيئة الكلية( ويتشكل من مختلف املحيط الخارجي:  .2

القوى التي تؤثر في املؤسسة وتتأثر بها بصفة مباشرة وتعرف بالبيئة الخاصة )بيئة خارجية( أي هي العوامل 

يكون لها تأثير على املؤسسة وهي تقع خارج حدود املؤسسة وال تخضع ملراقبة اإلدارة ويتم في إطارها التي 

 سياس ي،نظام  الزبائن، ،املوردون  املنافسون، :ممارسة األعمال اإلدارية للمؤسسة، وتتمثل عناصرها فيما يلي

 .اجتماعي ثقافي، تكنولوجي، اقتصادي،

 .حدث في البيئة الخارجية من تغيرات ايجابية أو سلبية )الفرص والتهديدات(فاملؤسسة من مصلحتها رصد ما ي

 

                                                           
 26ناصر دادي عدون، "اقتصاد املؤسسة"، مرجع سبق ذكره، ص 1
 75نفس املرجع، ص  2



عامة حول الضريبة واملؤسسة االقتصادية مفاهيم  الفصل األول  
 

 
14 

 املطلب الثاني: األشكال القانونية للمؤسسة االقتصادية

لقد وضع القانون التجاري الجزائري في مواده مختلف األشكال القانونية للمؤسسة، من أجل تنظيم العمل  

الجزائري عمل أيضا على وضع قوانين ضريبية ملختلف األشكال القانونية  التجاري للمؤسسة. وكذلك التشريع الضريبي

 للمؤسسة. وفي هذا املطلب سنقوم بعرض مختلف األشكال القانونية للمؤسسة االقتصادية.

 الفرع األول: املؤسسة الفردية

ويأخذ هذا تنشأ هذه املؤسسات عن شخص يعتبر رب العمل أو صاحب راس املال لعوامل اإلنتاج األخرى،  

النوع من املؤسسات أنواع تتباين من مؤسسات إنتاجية إلى وحدات تجارية أو خدماتية ... الخ وغالبا ما يكون عدد 

 .1العاملين فيها منخفض

 :2تتميز هذه املؤسسات الفردية بمجموعة من الخصائص تتمثل فيما يلي

 السهولة في التنظيم واالنشاء، -

ل واألخير عن نتائج أعمال املؤسسة، وهذا يكون دافعا له للعمل بكفاءة صاحب املؤسسة هو املسؤول األو  -

 وجد ونشاط لتحقيق أكبر ربح ممكن،

صاحب املؤسسة هو الذي يقوم لوحده بإدارة وتنظيم وتسيير املؤسسة، وهذا يسهل العمل كما يبعد  -

 الكثير من املشكالت التي تنجم عن وجود الشركاء،

 صاحب املؤسسة هو الذي يقوم لوحده بإمداد مؤسسته بعنصر راس املال، قلة رأس املال، وهذا مادام -

 صعوبة الحصول على قروض من املؤسسات املالية، -

 قصر وجهة النظر وضعف الخبرة لدى املالك الواحد مما يعرض املؤسسة ملشاكل فنية وإدارية، -

 مسؤولية صاحب املؤسسة غير محدودة، فهو مسؤول على كافة ديون املؤسسة. -

 الفرع الثاني: شركات األشخاص

 يتضمن القانون التجاري الجزائري شكلين من شركات األشخاص وهما: 

شركة التضامن: في هذا لنوع من الشركات يمتلك الشركاء بالتضامن صفة التاجر، وهم مسؤولون وبغير  .1

األساس ي على خالف تحديد عن ديون الشركة، وتعود إدارة الشركة لكافة الشركاء مالم يشترط في القانون 

ذلك، وال يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول، وال يمكن إحالتها إلى برض ى الشركاء، 

و تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء مالم يكن هنالك شرط مخالف في القانون األساس ي لذلك، أما في حالة 

                                                           
 54ناصر دادي عدون، "اقتصاد املؤسسة"، مرجع سبق ذكره، ص  1
حاج د حمر العين، ترشيد االختيارات الجبائية في املؤسسة االقتصادية الجزائرية، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في إدارة األعمال، جامعة المحم 2

  55، ص2011-2010دفعة الجزائر، لخضر باتنة،
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تجارية أو فقدان أهليته تنحل الشركة مالم ينص القانون افالس أحد الشركاء أو منعه من ممارسته مهنته ال

 .1األساس ي على استمرارها أو يقرر باقي الشركاء ذلك بإجماع الشركاء

: في هذا النوع يلتزم الشركاء املوصون بديون الشركة فقط في حدود قيمة حصصهم، 2شركة التوصية البسيطة .2

 البسيطة البينات التالية: ويجب أن يتضمن القانون األساس ي للشركة التوصية 

 مبلغ أو قيمة حصص كل الشركاء، -

 حصة كل شريك متضامن أو شريك موص في هذا املبلغ، -

 الحصة االجمالية للشركاء املتضامنين وحصتهم في األرباح، -

اة وفي هذا النوع ال يمكن للشريك املوص ي أن يقوم بأي عمل تسيير خارجي ولو بمقتض ى وكالة، تستمر الشركة رغم وف

 شريك موص.

 الفرع الثالث: شركات األموال 

تحتاج املشروعات الكبرى أساسا إلى رؤوس أموال ضخمة، من اجل القيام بوظائفها االستثمارية، وفي هذا  

 النوع نميز ما بين:

يتميز هذا النوع من الشركات بصفة فريدة  :(EURL)شركة ذات الشخص الوحيد وذات املسؤولية املحدودة  .1

في بعض الجوانب  (SARLالشركة ذات املسؤولية املحدودة )من خالل وجود شريك وحيد، ومع ذلك فهي تشبه 

 القانونية.

 يتمتع هذا النوع من املؤسسات بالخصائص التالية:

مسؤولية صاحب املؤسسة محدودة، فهو مسؤول فقط على مقدار رأس املال الشركة الذي يمتلكه كليا  -

 وهو ما يميزها على املؤسسة الفردية، 

 ال يكتسب الشريك الوحيد صفة التاجر، ويحصل على جميع األرباح -

 اتيقوم الشريك الوحيد لوحده بإدارة وتسيير الشركة وهذا يسهل العمل واتخاذ القرار  -

: تؤسس من شخصيين أو أكثر ال يتحملون الخسائر إلى في حدود ما (SARL)الشركة ذات املسؤولية املحدودة  .2

دج وينقسم إلى حصص ذات قيمة  000 100قدموا من حصص وال يجوز أن يكون رأس مال الشركة أقل من 

شريكا، ال تنحل الشركة  20دج على األقل، وال يجوز أن يتجاوز عدد الشركاء  1000اسمية متساوية مبلغها 

 .3بنتيجة الخطر على أحد الشركاء أو تفليسه أو وفاته إال إذا تضمن القانون األساس ي شرطا مخالفا لذلك

شركة املساهمة: وهي الشركة الذي ينقسم رأس مالها إلى حصص، وتتكون من شركاء ال يتحملون الخسائر إال  .3

عن سبعة. يطلق على شركة املساهمة تسمية الشركة ويجب بقدر حصتهم، وال يمكن أن يقل عدد الشركاء 

                                                           
 166 138ص ص: ، 2007 الجزائر، القانون التجاري، ،563 – 551املواد من  1
 144 142ص ص:  ،2007 ، الجزائر،القانون التجاري  ،10مكرر  563-مكرر  563املواد من  2
 155 144ص ص:  ، 2007 الجزائر، القانون التجاري، ،591- 564املواد من ا 3
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أن تكون متبوعة أو مسبوقة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأي مالها، ويجوز إدراج اسم شريك أو أكثر في تسمية 

الشركة. يتولى إدارة الشركة مجلس اإلدارة يتألف من ثالثة أعضاء على األقل ومن اثنتي عشر عضوا على 

شركة املساهمة أن تتحول إلى شركة من نوع آخر إذا كان عند التحويل قد مر على تاريخ  األكثر. يجوز لكل

 .1إنشائها سنتان على األقل

 مراحل تطور املؤسسة االقتصادية الجزائريةاملطلب الثالث: 

تطمح املؤسسة االقتصادية الجزائرية إلى أن تكون ضمن املؤسسات املؤهلة للتعامل وفق شروط املنافسة،  

 ظروف الجديدة لبيئتها االقتصادية واإلصالحات لتي مرت بها.خاصة مع ال

 :أساسيتانلقد مرت املؤسسة االقتصادية الجزائرية بمرحلتين  

آثارهما ومعاملهما  مازالت: يمكن تقسيم هذه املرحلة إلى فترتين والتي سنة( 18)قوامها  1980مرحلة ما قبل  .1

  :2حتى اآلن وهما

مرحلة التسيير الذاتي حيث تعتبر هذه التجربة  مرحلتين األولى هي (: وشملت1970-1962)الفترة األولى  .1.1

ذلك أن األساليب والتقنيات املعتمدة  معينة،للمؤسسات االقتصادية تكريس لتوجهات سياسية 

فكرة األيديولوجية االشتراكية. والثانية مرحلة وطفت عليها  لضمان التنمية االقتصادية سادتها

، ، حيث تقلص حجم املشاركة العمالية إلى درجة كبيرة1970التسيير البيروقراطي وامتدت حتى سنة 

االشتراكي وتعتبر هذه الفترة فترة هيمنة الدولة على القطاع العام واالستمرار في إصفاء الطابع 

 اعي التجاري.للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصن

وهي فترة االنتقال من شكل املؤسسة العامة أو املشروع العام إلى شكل (: 1980-1970الفترة الثانية ) .1.2

 املؤسسة االشتراكية.

ة بكانت املؤسسة العمومية بحكم التجر إلى يومنا هذا(:  1980مرحلة استقاللية املؤسسات )بعد سنة  .2

شامل تأخذ على عاتقها الفعالية ا والكفاءة، وهذا ما أكده امليثاق املتحققة مستهدفة آنذاك لعملية اصالح 

على صنع املزيد من االستقاللية االقتصادية قصد تحسين فعاليتها سواء على املستوى  1986الوطني لسنة 

 .3نموها الخاص أو على مستوى مساهمتها في التنمية االقتصادية

تمثلت في إعادة الهيكلة العضوية والغرض منها  استقاللية املؤسسات إجراءاتولقد سبق عملية 

وإعادة الهيكلة املالية  تحويل مؤسسات القطاع العام إلى مؤسسات صغيرة الحجم وأكثر تخصصا وكفاءة.

تنظيم وتعتبر بمثابة إعادة توزيع جغرافي ملراكز اتخاذ القرار والغرض منها إعادة هيكلة ديون املؤسسة بإعادة 

 .4الفائدة وراس مال وتصفية الذمم بين املؤسساتسجالت استحقاق 

 

   

                                                           
 240 150ص ص: ، 2007 الجزائر، القانون التجاري، ، 609- 595املواد من  1
 9، ص1982ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، ، "تنظيم القطاع العام في الجزائر "محمد الصغير بكلي، 2
 9، صنفس املرجع  3
 10نفس املرجع، ص  4
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 املبحث الثالث: الجباية في املؤسسة االقتصادية

إن للجباية تأثير قوي على النشاااااااط االقتصااااااادي وذلك من خالل املشاااااااركة في تغطية النفقات العامة، وتعرف  

تتحملها املؤسااااااااااااااسااااااااااااااة باعتبارها أنها املكلف  جباية املؤسااااااااااااااسااااااااااااااة على أنها مجموعة االقتطاعات القانونية واالجبارية التي

 الحقيقي بها وباعتبارها أيضا وسيط )املكلف القانوني(، يعمل على جمعها وتقديمها للمصالح املختصة.

التي تخضع لها املؤسسة  ومن خالل هذا املبحث سنتعرف على التسيير الجبائي للمؤسسة واألنظمة الجبائية

 والتصريحات وااللتزامات التي يتوجب عليها تقديمها.

 املطلب األول: التسيير الجبائي في املؤسسة االقتصادية

يعد التساااااايير الجبائي فرعا من فروع التساااااايير املالي ويعني إدراج العامل الجبائي في صااااااناعة القرار، ويهدف إلى  

جميع مزايا االختيارات الجبائية، وتجنب املؤسسة التكاليف الجبائية اإلضافية من  تمكين املؤسسة من االستفادة من

 خالل قدرة املسير على انتقاء أحسن الطرق واالختيارات الجبائية وتوظيفها في ظل االلتزام بقواعد التشريع الجبائي.

 الفرع األول: مفهوم التسيير الجبائي

يير الجبائي هو آلية للتقليل التكاليف الجبائية في إطار الهامش الذي حسااب التفكير الفرانكفوني يرى أن التساا 

يساامح به القانون الجبائي، في حدود مبدأ عدم التعسااف في اسااتعمال الحق والتصاارف الغير العادي في التساايير، وهذا 

دي األخطار الجبائية التعريف يقتصاااااااار على التكاليف الجبائية، وهو يهتم بتقدير التقارير إلدارة املؤسااااااااسااااااااة من أجل تفا

 .1املمكنة الوقوع

وحسااااااب التفكير األنجلوسااااااكسااااااوني يعرف التساااااايير الجبائي أنه يهتم بكل التكاليف بما فيها التكاليف الجبائية  

واألطراف املتعاقدة مثل: حملة األسهم، املدراء التنفدين، املدراء املاليين، إدارة الضرائب، املراجعين ..الخ، أي األطراف 

ية باإلفصاااااااااااااااح عن مبلغ الضااااااااااااااريبة أي ال يتعلق باإلدارة فقط، باإلضااااااااااااااافة أن له نظرة عاملية وذلك راجع لطبيعة املعن

الشااااااااركات التي تنشااااااااط في مثل هذه البيئة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التساااااااايير الجبائي يهدف إلى تعظيم أرباح 

الي عن طريق ضااااااامان أقل إلخضااااااااع جبائي وهذا ما املسااااااااهمين وذلك بالحفاظ على قيم ساااااااوقية مرتفعة في الساااااااوق امل

يساامى باملساااهمة في خلق القيمة إذن نسااتنتج أن التساايير الجبائي باملفهوم الحديث ال ينظر فقط إلى كيفية التحكم في 

املتغير الجبائي داخل أنشااااااااااااااطة املؤسااااااااااااااسااااااااااااااة بل يتعداه إلى نظرة أبعد من ذلك و هي كيفية معالجة التأثير الجبائي على 

 .2اب املصلحةأصح

 الفرع الثاني: خصائص التسيير الجبائي ومبادئه

 :3يمكن تلخيص خصائص التسيير الجبائي فيما يلي 

 التسيير الجبائي وسيلة لترشيد القرارات، -

                                                           
، جامعة قاصدي مرباح 12صابر عباس ي، شعوبي محمد فوزي، "أثر التسيير الجبائي على األداء املالي في املؤسسات االقتصادية"، مجلة الباحث، العدد 1

 118، ص2013 الجزائر، ورقلة،
 118، صنفس املرجع  2
، مذكرة لنيل شهادة املاستر في العلوم التجارية، جامعة "فعالية املراجعة الخارجية في التسيير الجبائي للمؤسسة االقتصادية"بن زاوي محمد صابر،  3

 48، ص2015-2014دفعة الجزائر، محمد خيضر بسكرة، 
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وتؤدي االلتزامات  التسااااايير الجبائي ممارساااااة قانونية ما دمت املؤساااااساااااة تراعي النصاااااوص التشاااااريعية الجبائية -

التي تفرضااااها عليها هذه األخيرة، وهذه نقطة هامة للغاية بحيث تشااااكل جوهر الفرق بين التساااايير الجبائي وكل 

 من الغش والتهرب الضريبي،

 التسيير الجبائي هو أعلى مستوى لتسخير الجباية، -

 م.التسيير الجبائي هو استحقاق دافعي الضرائب لتقليل الضرائب املستحقة عليه -

 :1يستند التسيير الجبائي على املبادئ التاليةو 

اختيااار الطريقااة األقاال تكلفااة عن طريق اسااااااااااااااتغالل نقاااط الضااااااااااااااعف أو الفراغااات املتواجاادة في التشااااااااااااااريعااات  -

 الجبائية حيث يعتبر التهرب في هذه الحالة ضمن الواجبات الجبائية للمسير.

اية، فاملسيرين لهم الحق في استخدام ذكائهم للمفاضلة التسيير الجبائي يمثل املستوى األعلى الستعمال الجب -

بين االختيارات الجبائية املوضاااااوعة تحت تصااااارف املؤساااااساااااة، بهدف اختيار طريقة االخضااااااع األقل تكلفة من 

 وجهة النظر الجبائية في ظل الخضوع للضرائب املفروضة من قبل التشريعات.

التحفيز الضااااااااريبي في ترشاااااااايد قرارات املسااااااااير من خالل يسااااااااتمد التساااااااايير الجبائي فعاليته في توظيف سااااااااياسااااااااة  -

 ارتكازه على:

أهمية الضاااريبة في حياة املؤساااساااة، والتي تترجم في الحجم املالي الذي تتحمله املؤساااساااة، ولهذا نجد 

 كل قرار يتخذه املسير هو حامل لتأثير جبائي يتجسد دائما في حجم مالي.

لبعض اإلجراءات التي توفر للمؤسااااااااااسااااااااااة بعض الهوامش للتحرك الجبائي  تبني التشااااااااااريعات الجبائية

 مما يمكن املسير من املفاضلة بين االختيارات الجبائية املتعددة.

 الفرع الثالث: حدود التسيير الجبائي

 :2إن تسيير املؤسسة لجبايتها يجب أن يتم في ظل التقيد ببعض الحدود والتي تصنف إلى 

فعدم احترام التشريعات الجبائية في تسيير املؤسسة يعد تعسفا قانونيا، ومن أبرز مظاهر الحدود القانونية:  .1

 التعسف التي يجب أن يتجنبها املسير:

 العقود والتصرفات القانونية التي تنجم عنها إخفاء تحقيق أو تحويل أرباح، -

 تشويه الطبيعة الحقيقية للعمليات كتخفيض قيم العقود والصفقات، -

الوهمية كتظاهر املؤساااااااااساااااااااة بالقيام بعمليات خالية من كل حقيقة مثل تزييف العقود والفواتير التصااااااااارفات  -

 واملؤسسات الوهمية.

التسااااااتر من خالل عدم التوافق بين الفعل والعقد املقدم لإلدارة، والعقد املنجز بين املؤسااااااسااااااة وباقي األطراف  -

 شكل بيع، مثل التصريح بمعاملة عقارية في شكل هبة رغم أنها تمت في

 استعمال أشخاص أو مؤسسات وسية إلخفاء املكلف الحقيقي.  -

الحدود املالية: تجاوز املساااااااااااير للحدود القانونية يعرض املؤساااااااااااساااااااااااة للخطر الجبائي الذي يرفع ديونها الجبائية  .2

 بعدما كان الهدف تدنيتها.

                                                           
اخلة من امللتقى الدولي حول التسيير الفعال في املؤسسة، جامعة املسيلة، زواق الحواس، فعالية التسيير الجبائي في ترشيد صناعة القرارات، مد 1

 2، ص2005الجزائر، 
 3، صنفس املرجع  2
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 املطلب الثاني: األنظمة الجبائية التي تخضع لها املؤسسة االقتصادية

التشاااااااريع الجزائري أنظمة جبائية إلخضااااااااع املؤساااااااساااااااات للضااااااارائب والرساااااااوم املختلفة، ويتوقف اختيار  وضاااااااع 

 النظام املطبق على املكلف من قبل اإلدارة الجبائية على عدة شروط واعتبارات منها:

 رقم األعمال السنوي املحقق من طرف املكلف. -

 طبيعة النشاط املمارس.   -

 ل كل من النظام الضريبة الجزافية الوحيدة والنظام الحقيقيومن خالل هذا املطلب سنتناو 

 الفرع األول: نظام الضريبة الجزافية الوحيدة

يخضاااااااااع لنظام الضاااااااااريبة الجزافية الوحيدة األشاااااااااخاص الطبيعيون أو املعنويون والشاااااااااركات والتعاونيات التي  

دج(.  000 000 30لهم ثالثين مليون دينااار )تمااارس نشاااااااااااااااااطااا صااااااااااااااناااعيااا أو تجاااريااا أو حرفيااا والااذين ال يتجاااوز رقم أعمااا

املساااااااااتثمرون الذين يمارساااااااااون أنشاااااااااطة أو ينجزون مشااااااااااريع واملؤهلون لالساااااااااتفادة من دعم الصاااااااااندوق لدعم تشاااااااااغيل 

 .1الشباب أو الصندوق الوطني لدعم املصغر والذين ال يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثالثين مليون دينار

 :2الوحيدة: يحدد معدل الضريبة الجزافية الوحيدة كما يليمعدالت الضريبة الجزافية  .1

 السلع. انتاجو  بيعالشراء وإعادة البالنسبة ألنشطة  5% -

 بالنسبة لألنشطة األخرى. 12% -

فيما يتعلق بمعدل الضاااااااااريبة الوحيدة املطبق على النشااااااااااط املختلط، فإن هذا األخير يحدد تناسااااااااابيا مع رقم 

 .3األعمال املوافق لكل نشاط

تخفيض لفائدة النشاطات التجارية الصغيرة املنشأة حديثا في املواقع املهيأة من طرف الجماعات  التخفيضات: .2

( سنوات األولى للخضوع للضريبة وهذا عقب فترة االعفاء بعنوان السنتين 03املحلية، وهذا ملدة ثالث )

 :4األوليتين من النشاط التي منحت لهم. ُيمنح هذا التخفيض كما يلي

 %؛ 70السنة األولى من الخضوع للضريبة: تخفيض با  -

 %؛ 50السنة الثانية من الخضوع للضريبة: تخفيض با  -

 %؛ 25السنة الثالثة من الخضوع للضريبة: تخفيض با  -

 اإلعفاءات واالستثناءات:  .3

  يستفيد من االعفاء الدائم: .1.3

 الحرفيون التقليديون وكذا األشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا  -

 املؤسسات التابعة لجمعيات األشخاص املعوقين املعتمدة وكذا املصالح امللحقة بها؛ -

 مبالغ اإليرادات املحققة من قبل الفرق املسرحية.  -

                                                           
 19:50الساعة:  2017-02-26، يوم www.mfdgi.gov.dzموقع املديرية العامة للضرائب،  1
 نفس املرجع  2
 2، ص2009، أفريل 40نشرة شهرية للمديرية العامة للضرائب، عدد الضريبة الجزافية الوحيدة،  3
 19:50الساعة:  2017-02-26، يوم www.mfdgi.gov.dzموقع املديرية العامة للضرائب،   4

http://www.mfdgi.gov.dz/
http://www.mfdgi.gov.dz/
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 دج. 10.000الحد األدنى من الضريبة املقدر با  غير أن هؤالء يبقون ملزمين بدفع

ابتداء من  سنوات (3إعفاء كامل من الضريبة الجزافية الوحيدة ملدة ثالث ) يستفيد من اإلعفاء الدائم: .2.3

يمارسها الشباب ذوو املشاريع االستثمارية أو األنشطة أو املشاريع  تاريخ االستغالل لفائدة األنشطة التي

لقرض املؤهلون لالستفادة من دعم "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الوكالة الوطنية لدعم ا

  املصغر" أو" الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. 

 الفرع الثاني: النظام الحقيقي

يفرض النظااام الحقيقي بصاااااااااااااافااة إجباااريااة على األشااااااااااااااخاااص الطبيعيون واملعنويون في حااالااة مااا إذا تجاااوز رقم  

 .1األعمال السنوي ثالثين مليون دينار

 األعمال:إن رقم األعمال السنوي الواجب اعتماده هو رقم  

 من دون الرسم على القيمة املضافة بالنسبة للخاضعين لهذا الرسم، -

 الرسم على القيمة املضافة محسوب بالنسبة لغير الخاضعين له. -

 ويحدد الربح الخاضع للنظام الحقيقي على أساس مسك محاسبة حقيقة وهو يساوي الفرق بين:

 من جهة الحواصل املقبوضة، -

 املتحملة في إطار ممارسة النشاط.ومن جهة أخرى األعباء  -

 الفرع الثالث: اختيار الشكل القانوني للمؤسسة

يوجد عدة أشااااااااااااكال قانونية للمؤسااااااااااااسااااااااااااة االقتصااااااااااااادية كما ساااااااااااابق ذكرها في املطلب الثاني من املبحث الثاني  

 عموميات حول املؤسسة االقتصادية

الشااااااخص الوحيد، من أجل ممارساااااة اختيار بين مؤسااااااسااااااة فردية وشااااااركة ذات الشااااااخص الوحيد: يتعين على  .1

 نشاطه التجاري واألعمال، أن يختار بين شكلين قانونيين مختلفين أال وهما:

 مؤسسة فردية التي تقوم على اعتبار شخص ي، -

 شركة ذات الشخص الوحيد التي تعتبر ضمن شركات األموال. -

إلى اعتبارات أخرى، غير أنه عند  ال يتوقف االختيار بين هذين الشااااااااااااااكلين على املعيار الجبائي بل يتعدى ذلك

الوقوف على االعتبار الجبائي في عملية التفضااااااايل بين الشاااااااكلين، يصااااااابح هدف الشاااااااخص الوحيد هو الشاااااااكل 

الذي يسااااااامح له بتحمل أقل تكلفة ضاااااااريبية. وأنه كل ما ارتفع الربح، تصااااااابح ضاااااااريبة الدخل اإلجمالي أكبر من 

 .2ضريبة على أرباح الشركات والعكس صحيح

 

 

 

 

                                                           
 9، ص2017للضرائب،  الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة، املديرية العامة  1
 71محمد حمر العين، ترشيد االختيارات الجبائية في املؤسسة االقتصادية الجزائرية، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 [: اختيار ما بين مؤسسة فردية والشركة ذات الشخص الوحيدI-1الشكل رقم ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 72في املؤسسة االقتصادية الجزائرية، مرجع سبق ذكره، ص محمد حمر العين، ترشيد االختيارات الجبائيةاملصدر: 

 

 اختيار بين شركة األشخاص وشركة األموال: .2

يتعين على مجموعة من األشااااااااخاص، من أجل ممارسااااااااة نشاااااااااطهم وأعمالهم االتفاق على شااااااااكل من األشااااااااكال 

 القانونية التالية:

 شركة أشخاص تقوم على اعتبار شخص ي، -

 شركة أموال. -

 

 املطلب الثالث: االلتزامات والتصريحات الجبائية للمؤسسة االقتصادية

باإلضاافة إلى االلتزامات املحاسابية، فإنه على املؤساساة أن تحترم العديد من االلتزامات الجبائية، وااللتزامات 

للمؤسسة كونها خاضعا للضريبة تتعلق بجوانب مهمة: كإيداع التصريحات وتسديد الضريبة، كونه املؤسسة  الجبائية

 جامعا للضريبة.

 

 

 شخص وحيد

 شركة ذات شخص وحيد مؤسسة فردية

 نظام حقيقي نظام جزايف

 نظام حقيقي
على  12أو  6معدل 

 رقم األعمال
تطبيق جدول ضرييب 

 على الربح

رسم على ل 2معدل 
 17و النشاط املهين

على القيمة  لرسم
 املضافة

على  25معدل 
 10الربح اإلمجايل و

 على الربح املوزع

رسم على  2معدل 
 17والنشاط املهين 

على القيمة  لرسم
 املضافة
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 الفرع األول: االلتزامات التصريحية

" يجب  2016من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة لسنة  183حسب املادة  التصريح بالوجود: .1

والخاضاااعين للضاااريبة على الشاااركات أو للضاااريبة على الدخل اإلجمالي أو للضاااريبة  على املكلفين بالضاااريبة

الجزافية الوحيدة أن يقدموا في الثالثين يوما األولى من بداية نشاااااااطها، إلى مفتشااااااية الضاااااارائب املباشاااااارة 

 .1التابعين لها، تصريحا مطابقا للنموذج الذي تقدمه اإلدارة

املؤساااساااة ملزمة بإيداع تصاااريح سااانوي في املطبوعات املتوفرة على مساااتوى إدارة  التصررريحات السررنوية: .2

الضاااااااارائب على نحو يساااااااامح ألعوان الضاااااااارائب بمعرفة الوضااااااااعية الجبائية لكل مكلف ولكل دورة نشاااااااااط 

 :2منقضية. تتمثل هذه التصريحات فيما يلي

 . التصريحات الخاصة املهنية:1.2

لى الدخل اإلجمالي الخاضااعين للنظام الحقيقي، اكتتاب على األكثر يوم يتعين على املكلفين بالضااريبة ع -

، بمبلغ الربح الصاااافي املحقق خالل السااانة أو 11أفريل من كل سااانة تصاااريحا خاصاااا، سااالسااالة ج رقم  30

 السنة املالية املنصرمة.

 إذا حققت املؤسسة عجزا يتم تقديم التصريح املتضمن مبلغ العجز ضمن نفس الشروط.

، 29ن على الذين يدفعون أجورا، مرتبات أو أتعاب أن يقدموا التصااااريح الساااانوي باألجور ساااالساااالة ج رقميتعي -

 أفريل من كل سنة. ويجب تقديمها إلى مفتش الضرائب، بما فيها على حامل معلوماتي. 30على األكثر يوم 

أفريل  30ألكثر ، على ا01التصريح اإلجمالي باملداخيل: يجب اكتتاب تصريح سنوي، سلسلة ج رقم  .2.2

 من كل سنة.

، على 04التصريح السنوي للضريبة على أرباح الشركات: يجب اكتتاب تصريح سنوي سلسلة ج رقم .2.3

أفريل من السااااانة املوالية للسااااانة التي تم من خاللها تحقيق األرباح. عندما ينتهي أجل  30األكثر يوم 

 لى اليوم األول املفتوح املوالي.إيداع التصريح يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ االستحقاق إ

يتعين على املكلفين بالضريبة على الدخل الجمالي أو الضريبة على أرباح  (:50التصريح الشهري )ج رقم  .3

يقوم مقام حافظة اشااااااااااااعار  50الشااااااااااااركات الخاضااااااااااااعين للنظام الحقيقي، اكتتاب وايداع تصااااااااااااريح ج رقم 

النشااااااط امللي، الضاااااريبة على الدخل اإلجمالي على بالتساااااديد )الرسااااام على القيمة املضاااااافة، الرسااااام على 

( يوما األولى من الشهر املوالي للشهر املدني الذي 20األجور...( لدى قابض مركز الضرائب خالل عشرين )

 .3تم خالله تحقيق رقم األعمال

 الفرع الثاني: التزامات التسديد

 .4املصدر والدفع التلقائيتشمل كل من نظام التسبيقات على الحساب واالقتطاع من 

 نظام التسبيقات على الحساب:  .1

 20يتعين على املكلفين بالضاااااااريبة بالدخل اإلجمالي دفع تسااااااابيقين إلى قابض مركز الضااااااارائب خالل الفترة من  -

يونيو من السااااااااااااااناااة التي تلي السااااااااااااااناااة التي تحققااات أثنااااءهاااا األربااااح أو 20ماااايو إلى 20ماااارس، ومن 20فيفري إلى 

 ي يبنى عليها حساب الضريبة.املداخيل الت

                                                           
 2016، الجبائية اإللتزامات منشورات املديرية العامة للضرائب، 1
 نفس املرجع  2
 نفس املرجع 3
 نفس املرجع 4
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يتعين على املكلفين بااالضااااااااااااااريبااة على أرباااح الشااااااااااااااركااات دفع بصاااااااااااااافااة تلقااائيااة إلى قااابض مركز الضاااااااااااااارائااب ثالثااة  -

من الضاااريبة املتعلقة بالربح املحقق في آخر سااانة مالية مختتمة  %30تسااابيقات على الحسااااب يعادل كل منها 

ة. تسااااادد هذه التسااااابيقات عن طريق تصاااااريح، سااااالسااااالة ج رقم بالربح املحقق في القترة األخيرة لفرض الضاااااريب

50. 

االقتطاع من املصاااااااادر: تخضااااااااع الرواتب التي تصاااااااارف لألجراء للضااااااااريبة على الدخل اإلجمالي عن طريق اجراء  .2

 اقتطاع حسب الجدول التصاعدي التالي:

 [: الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل اإلجماليI-1جدول رقم ]

 نسبة الضريبة للضريبة )د.ج(قسط الدخل الخاضع 

 %0 120.000ال يتجاوز 

 %20 360.000إلى  120.001من 

 %30 1.440.000إلى  360.001من 

 %35 1.440.000أكثر من 
 2016من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة لسنة  104من إعداد الطالبة اعتمادا على املادة 

 

إن دفع الضاااااااااااااريبة املساااااااااااااتحقة، يمكن أن ال يتم بتاريخ إيداع التصاااااااااااااريح. في  TVA ; TAP ;IRGالدفع التلقائي: ) .3

 حالة القيام بعمليات دفع تتجاوز اآلجال املقررة، فإنه يتم تطبيق غرامات التأخر عن الدفع.

 الفرع الثالث: االلتزامات املتعلقة باملحاسبة

للقوانين املعمول بها، إلى جانب تقديم تصااريحا يتعين على الخاضااعين للنظام الحقيقي مسااك املحاساابة طبقا  

بمبلغ الربح الخاضااااااع للضااااااريبة الخاص بالساااااانة املالية السااااااابقة. وإذا سااااااجلت املؤسااااااسااااااة عجزا، يقدم التصااااااريح بمبلغ 

 1العجز ضمن نفس الشروط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2016 ، الجزائر،من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 151املادة   1
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 خالصة

حيث تعرفنا على أن الضاااريبة أهم العناصااار األسااااساااية للضاااريبة اساااتطعنا اساااتخالص  من خالل هذا الفصااال 

تعد الضااااااااااااااريبة فن معقد له ، و بدون مقابلاجباري و  اقتطاع نقدي د عليه الدولة لتمويل نفقاتها وأنهاام تعتمهمورد 

، وتأرجح األسااااس القانوني للضاااريبة بين تقنياته وأدواته وتفرض من أجل تحقيق أهداف مالية واقتصاااادية واجتماعية

طرقه و عاقدية ونظرية التضاااااااااامن االجتماعي. وتمثل التنظيم الفني للضاااااااااريبة في تحديد الوعاء الضاااااااااريبي لها النظرية الت

زدواج الضاااااااريبي أو أخيرا تحصااااااايل الضاااااااريبة بحيث ممكن أن ينجم من هذا التنظيم مشااااااااكل للضاااااااريبة منها اال تقديره و 

 الغش الضريبي.

عرض مختلف األشكال القانونية لها التي و  ة االقتصاديةفي املبحث الثاني قمنا بتسليط الضوء على املؤسسو 

. واملبحث وشاااركات أشاااخاص وأموال مع ابراز خصاااائص كل نوعيشاااملها القانون التجاري الجزائري من مؤساااساااة فردية 

ين الجباية واملؤسااااااااااااااسااااااااااااااة االقتصااااااااااااااادية كون أن الدولة تعتمد على الجباية لتغطية نفقاتها مما األخير قمنا بالربط ما ب

كبيرة للمؤساااساااة االقتصاااادية كونها أهم الخاضاااعين ملختلف الضااارائب املفروضاااة من قبل املشااارع يجعلها تعطي أهمية 

رار وتجنبها التكاليف الجبائية الجزائري. حيث توصاااااااالنا أن التساااااااايير الجبائي الفعال للمؤسااااااااسااااااااة يمكنها من صااااااااناعة الق

من الناحية الجبائية. وفي  اإلضاافية، وتناولنا أيضاا مختلف األنظمة الضاريبية وعملية اختيار الشاكل القانوني املناساب

عها الى مصااااااااااااالحة االلتزامات الجبائية التي يتعين على املؤساااااااااااااساااااااااااااة االقتصاااااااااااااادية دفاألخير ذكرنا مختلف التصاااااااااااااريحات و 

 الضرائب.
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 تمهيد

أنشأت لجنة وطنية نينات القرن املاض ي التي باشرت بها الجزائر مع نهاية ثمافي اطار اإلصالحات االقتصادية  

م بهدف وضع نظام جبائي يساير هذه اإلصالحات، ثم شرع في اإلصالح الضريبي التدريجي 1986سنة  لإلصالح الجبائي

 وصار النظام الجبائي الجزائري يحتوي على ضرائب متنوعة. م إلى غاية السنة الحالية،1991للنظام الجبائي مع بداية 

فرض على املؤسسة و الضرائب والرسوم  هذه طرق ألهمالل هذا الفصل سنتمن خو  
ُ
حيث قسمنا هذا التي ت

 تاجرةوحدة اقتصادية و يستعرض الضرائب التي تخضع لها املؤسسة بصفتها  املبحث األول الفصل إلى ثالث مباحث، 

صص للضرائب املفروضة  واملبحث األخيرالتي تدفعها املؤسسة بصفتها مالكة رائب يتناول الض املبحث الثانيأما 
ُ
خ

 .على املؤسسة بصفتها مكلف قانوني
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 املبحث األول: الضرائب التي تخضع لها املؤسسة بصفتها وحدة اقتصادية

الضريبة تتعلق الضرائب التي تخضع لها املؤسسة بصفتها وحدة اقتصادية بكل من الدخل والنتيجة وتشمل  

 الرسم على النشاط املنهي.الضريبة على أرباح الشركات و و على الدخل اإلجمالي 

 املطلب األول: الضريبة على الدخل اإلجمالي

تعتبر الضريبة على الدخل اإلجمالي ضريبة سنوية وحيدة على دخل األشخاص الطبعيين، وتفرض هذه  

 .1الضريبة على الدخل الصافي اإلجمالي للمكلف بالضريبة

 الضريبة على الدخل اإلجمالي الفرع األول: مجال تطبيق

من خالل التعريف السابق نرى أن الضريبة على الدخل اإلجمالي تطبق على األشخاص الطبيعيين فقط وتعتبر  

ضريبة اجمالية حيث تكون تشمل كل املداخيل بعد خصم األعباء املحددة قانونا أي تمس الدخل الصافي اإلجمالي. 

ونقصد بالدخل الصافي ذلك الدخل الذي يطرح منه مجموع األعباء والنفقات التي تدخل في النشاط أو املهنة التي تنتج 

 . بحيث:2هذه املداخيلعنها 

 العمومية والنفقات األعباء مجموع – اإلجمالي الدخل الصافي= الدخل

 للضريبة على الدخل اإلجمالي.ضعة والجدول املوالي يوضح لنا األشخاص ومختلف املداخيل الخا 

 [: األشخاص واملداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل اإلجماليII-01الجدول رقم ]

 IRGاملداخيل الخاضعة ل  IRGاألشخاص الخاضعين ل 

 األشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم في الجزائر.

األشخاص ذو جنسية جزائرية أو أجنبية يكون مصدر 

 دخلهم الجزائر.

 الشركاء في شركات األشخاص

شركاء الشركات املدنية املهنية املشكلة من أجل املمارسة 

 املشتركة ملهنة أعضائها.

أعضاء شركات املساهمة الذين لهم مسؤولية تضامنية 

 وغير محددة فيها.

 أرباح مهنية.

 عائدات املستثمرات الفالحية.

 املبنية. اإليرادات املحققة من إيجار امللكيات املبنية وغير 

 عائدات رؤوس األموال املنقولة.

 املرتبات واألجور واملعاشات والريوع العمرية.

فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات 

 املبنية أو غير املبنية.

 2016 ائر،، الجز من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 7و 4و 3و 2اعتماًدا على املادة  من اعداد الطالبة

 الفرع الثاني: معدالت االخضاع لضريبة على الدخل اإلجمالي

 تنقسم معدالت اإلخضاع لضريبة على الدخل اإلجمالي إلى قسمين:

 الجدول التصاعدي السنوي الخاضع للضريبة .1

                                                           
 2016املادة األولى من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، الجزائر،  1
 77، ص2011، الجزائر، بوعون يحياوي نصيرة، "جباية املؤسسات"، متيجة للطباعة 2
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 [: الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل اإلجماليII-02جدول رقم ]

 نسبة الضريبة قسط الدخل الخاضع للضريبة )د.ج(

 %0 120.000ال يتجاوز 

 %20 360.000إلى  120.001من 

 %30 1.440.000إلى  360.001من 

 %35 1.440.000أكثر من 

 2016، الجزائر، من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 104املادة  املصدر:

 معدالت االقتطاع من املصدر: .2

 لضريبة على الدخل اإلجمالي من املصدر  [: معدالت االقتطاعII-03رقم ]الجدول 

 املعدل األساس الخاضع للضريبة على الدخل اإلجمالي 

ريوع رؤوس األموال 

 املنقولة

 املداخيل املوزعة على األشخاص الطبعيين

 إيرادات الصندوق الغير االسمية

10% 

50% 

 %10 إيرادات الديون والودائع والكفاالت

 املداخيل الناتجة عن أسهم

صندوق دعم االستثمار 

 للتشغيل

ألف دج  50املداخيل التي ال تتجاوز 

 )محررة(

1% 

 %10 ألف دج 50غير محررة فوق 

 الرواتب واألجور 

جدول  األجور املدفوعة من قبل املستخدمينالرواتب و 

 الضريبة

عالوات املردودية واملكافآت أو غيرها التي تمنح لفترات غير شهرية، 

 % 10 بصفة اعتيادية من قبل املستخدمين 

 

املبالغ املسددة ألشخاص يمارسون، إضافة إلى نشاطهم األساس ي 

كأجراء نشاط التدريس أو البحث أو املراقبة أو كأساتذة مساعدين 

عن كل نشاط ظرفي ذي طابع ، وكذا املكافآت الناتجة بصفة مؤقتة

 فكري 

15% 

 املداخيل اإليجارية
 العقارية ذات االستعمال السكني بصفة مدنية تأجير األمالك

 التجاري أو املنهياملحالت ذات االستعمال 

7% 

15% 

 Ministère des finances: DGI «system fiscal 2016 FR» p5باالعتماد على  من إعداد الطالبة
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 اإلعفاءات من الضريبة على الدخل اإلجمالي الفرع الثالث:

 فيما يلي:تتمثل املداخيل التي تعفى من الضريبة على الدخل اإلجمالي 

 [: املداخيل املعفاة من الضريبة على الدخل اإلجماليII-04رقم ]الجدول 

 اإلعفاءات املؤقتة اإلعفاءات الدائمة

 ،دج 000 120املداخيل التي ال تتجاوز 

 السفراء وأعضاء السلك الدبلوماس ي،مداخيل 

 املداخيل الناتجة عن العمل املسرحي،

 .مداخيل زراعة الحبوب والحبوب الجافة والتمور 

 

سنوات لنشاطات املستفيدة من صندوق الدعم 3مدة 

 ،وتشغيل الشباب

عن الفوائض التنازل عن  سنوات الدخل الناتج5مدة 

 السندات املماثلة في البورصة،األسهم و 

 لحرفيين التقليديينسنوات لصالح ا 10دة م

 www.mfdgi.gov.dzباالعتماد على  من اعداد الطالبة

 املطلب الثاني: الضريبة على أرباح الشركات

من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة تعرف الضريبة على أرباح الشركات أنها ضريبة  135حسب املادة  

 منهم: أو املداخيل التي تحققها الشركات وغيرها من األشخاص املعنويين. سنوية تؤسس على مجمل األرباح

 ،وشركات املسؤولية املحدودة( شركات رؤوس األموال )شركات األسهم، -

 الصناعي والتجاري،العمومية ذات الطابع  املؤسسات والهيئات -

 اإلجمالي. الشركات التي تختر طوعيا إخضاعها لهذه الضريبة بدال من الضريبة على الدخل -

 الفرع األول: تحديد األرباح الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات

الربح الخاضع للضريبة هو الربح الصافي، الذي يساوي الفرق بين الريوع املقبوضة من طرف املؤسسة واألعباء 

الربح الصافي حسب نتائج مختلف العمليات أيا كانت طبيعتها من طرف كل مؤسسة، بما في ذلك  ويحدد التي تتحملها.

  .1على وجه الخصوص التنازالت عن أي عنصر من عناصر األصول، سواء أثناء االستغالل أو في نهايته

يخص الضريبة، يتم تحديد الربح الخاضع للضريبة انطالقا من النتيجة املحاسبية للمؤسسة. غير أنه فيما 

ضاف إلى النتيجة املحاسبية تصحيحات شبه محاسبية من أجل األخذ بعين االعتبار للقواعد الجبائية 
ُ
يتعين أن ت

 .الخاصة، تخصص النتيجة املحاسبية من إعادة اإلدماج )التصحيحات الجبائية( والحسومات )التصحيحات السلبية(

الجبائية" الذي يجب إرفاقه بالتصريح السنوي للنتائج. يمكن أن تظهر هذه التصحيحات في جدول "تحديد النتيجة 

 .تشكل النتيجة الجبائية قاعدة حساب الضريبة على أرباح الشركاتسلبية تكون إيجابية أو 

 محسوبة أعباء – محسوبة إيرادات = املحاسبية النتيجة

 للحسم قابلة أعباء – للضريبة خاضعة إيرادات = الجبائية لنتيجةا

                                                           
1Ministère des finances : DGI « system fiscal 2016 FR » p6  
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تعتبر اإليرادات الخاضعة للضريبة أنها أعباء غير قابلة للخصم وتكون مرفوضة جبائيا، وال يجب إدراجها في  

الربح املحاسبي، فقد ترفضها مصلحة الضرائب نهائيا ألنها ال تتصل بدورة االستغالل، وألنها تتجاوز الحد األقص ى 

ما األعباء القابلة للحسم فتعتبرها مصلحة الضرائب أعباء املحدد قانونيا أو قد ترفضها مؤقتا حتى يتم تسديدها. أ

 مقبولة جبائيا، وتكون شكل من أشكال تخفيض العبء الضريبي ولتشجيع املؤسسات.

 [: جدول اإليرادات الخاضعة للضريبة واألعباء القابلة للحسمII-05الجدول رقم ]

 األعباء القابلة للحسم اإليرادات الخاضعة للضريبة

 املبيعات وتقديم الخدمات،

 اإلعانات )اعانات االستغالل أو اعانات التجهيز(،

 فوائض القيمة املهنية الناتجة عن التنازل،

إيرادات االستغالل الثانوية وتتضمن: مداخيل األصول 

 الثابتة املدرجة في أصول امليزانية

اإليرادات املالية كريوع األسهم وحصص الشركة 

 وعوائد الديون والودائع والكفاالت، IBSالخاضعة ل 

األتاوى املحصلة لقاء امتياز حقوق امللكيات الصناعية 

 الخاصة باملؤسسة،

التخفيضات الجبائية التي تم خصمها سابقا من األرباح 

 الخاضعة للضريبة.

 

 

املصاريف العامة مثل: مصاريف املستخدمين، استهالك 

جبائية، منح  املواد والبضائع، مصاريف مالية، أعباء

 التأمين، مكافآت الغير، مصاريف مختلفة،

اإلهتالكات أي املعاينة املحاسبية للخسارة التي تتحملها 

 قيمة األصول الثابتة التي تتناقص مع مرور الوقت،

املؤونات والتي تعتبر اقتطاع يطبق على نتائج السنة 

 املالية من أجل مواجهة الخسائر،

عا إشهاريا وال تتجاوز قيمتها الهدايا، عندما تكتس ي طاب

 دج لكل مستفيد،500املوحدة 

التبرعات واملنح باستثناء تلك التي تم استالمها نقدا أو 

عينا لفائدة املؤسسات والجمعيات ذات النشاط 

 اإلنساني شرط ال تتجاوز قيمتها السنوية مليون دج،

املبالغ املخصصة لإلشهار املالي والكفالة الخاصة 

من  %10لرياضية شرط ان تكون في حدود باألنشطة ا

 مليون دج 30رقم أعمال السنة املالية وفي حد أقصاه 

 2016املماثلة، الجزائر، من قانون الضرائب املباشرة والرسوم  141باالعتماد على املادة  من اعداد الطالبة

 الفرع الثاني: معدالت الضريبة على أرباح الشركات 

 على شكل نسب مئوية منها: IBSتفرض  

 فيما يخص األنشطة املنتجة للمواد والبناء واألشغال العمومية وكذا األنشطة السياحية. 19% -

 بالنسبة لألنشطة التجارية والخدمات. 25% -

 الفرع الثالث: كيفية دفع الضريبة على أرباح الشركات

 على ثالثة تسبيقات كاآلتي: يتم دفع الضريبة على أرباح الشركات وفق نظام الدفع التلقائي
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 [: جدول تسبيقات دفع الضريبة على أرباح الشركاتII-06الجدول رقم ]

 التواريخ التسبيقات

 التسبيق األول  -

 التسبيق الثاني -

 التسبيق الثالث -

 مارس، 20فيفري إلى  20من 

 جوان، 20ماي إلى  20من 

 نوفمبر. 20أكتوبر إلى  20من 

 www.mfdgi.gov.dzمن اعداد الطالبة باالعتماد على 

 أفريل من السنة املوالية. 30متبقى التصفية: خالل أجل أقصاه 

يتم حساب األقساط الوقتية ودفعها إلى قابض الضرائب املختص من طرف املكلفين بالضريبة الخاضعين 

اط على أساس الربح الخاضع للضريبة بالنسبة ويجب أن تحسب األقس .للضريبة على أرباح الشركات دون إخطار مسبق

 :1يمكن أن تتشكل السنة املالية املرجعية من ."العادية للسنة املالية السابقة تسمى "السنة املالية املرجعية

 أرباح آخر سنة مالية مقفلة عند تاريخ استحقاقها؛   -

 السنة؛أرباح آخر فترة للخضوع للضريبة عندما ال تختتم سنة مالية خالل   -

 .( واحدة01( شهرا، في حالة سنة مالية بمدة أقل أو تفوق من سنة )12األرباح املؤجلة لفترة أثني عشر ) -

 .% من الضريبة املتعلقة بالربح املرجعي 30يساوي مبلغ كل تسبيقة 

 املطلب الثالث: الرسم على النشاط املنهي

املبلغ الكلي الخام لإليرادات املهنية أو رقم األعمال خارج يتكون األساس الخاضع للرسم على النشاط املنهي من  

 .2الرسم على القيمة املضافة عندما تتعلق بمدين خاضع لهذا الرسم، محققة في الجزائر خالل السنة

 الفرع األول: مجال تطبيق الرسم على النشاط املنهي

 ملماثلة يؤسس الرسم كما يأتي:من قانون الضرائب املباشرة والرسوم ا 223باالستناد على املادة  

باسم املستفيدين من اإليرادات الخاضعة للضريبة، حسب مكان ممارسة املهنة أو باسم املؤسسة الرئيسية  -

 عند االقتضاء.

باسم كل مؤسسة على أساس رقم األعمال املحقق من طرف كل مؤسسة فرعية من مؤسساتها الفرعية أو  -

 لديات مكان وجودها.وحدة من وحداتها في كل بلدية من ب

 يؤسس الرسم في الشركات، مهما كان شكلها، على غرار مجموعات الشركات باملساهمة باسم الشركة أو املجموعة.

 : تتمثل العناصر املكونة لرقم األعمال فيما يلي:العناصر املكونة لرقم األعمال .1

 

                                                           
 15:00، على الساعة 2017-03-15يوم   www.mfdgi.gov.dzموقع املديرية العامة للضرائب، 1
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 [: العناصر املكونة لرقم األعمالII-07الجدول رقم ]

فئة األرباح التجارية  IRGو IBSاملؤسسات الخاضعة ل 

 والصناعية

يتمثل في مبالغ اإليرادات املحققة من جميع عمليات 

 البيع، أو الخدمات الداخلة في إطار النشاط املمارس.

 يتمثل في مبالغ مقبوضات السنة املالية وحدات مؤسسات األشغال العمومية والبناء

فئة األرباح الغير  IRGو IBSاملهن الحرة الخاضعة ل 

 التجارية 

يتمثل من اإليرادات املهنية التي تدعى باملعنى االصطالحي 

 )أتعاب(

 2016املماثلة، الجزائر،  من قانون الضرائب والرسوم 217باالعتماد على املادة  من اعداد الطالبة

 :1العناصر املستثناة من رقم األعمال املعتمد .2

تجاوز ثمانون ألف دينار جزائري إذا تعلق األمر باملكلفين بالضريبة الذين تتعلق نشاطاتهم رقم األعمال الذي ال ي -

ببيع البضائع، املواد واللوازم والسلع املأخوذة أو املستهلكة في عين املكان، وخمسون ألف دينا جزائري إذا 

 تعلق األمر باملكلفين بالضريبة الناشطين في قطاع الخدمات،

بيع املتعلقة باملواد ذات االستهالك الواسع املدعمة من قبل ميزانية الدولة أو التي تستفيد من مبلغ عمليات ال -

 التعويض،

 مبلغ عمليات البيع، التسليم، أو السمسرة املتعلقة باملواد والسلع املوجهة مباشرة للتصدير، -

مبلغ عمليات البيع بالتجزئة الخاصة باملواد االستراتيجية والتي ال يتجاوز هامش الربح عند بيعها بالتجزئة  -

%10، 

 املبلغ املحقق بالعملة الصعبة في النشاطات السياحية والفندقية والحموية واإلطعام املصنف واألسفار. -

 الفرع الثاني: التخفيضات املطبقة

 مع مراعات التخفيضات اآلتية:يتم تحديد رقم األعمال  

 [: التخفيضات املطبقة على الرسم على النشاط املنهيII-08الجدول رقم ]

 مبالغ العمليات نسبة التخفيض

30% 

 مبلغ عمليات البيع بالجملة،

 %50مبلغ عمليات البيع بالتجزئة املتعلقة باملواد التي يشمل سعر بيعها بالتجزئة على ما يزيد عن 

 من الحقوق غير مباشرة،

 مبلغ عمليات البيع املحققة من طرف املنتجين والتجار بالجملة املتعلقة باألدوية املنتجة محليا.

50% 

مبلغ عمليات البيع بالتجزئة املتعلقة باألدوية بشرط أن تكون مصنفة ضمن املواد االستراتيجية 

ويكون هامش الربح  1996يناير15املؤرخ في  31 – 96املنصوص عليها في املرسوم التنفيذي رقم 

 .%30و %10للبيع بالتجزئة يتراوح بين 

 مبلغ عمليات البيع بالتجزئة للبنزين املمتاز والعادي والغاز. 75%

 2016 الجزائر،،من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 219باالعتماد على املادة  من اعداد الطالبة

                                                           
 2016من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، الجزائر،  220املادة  1
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 معدالت الرسم على النشاط املنهيالفرع الثالث: 

 يحدد معدل الرسم على النشاط املنهي كما يلي: 

 [: معدل الرسم على النشاط املنهيII-09الجدول رقم ]

الرسم على النشاط 

 املنهي

الحصة العائدة 

 للوالية

الحصة العائدة 

 للبلدية

الصندوق املشترك 

 للجماعات املحلية
 املجموع

 %2 %0,11 %1,30 %0,59 املعدل العام

 2016 ،املماثلة، الجزائرمن قانون الضرائب املباشرة والرسوم  222املصدر: املادة 

فيما يخص رقم األعمال الناتج عن نشاطات املحروقات بواسطة  %3غير أن معدل الرسم على النشاط املنهي يرفع إلى 

 األنابيب، ويتم توزيعه كما يأتي:

 الرسم على النشاط املنهي بالنسبة لنشاطات املحروقات[: معدل II-10الجدول رقم ]

الرسم على النشاط 

 املنهي

الحصة العائدة 

 للوالية

الحصة العائدة 

 للبلدية

الصندوق املشترك 

 للجماعات املحلية
 املجموع

 %3 %0,16 %1,96 %0,88 املعدل العام

 2016املماثلة، الجزائر، من قانون الضرائب املباشرة والرسوم  222املصدر: املادة 

 بدون االستفادة من التخفيضات بالنسبة لنشاطات اإلنتاج، ويتم توزيعه كما يلي: %1ويخفض معدل هذا الرسم إلى 

 [: معدل الرسم على النشاط املنهي بالنسبة لنشاطات اإلنتاجII-11الجدول رقم ]

الرسم على النشاط 

 املنهي

الحصة العائدة 

 للوالية

العائدة الحصة 

 للبلدية

الصندوق املشترك 

 للجماعات املحلية
 املجموع

 %1 %0,05 %1,66 %0,29 املعدل العام

 2016من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، الجزائر،  222املصدر: املادة 

 ملبحث الثاني: الضرائب والرسوم التي تدفعها املؤسسة بصفتها مالكةا

تشمل الضرائب والرسوم التي تدفعها املؤسسة بصفتها مالكة كل من الرسم العقاري ورسم التطهير وكذا  

  .حقوق التسجيل 

 املطلب األول: الرسم العقاري 

هو ضريبة مباشرة سنوية تفرض على امللكيات املبنية أو الغير املبنية مهما تكون وضعيتها القانونية، التي تكون  

 واملوجودة فوق التراب الوطني باستثناء تلك املعفية من الضريبة.بحوزة املؤسسة 

 الفرع األول: الرسم العقاري على امللكيات املبنية

ق على امللكيات املبنية املوجودة فوق التراب الوطني  .يعتبر الرسم العقاري على امللكيات املبنية رسم سنوي ُيطبَّ
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 :1تخضع للرسم العقاري األمالك املبنية التاليةاألمالك املبنية الخاضعة للرسم العقاري:  .1

 املنشآت املخصصة إليواء األشخاص واملواد أو لتخزين املنتوجات، -

املنشآت التجارية الكائنة في محيط املطارات الجوية واملوانئ ومحطات السكك الحديدية ومحطات الطرقات،  -

 بما فيها ملحقاتها املتكونة من مستودعات وورشات للصيانة،

 أرضيات البنايات بجميع أنواعها والقطع األرضية التي تشكل ملحقا مباشرا لها ول يمكن االستغناء عنها، -

األراض ي غير املزروعة واملستخدمة الستعمال تجاري أو صناعي كالورشات وأماكن إيداع البضائع وغيرها من  -

 نا أو بمقابل.األماكن من نفس النوع، سواء كان يشغلها املالك أو يشغلها آخرون مجا

األمالك املبنية املستفيدة من اإلعفاءات: يمثل الجدول التالي كل من اإلعفاءات الدائمة واملؤقتة لألمالك  .2

 املبنية من الرسم العقاري 

 [: األمالك املبنية املستفيدة من اإلعفاءات الدائمة واملؤقتة من الرسم العقاري II-12الجدول رقم ]

 اإلعفاءات املؤقتة اإلعفاءات الدائمة

 البنايات املخصصة للقيام بشعائر دينية،

األمالك العمومية التابعة للوقف واملتكونة من ملكيات 

 مبنية،

تجهيزات املستثمرات الفالحية السيما مثل الحظائر 

 واملرابط واملطامر،

العقارات التابعة للدول األجنبية واملخصصة لإلقامة 

الديبلوماسية والقنصلية املعتمدة الرسمية لبعثاتهم 

لدى الحكومة الجزائرية، وكذلك العقارات التابعة 

للمثليات الدولية املعتمدة بالجزائر وذلك مع مراعاة 

 قاعدة املعاملة باملثل.

 

العقارات أو أجزاء العقارات املصرح بأنها غير صحية أو 

 التي هي على وشك االنهيار والتي أبطل تخصيصها،

ت وإضافة البنايات املستعملة في النشاطات التي البنايا

يمارسها الشباب ذو املشاريع املؤهلون لالستفادة من 

اعانة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو 

 سنوات، 03الصندوق الوطني لتأمين على البطالة" ملدة 

البنايات أو إضافة البنايات املقامة في مناطق يجب 

 ت،سنوا 06ترقيتها ملدة 

البنايات وإضافة البنايات املستعملة في إطار األنشطة 

املمارسة من طرف الشباب ذوي املشاريع املشاريع 

املؤهلون لالستفادة من اعانة "الصندوق الوطني لدعم 

تشغيل الشباب" أو الصندوق الوطني لتأمين على 

سنوات املقامة في مناطق تستفيد من  10ة دالبطالة" مل

 لخاص لتطوير مناطق الجنوب.إعانة الصندوق ا

 2016 ، الجزائر،من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 252و 251باالعتماد على املادة  من إعداد الطالبة
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 الفرع الثاني: الرسم العقاري على امللكيات الغير املبنية

رسم عقاري سنوي على امللكيات  د من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة يؤسس-261حسب املادة  

 :1غير املبنية بجميع أنواعها، باستثناء تلك املعفية صراحة من الضريبة. وتستحق على الخصوص، على

غير الخاضعة لحد  األراض ي الكائنة في القطاعات العمرانية أو القابلة للتعمير، بما فيها األراض ي قيد التعمير -

 املبنية،اآلن للرسم العقاري للملكيات 

 املحاجر ومواقع استخراج الرمل واملناجم في الهواء الطلق، -

 مناجم امللح والسبخات، -

 األراض ي الفالحية -

األمالك الغير املبنية املستفيدة من اإلعفاءات من الرسم العقاري: تعفى من الرسم العقاري على امللكيات غير  .1

 :2املبنية

ات واملؤسسات العمومية أو العلمية أو التعليمية أو اإلسعافية عندما امللكيات التابعة للدولة والواليات والبلدي -

تكون مخصصة لنشاط ذي منفعة عامة، وغير مدرة ألرباح، )ال يطبق هذا اإلعفاء على امللكيات التابعة لهيئات 

 الدولة والواليات والبلديات التي تكتس ي طابعا صناعيا أو تجاريا(

 يدية،األراض ي التي تشغلها السكك الحد -

 األمالك التابعة لألوقاف العمومية واملتكونة من ملكيات غير مبينة، -

 األراض ي والقطع التابعة لألوقاف األرضية الخاضعة للرسم العقاري على امللكيات املبنية. -

 معدالت الرسم العقاري  الفرع الثالث:

 يحسب الرسم بتطبيق املعدالت املبينة في الجدول التالي: 

 [: معدالت الرسم العقاري II-13رقم ]الجدول 

 املعدالت األساس الخاضع للرسم امللكية

 امللكيات الغير املبنية

 %3 املبنية بأتم املعنى

املبنية ذات االستعمال السكني اململوكة من طرف األشخاص 

الطبعيين والواقعة في املناطق املحددة عن طريق التنظيم وغير 

 مشغولة سواء بصفة شخصية أو عائلية

10% 

 األراض ي التي تشكل ملحقات للملكيت املبنية: 

 2م500مساحتها تقل أو تساوي 

   2م 1000وأقل أو تساوي  2م500مساحتها أكبر من 

 2م 1000مساحتها أكبر من 

 

 

5% 

7% 

 

10% 
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 امللكيات الغير املبنية

 %5 املتواجدة في املناطق الغير العمرانية

 بالنسبة لألراض ي العمرانية:

 2م500مساحتها تقل أو تساوي 

   2م 1000وأقل أو تساوي  2م500مساحتها أكبر من 

 2م 1000مساحتها أكبر من 

 

5% 

7% 

 

10% 

 %3 األراض ي الفالحية

 2016 الجزائر  ،ز من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة-261املادة ب و -261باالعتماد على املادة  من اعداد الطالبة

 الثاني: رسم التطهيراملطلب 

واملتضمن لقانون املالية لسنة  1980ديسمبر  31الصادر بتاريخ  12-80أسس رسم التطهير بموجب القانون  

، ذلك ليعوض الرسوم الفرعية القديمة )الرسم الخاص بالصب في املجاري املائية، ورفع القمامات املنزلية(. 1981

العقاري، فهو رسم سنوي مرتبط باالستفادة أصحاب امللكيات املبنية من رفع ويعتبر الرسم التطهيري ملحق بالرسم 

القمامات يوميا، وكذا من شبكة تصريف املياه القذرة، مما يستوجب وجود مصالح مختصة للقيام بهذه األعمال، 

البلديات التي لها . ويدفع لصالح 1وبالتالي يتكون هذا الرسم أساسا من رسم رفع القمامات وآخر على تصريف املياه

مصالح خاصة بجمع القمامات والفضالت، وتدفعه املؤسسة على امللكيات املبنية بصفتها مالكة للعقار أو مستأجرة 

 ر( بدفع قيمة الرسم بصفة تضامنية.كما يمكنها أن تطالب املالك )املؤج

 الفرع األول: مجال تطبيق رسم التطهير

ن، أو ملكية مبنية تقع داخل البلديات والتي تتوفر على مصلحة رفع يطبق رسم التطهير سنويا على كل مسك 

، والتي ال تستفيد من خدمات مصلحة القمامات في امللكيات أو أطراف أو ملحقات امللكيات التي تقع ضواحي البلدية

 رفع القمامات ال تخضع لرسم التطهير.

 : تحديد مبلغ رسم التطهير الثانيالفرع 

، يحدد مبلغ الرسم كما 2016من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة لسنة  2مكرر  263جاء في املادة  

 يأتي:

 دج على كل محل ذي استعمال سكني، 1500دج و 1000ما بين  -

 دج على كل محل ذي استعمال منهي أو تجاري أو حرفي أو ما شابهه، 000 12دج و 3000ما بين  -

 أرض مهيأة للتخييم واملقطورات،دج على كل  000 23و 8000ما بين  -

دج على كل محل ذي استعمال صناعي أو تجاري أو حرفي أو ما شابهه، ينتج  000 130دج و 000 20ما بين  -

 كمية من النفايات تفوق األصناف املذكورة أعاله.

لس الشعبي البلدي تحدد الرسوم املطبقة في كل بلدية بقرار من رئيس املجلس الشعبي البلدي، بناء على مداولة املج

 وبعد استطالع رأي السلطة الوصية.

                                                           
 174، ص2010حميد بوزيدة، "التقنيات الجبائية"، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،  1
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( سنوات 3بغض النظر عن كل حكم مخالف، تكلف املجالس الشعبية البلدية خالل أجل أقصاه ثالث ) 

ويتم  ، بعملية التصفية والتحصيل واملنازعات املتعلقة برسم رفع القمامات املنزلية.2002إبتداءا من أول جانفي 

% من مبلغ الرسم املطبق على رفع القمامات املنزلية املنصوص 15لتي تمارس عملية الفرز في حدود تعويض البلديات ا

( بالنسبة لكل منزل يقوم بتسليم قمامات التسميد و/أو القابلة لالسترجاع 2مكرر  263عليه في املادة أعاله )املادة 

 اري مشترك.تحدد كيفيات تطبيق هذه األحكام بموجب قرار وز .1ملنشأة املعالجة

 : إعفاءات رسم التطهيرلثالفرع الثا

والبنايات  .تعفى من الرسم على رفع القمامات، امللكيات املبنية التي ال تستفيد من خدمات رفع القمامات املنزلية 

 .2والتربويةالتابعة للدولة، أو الجماعات املحلية أو املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، وكذا املؤسسات العلمية 

 املطلب الثالث: حقوق التسجيل

إن الشركة هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على املساهمة في نشاط مشترك  

بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد اقتسام الربح الذي ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة 

 .3الخسائر التي قد تنجر عن ذلكمشتركة. كما يتحملون 

 الفرع األول: حقوق التسجيل املطبقة

 تخضع لحقوق التسجيل العقود التي تتناول تكوين شركة أو حلها أو زيادة أو اهتالك أو تخفيض رأسمالها. 

 [: حقوق التسجيل املطبقةII-2رقم ] لشكلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.mfdgi.gov.dzباالعتماد على  من إعداد الطالبة

                                                           
 2016من قانون الضرائب املماثلة والرسوم املباشرة لسنة  4رر مك 263املادة  1
 174حميد بوزيدة، "التقنيات الجبائية"، مرجع سبق ذكره، ص  2
 من القانون املدني الجزائري  416املادة  3

 حقوق التسجيل المطبقة

الشركة إنشاء عقود عقود مربمة خالل وجود  
 الشركة

القانونيةالتغري يف الطبيعة   

 احلصص العادية

 احلصص لقاء عوض

 احلصص املختلطة

 الزيادة يف راس املال

 ختفيض يف راس املال

املال اهتالك يف راس  

 متديد أجل الشركة

 دمج الشركة

 قسمة الشركة

 حل الشركة
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إن تكوين شركة يتطلب املساهمة بذمة مالية متميزة عن الذمة املالية للشركاء والتي  عقود إنشاء الشركات: .1

 :1تكون بطبيعة الحال أساس فرض الضريبة. هذه الذمة املالية تتكون من

بالحصص العادية االجتماعية هي الحصص التي تخول للمساهم، في مقابل مساهمته  :الحصص العادية -

 .)حصص الفوائد أو األسهم( حقوقا عادية معرضة لجميع األخطار التي من شأنها أن تصيب الشركة

% على املبلغ اإلجمالي للحصص العقارية واملنقولة املنجزة بصفة  0.5تخضع عقود إنشاء الشركات لحق قدره      

أنه في الحالة الخاصة بشركات األسهم، يجب أن ال يقل هذا الحق  دج. غير  1000عادية، دون أن يقل هذا الحق عن 

 دج، ويصفى الحق من رأسمال الشركة.  300.000دج وأن ال يتعدى  10.000عن 

ف الحصص املقدمة لقاء عوض على أنها عملية بيع حقيقي مخولة من طرف مقدم  :حصص بعوض - تكيَّ

 .تحويل حسب طبيعة املمتلكاتالحصة لفائدة الشركة وبالتالي فهي خاضعة لحق ال

 .تعتبر حصة مختلطة إذا كانت عادية لجزء وبعوض على الجزء اإلضافي :الحصص املختلطة -

خالل مدة تواجد الشركة، تخضع لحقوق التسجيل التعديالت التي  :العقود املبرمة خالل وجود الشركة .2

 2.تمس رأس املال

املال ملا يتم دمج األرباح أو االحتياطات أو األرصدة بمختلف يكون هناك زيادة في رأس  :الزيادة في رأس املال -

 .% 1وتخضع العقود املتضمنة الزيادة قانونا لرسم بمعدل  .أنواعها في رأسمال الشركة

دج والخاص  500نميز بين التخفيض الناتج عن الخسارة املسجلة والخاضع لرسم ثابت قدره  :تخفيض رأسمال -

فتها بشرط أن يتم التعويض لصالح الشركاء؛ والتخفيض الناتج عن توزيع القيم بالعقود التي لم تحدد تعري

 .% على القّيم املقدمة لكل شريك 1.5االجتماعية الخاضع لحق القسمة املقدر بـ 

اهتالك رأسمال هو التعويض الكلي أو الجزئي للحصص عن طريق اقتطاع االحتياطات  :اهتالك رأسمال -

لعقود غير محددة التعريفية في قانون التسجيل هو الوحيد املستحق على العقد الحق الثابت ل .واألرباح

 .دج 500املتضمن اهتالك رأسمال 

إذا لم يؤدي تغير الطبيعة القانونية للشركة إلى إنشاء شركة جديدة فإن العقد :3 التغير في الطبيعة القانونية .3

 .(دج 500تعريفتها ) املعاين لها يخضع للحق الثابت الخاص بالعقود غير محددة

في حالة العكس، أي عندما يتضمن التغيير حل الشركة مع إنشاء شركة جديدة، فإن الحقوق املنصوص عليها إلنشاء 

أما الحصص بعوض، فتختلف النسبة املطبقة حسب طبيعة امللك  للحصص العادية، %5 :الشركات تكون مستحقة بـ

 (.املقدم )محل تجاري، عقار، حق اإليجار

هو تمديد مدة وجود الشركة والتي تخضع لنظام جبائي مختلف حسب ما إذا تمت هذه  :مديد أجل الشركةت -

 العملية قبل أو بعد انتهاء أجل وجودها،

إما عن طريق اندماج شركة أو عدة شركات في شركة موجودة سابقا؛  يمكن أن يتم دمج الشركة :دمج الشركة -

 .واندماجهم في شركة منشأة خصيصا إلدماجهموإما عن طريق حل شركة أو عدة شركات 

                                                           
 22:47على الساعة  2017-02-26، يوم www.mfdgi.gov.dzموقع املديرية العامة للضرائب   1
 نفس املرجع  2
 22:47على الساعة  2017-02-26، يوم www.mfdgi.gov.dzموقع املديرية العامة للضرائب  3
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دج عندما ال يتضمن  3000حل الشركة: يتم تسجيل عقود حل الشركة إجباريا، وتخضع لرسم ثابت قدره  -

 .العقد أي نقل لألموال بين الشركاء أو أشخاص آخرين

 القسماتقسمة الشركة: تخضع قسمة الشركات بصفة عامة للقواعد العادية لفرض الضريبة على  -

 الفرع الثاني: مجال التطبيق واألساس الخاضع والنسب الخاصة بحقوق التسجيل

 لحقوق التسجيل واألساس الخاضعالجدول املوالي يوضح كال من مجال التطبيق 

 [: مجال التطبيق واألساس الخاضع والنسب الخاصة بحقوق التسجيلII-14الجدول رقم ]

 النسب األساس الخاضع للرسم مجال التطبيق

التحويالت لكامل امللكية )بيع عقار أو 

 منقول(

الثمن الوارد في العقد أو القيمة 

 التجارية الحقيقية للملك
5% 

التنازل عن أجزاء حق امللكية 

 )االنتفاع وملكية الرقبة(

الثمن املعبر عنه مع إضافة جميع 

األعباء أو على أساس القيمة التجارية 

 الحقيقية

مع تطبيق الجدول املنصوص  5%

من قانون  2-53عليه في املادة 

 التسجيل

نقل االنتفاع لألموال العقارية: 

 ايجارات ملدة محددة

الثمن الكلي لإليجار، مضاف إليه 

 األعباء 
 %2نسبة مطبقة ملدة محدودة: 

نقل االنتفاع لألموال العقارية: 

 ايجارات ملدة غير محددة

مرة قيمة  20الرأسمال املشكل من 

 الثمن واألعباء السنوية
 %5نسبة مطبقة ملدة غير محدودة 

نقل امللكية عن طريق الوفاة 

 )املواريث(

الحصص الصافية العائدة لكل ذي 

 حق

لكل حصة صافية عائدة  5%

 لكل ذي حق.

بين األصول والفروع  3%

 والزوج الباقي على قيد الحياة.

بالنسبة لألصول الثابتة  3%

ملؤسسة، عندما يتعهد الورثة 

 بمواصلة استغالل املؤسسة.

 %5 قيمة املال املوهوب الهبات

 القسمة
مبلغ األصول الصافية املقسمة 

 )األصول االجمالية، الديون واألعباء(
1.5% 

 عقود الشركة: 

 الحصص العادية،

 الحصص بعوض،

 العقود املتضمنة تنازل عن األسهم

 وحصص الشركة.

 القيمة الصافية للحصص،

الثمن املعبر عنه مع إضافة جميع 

األعباء والقيمة التجارية الحقيقية 

 للملك،

 قيمة حصص الشركات.

0.5 % 

يحدد حق نقل امللكية حسب طبيعة 

 املال

 

2.5 

Source : Ministère des finances: DGI «system fiscal 2016 FR» p20 
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 اإلعفاءات من حقوق التسجيلالفرع الثالث: 

تعفي الدولة من جميع حقوق التسجيل فيما يخص العقود املتعلقة باملبادالت وعمليات الشراء والتنازل عن  

 .1األموال من كل نوع وكذلك املتعلقة باقتسام هذه األموال مع الخواص

 املبحث الثالث: الضرائب التي تدفعها املؤسسة بصفتها مكلف قانوني

املؤسسة كمكلف قانوني باعتبارها أنها تقوم بتحصيل مختلف الضرائب، فهي تعد وسيطا بين الدولة  تعتبر  

واملستهلك األخير )الحقيقي(، حيث تصرح وتدفع الضريبة لخزينة الدولة، وفي هذه الحالة تلعب دورا أساسيا أال وهو 

 جمع الضريبة.

 املطلب األول: الرسم على القيمة املضافة

الذي  1991ح الضريبي فيما يخص الرسوم على رقم األعمال، يترجم من خالل قانون املالية لسنة إن اإلصال  

(، والرسم الوحيد اإلجمالي على T.U.G.P(خلفا للرسم الوحيد على اإلنتاج )TVAيدخل الرسم على القيمة املضافة )

 .2(T.U.G.P/Sتأدية الخدمات)

 ة املضافةالفرع األول: مجال تطبيق الرسم على القيم

يؤسس الرسم على القيمة املضافة على رقم األعمال أو اإليرادات املهنية، مع احتساب كل املصاريف والحقوق  

 .3والرسوم باستثناء الرسم على القيمة املضافة ذاته

 

 [: مجال تطبيق الرسم على القيمة املضافةII-15الجدول رقم ]

العمليات الخاضعة للرسم على 

 وجوبـا القيمة املضافة

العمليات الخاضعة للرسم 

على القيمة املضافة 

 اختياريا

 معدل الرسم الخاضعون للرسم

العمليات املتعلقة بنشاط صناعي أو 

تجاري أو حرفي منجزة من طرف 

 الخاضعين للرسم،

العمليات التي تنجزها البنوك وشركات 

 التأمين،

 العمليات املتعلقة باألشغال العقارية،

 شروط البيع بالجملة،املبيعات حسب 

 عمليات اإليجار وأداء الخدمات.

 العمليات املوجهة للتصدير،

العمليات املحققة لفائدة 

كل من الشركات البترولية 

واملؤسسات التي تتمتع 

 بنظام الشراء باإلعفاء،

 

 املنتجون،

 البائعون،

 املستوردون،

 البائعون بالتجزئة.

معدل مخفض: 

7% 

 معدل عادي: 

17% 

 Guide du contribuable CDI 2016, p12باالعتماد على من اعداد الطالبة 

                                                           
 2010 ، الجزائر،من قانون املالية 16املادة   1
 86ص حميد بوزيدة، "جباية املؤسسات"، مرجع سبق ذكره،  2
3 ; p15 ; Direction générale des impôts Guide du contribuable CDI 2016 
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 الفرع الثاني: اإلعفاءات من الرسم على القيمة املضافة

 : 1بعض العمليات املعفاة املنصوص عليها فيما يخص الرسم على القيمة املضافة هي كما يلي 

صنع هذا الخبز والحبوب املستعملة في صنع هذا عمليات البيع الخاصة بالخبز ودقيق الخبز املستعمل في  -

 الدقيق، وكذا العمليات الخاصة بالسميد؛

ـ: الحليب، قشدة الحليب غير املركزين وغير املمزوجين بالسكر أو املحليين بمواد أخرى بعمليات البيع املتعلقة  -

 بما في ذلك حليب األطفال، والحليب وقشدة الحليب املركزين أو املمزوجين بالسكر أو محليين بمواد أخرى،

 عمليات البيع الخاصة باملنتوجات الصيدالنية الواردة في املدونة الوطنية لألدوية؛ -

العمليات املحققة في إطار خدمات هدفها تنظيم مطاعم لتقديم وجبات باملجان أو بأسعار معتدلة مخصصة  -

 ؛للمحتاجين والطلبة، بشرط أال يحقق استغالل هذه املطاعم أي ربح

 الفرع الثالث: أساس فرض الرسم

يشمل رقم األعمال الخاضع للرسم ثمن البضائع أو األشغال أو الخدمات بما فيه كل املصاريف والحقوق 

 .2والرسوم، باستثناء الرسم على القيمة املضافة ذاته

املدفوعة من طرف مقتني يتشكل رقم األعمال من املبلغ اإلجمالي للمبيعات، بمعنى املبالغ  :فيما يخص املبيعات .1

 .يتعين إضافة إلى أساس فرض الضريبة بعض العناصر وننقص منه أخرى  .األمالك

 :3العناصر الواجب إدراجها في أساس فرض الضريبة هي

 مصاريف النقل، إن كانت على عاتق البائع؛ -

 تغليف ضائع؛ مصاريف التغليف التي تشكل قيمتها عنصرا من سعر بيع السلعة في حالة سلعة مباعة أو  -

الحقوق والرسوم املطبقة أو املنتوجات أو السلع عند تاريخ عرضها من أجل االستهالك أو جمركتها وتحسب  -

 الشحن للبضائع املستوردة؛-على أساس قيمة تكلفة التأمين

 اإلضافات في السعر املتكونة من الفوائد للبيع بأجل والزيادات األخرى؛ -

 .ملقدمة بعنوان ثانوي كل الخدمات األخرى املختلفة ا -

 :4العناصر املستثناة من أساس فرض الضريبة هي

 التخفيضات واإلنقاصات والناقصات املمنوحة وحسوم القبض؛  -

 حقوق الطوابع الجبائية؛ -

 املبلغ املودع باألمانة على التغليفات التي يجب إعادتها إلى البائع مقابل تسديد هذا املبلغ؛ -

 .نقل الذي قام به املدين نفسه لتسليم البضائعاملدفوعات املترتبة على ال -

                                                           
 20:22، على الساعة 2017-02-27، يوم www.mfdgi.gov.dz/index.phpموقع املديرية العامة للضرائب،   1
 نفس املرجع    2
 نفس املرجع  3
 املرجع نفس  4

http://www.mfdgi.gov.dz/index.php
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يؤسس فرض الضريبة على قيمة املواد أو البضائع املسلمة مقابل تلك  :فيما يخص عمليات تبادل البضائع .2

املستلمة، وهذا يعني السعر املفوتر للزبون في نفس التاريخ ولنفس املواد أو البضائع، وإن تعذر ذلك، السعر 

 .فساملفوتر من طرف منا

يتكون رقم األعمال الخاضع للرسم على القيمة املضافة من مقدار الصفقات  :فيما يخص األعمال العقارية .3

التعويضات عن  :واملذكرات أو الفواتير وكذا اإليرادات والتعويضات امللحقة املتعلقة بذلك، على سبيل املثال

 انقطاع األشغال املدفوعة إلى املقاول.

يتضمن أساس فرض الضريبة، أساسا، على مجمل املبالغ املشكلة ملقابل الخدمة  :الخدماتفيما يخص أداء  .4

 املؤداة. 

فيما يخص األشخاص الذين يقومون بالعمليات املتعلقة  :فيما يخص األعمال املندرجة في العمليات املختلفة .5

بعدد من األصناف )البيع، األشغال العقارية، التسليمات للذات(، فإنه يتم تحديد رقم أعمالهم بتطبيق 

 .القواعد على كل واحدة من مجموعات العمليات التي يقوم بها

 املطلب الثاني: حقوق الطابع

تكوين مختلف الوثائق اإلدارية، العقود واالكتتابات التي يمكن أن تستخرج  حق الطابع هو ضريبة تستحق عند 

 .تحدد حقوق الطابع في الجدول التالي:1من العدالة أو تصلح أمام القضاء

 [: حقوق الطابعII-16الجدول رقم ]

 املبالغ تصنيف حقوق الطابع 

 طابع الحجم

 ورق عادي

 ورق سجل

 نصف ورقة عادية

 دج 40

 دج 60

 دج 20

طابع 

 املخالصات

السندات بمختلف أنواعها موقعه أو غير موقعة التي تم 

 اعدادها بصفة عرفية.

 الوثائق التي هي بمثابة إيصال محض.

 

اإليصاالت التي تثبت إيداعا نقديا تم لدى مؤسسة أو 

 شخص طبيعي.

دج( عن كل قسط من  1دينار )

دج أو جزء من القسط من 100

لغ املستحق دج دون أن يقل املب100

 دج.2500دج أو يفوق 5عن 

 دج 20طابع مخالصة موحد: 

طابع الوثائق 

 القنصلية

 تأشيرة الوثائق التجارية

 شهادة مصدر البضائع

 صحيفة السوابق العدلية

 دج 6000

 دج 6000

 دج 500

استخراج 

 الوثائق

 جواز السفر

 صفحة  50جواز السفر املتضمن 

 جواز السفر الجماعي

 رخصة الصيد

 دج 6000

 دج 000 12

 دج 3000

 دج 500

                                                           
1  Guide du contribuable CDI 2016, opcit,p12 



 الفصل الثاني الضرائب والرسوم التي تخضع لها املؤسسة االقتصادية
 

 

42 

 بطاقة املهنية للمثل

 بطاقة التعريف املغاربية

رخصة حمل السالح )شركات الحراسة ونقل األموال واملواد 

 الحساسة(

 سنوات 10بطاقة إقامة األجانب التي تسلم ملدة 

 نسخة مماثلة لبطاقة األجانب ملدة سنتين

 سنوات 10نسخة مماثلة لبطاقة األجانب التي تسلم ملدة 

املسلمة لألجانب الذين يمارسون مهنة البطاقة الخاصة 

 تجارية أو صناعية أو حرفية أثناء تسلميها أو تجديدها.

 دج 500

 دج 100

 دج 5000

 

 دج 000 15

 دج 1000

 دج 3000

 دج  000 10

طابع األوراق 

 التجارية

 السفتجة، سند ألمر، أوراق وسندات غير قابلة للتداول 

 

 طابع السجل التجاري 

دج أو جزء من  100دج عن كل  0.5

 دج 100

 دج 4000

قسيمة 

 السيارات
 السيارات املرقمة بالجزائر

تحدد التعريفة حسب نوع السيارة 

 وسنة وضعها للسير

Source : Ministère des finances: DGI «system fiscal 2016 FR» p22 

 :1تعفى من القسيمة

 التسجيل الخاص التابعة للدولة والجماعات املحليةالسيارات ذات رقم  -

 السيارات التي يتمتع أصحابها بامتيازات دبلوماسية أو قنصلية -

 سيارات اإلسعاف -

 السيارات املجهزة بعتاد صحي -

 السيارات املجهزة بعتاد مضاد للحرائق -

 السيارات املجهزة واملخصصة للمعوقين -

 تصنيف الضرائب حسب الشكل القانوني للمؤسسة املطلب الثالث:

جباية املؤسسة هي مجمل االقتطاعات املالية االجبارية التي تفرضها إدارة الضرائب على املؤسسة، و تتوقف  

وبالتالي أصبح كل شكل قانوني طبيعة الشكل القانوني للمؤسسة، نوع نشاطها، حجم نتائجها، هذه االقتطاعات على 

إلى ضرائب خاصة، ومن هذا املنطلق نفرق بين املؤسسات التي تخضع للضريبة على الدخل اإلجمالي، للمؤسسة يخضع 

 واملؤسسات التي تخضع للضريبة على أرباح الشركات.

 الفرع األول: بالنسبة للمؤسسة الفردية

 :2تتمتع املؤسسة الفردية باختيار أحد أنظمة االخضاع الجبائي التالية 

                                                           
1Ministère des finances: DGI «system fiscal 2016 FR» p22  
تحليل التأثير الجبائي على نتائج وبعض اختيارات املؤسسة"، امللتقى الدولي: صنع القرار في املؤسسة االقتصادية، جامعة محمد  بن واضح الجيالني،"2

 2، ص2009الجزائر، أفريل  –بوضياف 
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يخضع لهذه الضريبة والتي استبدلت كل من الضريبة على الدخل  الضريبة الجزافية الوحيدة:نظام اختيار  .1

الرسم على النشاط املنهي، عندما ال يتجاوز رقم األعمال املحقق املضافة و الجمالي والرسم على القيمة 

ال يستوجب  دج حيث يتم تقدير أسس فرض الضريبة الوحيدة الجزافية على املكلفين الذين 000 000 30

 عليهم مسك محاسبة نظامية.

يمكن للمكلف الذي يمسك محاسبة نظامية أن يختار الخضوع لنظام الربح الحقيقي، اختيار النظام الحقيقي:  .2

، كما يمكن اإلشارة إلى أنه في حالة تجاوز رقم األعمال املذكور سابقا أو في حالة تعبق النشاط ببيع الجملة

تطبيقه اجباريا. كما يمكن ضمن نظام الضريبة الجزافية الوحيدة أن يطلب  الحقيقي يصبحفإن النظام 

الخضوع للنظام الحقيقي ولو لم يتعد رقم أعماله الحد املذكور، شرط أن يمسك محاسبة نظامية مع تقديم 

 كل املستندات والوثائق املبررة لعملياته ولرقم أعماله.

  اتالفرع الثاني: بالنسبة للشرك

ألهمية رقم أعمال الشركات والوسائل املستعملة في تحقيق الربح، واألخذ بعين االعتبار أيضا القدرات التنظمية نظرا 

لهذه الشركات فإن نظام فرض الضريبة هو نظام الربح الحقيقي الذي هو عبارة عن الربح املحاسبي املستعمل في تقييم 

 .1زافياالوعاء الضريبي الذي ال يمكن أن يكون تعسفيا أو ج

شركة األشخاص: توزع النتيجة في شركة األشخاص بين الشركاء تناسبيا مع حصصهم في رأسمالها، ويتم  .1

لى هذه النتيجة على مستوى كل شريك، أين تخضع مداخيلهم للضريبة على الدخل اإلجمالي فرض الضريبة ع

يخضع تطبيق الجدول التصاعدي وبالتالي غير التجارية بفي صنف األرباح الصناعية والتجارية أو في فئة األرباح 

 الشركاء شخصيا للضريبة على الدخل اإلجمالي بالتناسب مع حصصهم من األرباح.

ل إلى الضريبة على أرباح شركات األموال: من الناحية الجبائية يخضع الربح السنوي املحقق في شركات األموا .2

 الشركات.

مؤسسات أشخاص خاضعة للضريبة على الدخل كما وقد سمح املشرع الجزائري لشركات التضامن والتي باألساس 

اإلجمالي أن تصبح خاضعة للضريبة على أرباح الشركات متى شاءت، وهو يعتبر قرار ال رجعة فيه، حيث أن بعض 

ذلك من  ويمكن توضيح .2اإلجماليلدخل املؤسسات تحبذ الخضوع للضريبة على أرباح الشركات عوض الضريبة على ا

 خالل الجدول التالي:

 

 

 

 

 

                                                           
 2تحليل التأثير الجبائي على نتائج وبعض اختيارات املؤسسة"، مرجع سبق ذكره، ص بن واضح الجيالني،"  1
-ةحنان شلغوم، "أثر اإلصالح الضريبي في الجزائر وانعكاساته على املؤسسة االقتصادية"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستر، جامعة قسنطين  2

 88، ص2012-2011ئر، دفعة الجزا



 الفصل الثاني الضرائب والرسوم التي تخضع لها املؤسسة االقتصادية
 

 
44 

 النظام الضريبي للربح حسب األشكال القانونية للمؤسسات[: II-17الجدول رقم]

 مكافأة الشركاء واملسيرين النظام الجبائي للربح طبيعة املؤسسة

 مؤسسة فردية
خاضع لضريبة الدخل اإلجمالي حسب النظام 

 التصاعدي أو الضريبة الجزافية الوحيدةالحقيقي 

غير قابلة للخصم من الربح 

 الخاضع

 شركة األشخاص

خاضع لضريبة الدخل اإلجمالي باسم كل شريك 

تناسبيا مع حصته في رأس مال الشركة بتطبيق 

 الجدول التصاعدي

 غير قابلة للخصم

قابلة للخصم من الربح في 

حالة اختيار نظام الضريبة 

 على أرباح الشركات 

الشركة ذات 

 املسؤولية املحدودة

 %25خاضع للضريبة على أرباح الشركات بمعدل 
 قابلة للخصم من الربح

 قابلة للخصم من الربح %25خاضع للضريبة على أرباح الشركات بمعدل  شركة املساهمة

 3تحليل التأثير الجبائي على نتائج وبعض اختيارات املؤسسة"، مرجع سبق ذكره، ص الجيالني،"بن واضح املصدر: 

وبالتالي يمكن حصر املؤسسات التي تخضع للضريبة على الدخل الجمالي في املؤسسات الفردية، وشركات التضامن 

 تؤسس في شكل شركة أسهم أو مسؤولية محدودة. أال والشركاء في الشركات املدنية املهنية، شريطة 

 املؤسسات التي تخضع للضريبة على أرباح الشركات تتمثل في:و 

 ،SPAشركات املساهمة  -

 ،SARLالشركات ذات املسؤولية املحدودة  -

 ،EURLالشركات ذات الشخص الوحيد وذات املسؤولية املحدودة  -

 ،EPEاملؤسسات العمومية االقتصادية  -

 .دميخالطابع الصناعي، الفالحي، ال املؤسسات ذات -
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 خالصة: 

لقد تعرضنا في هذا الفصل إلى مختلف الضرائب والرسوم التي تمس العمليات التي تقوم بها املؤسسة 

حيث قمنا بتصنيف االقتصادية، والتي لها عالقة مباشرة بموضوع دراستنا، والتي تمثل أساسا في جباية املؤسسة، 

ضرائب تدفعا بصفتها تاجرة و شملت كل من الضريبة على الدخل اإلجمالي والضريبة  ثالثة تصنيفاتهذه الضرائب إلى 

والرسم على النشاط املنهي و ضرائب تدفعها بصفتها مالكة وتمثلت في حقوق التسجيل والرسم على أرباح الشركات 

وهي الرسم على القيمة املضافة و حقوق الطابع. تدفعها بصفتها مكلف قانوني العقاري و رسم التطهير وأخيرا ضرائب 

 .ومعدالتها واإلعفاءات والتخفيضاتوذلك مع معرفة مجال تطبيق كل من هذه الضرائب والرسوم 
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 تمهيد

ومختلف الضرائب  املتعلق بمفاهيم حول الضريبة واملؤسسة االقتصاديةو بعد تطرقنا للجانب النظري  

إلى دراسة  املعلوماتمعدالتها، نأتي إلى مرحلة تجسيد هذه ومعرفة مجال تطبيقها و  املتعلقة بهذه األخيرةوالرسوم 

بحيث توصلنا إلى كيفية حساب بعض  والئية للضرائبوبناءا على املعطيات التي تحصلنا من املديرية التطبيقية 

 .وقبل ذلك سنستعرض نبذة عن املديرية الوالئية للضرائب لوالية مستغانم في املبحث األول  الضرائب في املؤسسة.
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 للمديرية الوالئية للضرائبتقديم عام املبحث األول: 

بتعريفها  وعليه سنقوم ملستقبلة وهي املديرية الوالئية للضرائب ،املؤسسة ا املبحث علىسنتعرف في هذا  

الهيئة ولكن قبل الحديث عن املديرية العامة للضرائب البد من تقديم  مهام كل مكتب لها.وعرض هيكلها التنظيم و 

 التابعة لها وهي املديرية العامة للضرائب.

 املطلب األول: املديرية العامة للضرائب 

يرية العامة للضرائب أحد الركائز األساسية في االقتصاد الوطني والتي تعتمد عليها الحكومة في تنفيذ تعتبر املد 

إلى تنفيذ خطط السياسة برامجها، لكونها مكلف بإدارة النظام الضريبي والتحكم في كل جوانبه من التشريع والتنظيم 

خزينة الدولة بعد املحروقات، كما تتمثل الغاية الرئيسية الجبائية بهدف تحصيل املوارد التي تعتبر املصدر الرئيس ي ل

السيما ما تعلق منها  ات املكلفين بالضريبة،عكإدارة فعالة ومصغية لتطلمهامها للمديرية العامة للضرائب في االطالع ب

يادي للدولة الحقوق الفردية والجماعية، وحيث أنها مكلفة بتطبيق ح س بتبني القيم األساسية للمجتمع وكذا تكريس

 .1وهو تحصيل الضريبة

، 2007نوفمبر سنة  28 املوافق 1428ذي القعدة عام  18 في مؤّرخ 07- 364 رقم التنفيذيبمقتض ى املرسوم 

 يأتي:، فإن املديرية العامة للضرائب مكلفة بما املالية وزارة في املركزيةيتضمن تنظيم اإلدارة 

التشريعية والتنظيمية وكذا تنفيذ التدابير الضرورية إلعداد السهر على دراسة واقتراح وإعداد النصوص  -

 الحقوق والرسوم الجبائية وشبه الجبائية؛ضرائب وتصفيتها وتحصيل الضرائب و وعاء ال

 جبائية أحكامالسهر على تحضير ومناقشة االتفاقيات الجبائية الدولية واالتفاقات الدولية التي تحتوي على  -

 أو شبه جبائية؛

 تدابير الضرورية ملكافحة الغش والتهرب الجبائيين؛تنفيذ ال -

 السهر على التكفل باملنازعات اإلدارية والقضائية املتعلقة بالضرائب والحقوق والرسوم أيا كانت طبيعتها؛ -

، ال سيما مؤشرات نجاعة املصالح الجبائية اإلدارةمردودية مصالح تسيير و  ومراقبةتوفير أدوات تحليل  

 الجبائية؛

 بالضريبة.  الجبائية مع املكلفين  املصالح عالقات تحسينر على السه -

 

 

 

 

                                                           
جامعة لياس قالب ذبيح، "مساهمة التدقيق املحاسبي في دعم الرقابة الجبائية"، مذكرة لنيل شهادة املاجيستير في علوم التسيير، تخصص محاسبة،  1

 98، ص 2011-2010محمد خيضر بسكر، الجزائر، دفعة
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 اإلدارة الجبائيةهياكل [: III-01رقم ] شكلال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14:55على الساعة  2017أفريل  15مقابلة مع السيد عدة يوم  مستغانم لضرائباملصدر: املديرية الوالئية 

 واجباتها الوالئية للضرائب و املديرية تعريف  املطلب الثاني:

وذات مهام ووظائف سيادية وتعتبر من الهيئات العمومية التي لها طابع املرفق العام، تكتسب شخصية معنوية 

العام للضرائب، إذ هي القاعدة له، وهي وتعتبر املديرية الوالئية جزء ال يتجزأ من الهيكل  متمثلة في العمل الجبائي.

ع مالي وخدماتي تقوم بتحصيل الضرائب والرسوم وفق قواعد قانونية يطلق عليها القانون الجبائي إدارة جبائية ذات طاب

 والبنك والبريدالقانوني ولها عالقات مع باقي إدارات األخرى مثل العدالة في حدود اختصاصها  وتدفع إلى ذوي الحقوق 

وتحصيل مبالغ املساهمين الذين يدفعون مستحقاتهم فتتكفل بتحصيل املبالغ التي تفرضها العدالة على مرتكبي الجنح، 

. لكن التنظيم الحالي ينص على أن القباضة هي املصلحة الخارجية على املستوى املحلي بشيكات بنكية وصكوك بريدية

والتسديدات وعموما كافة االخضاعات  واإلتاواتوالرسوم  التابعة لإلدارة الجبائية واملكلفة بتحصيل كافة الضرائب

 .1ملالية التي على عاتق اإلدارة الجباية الواجب تحصيلها بموجب قوانين مالية أو تشريعات مختلفةا

                                                           
 14:30، على الساعة 2017أفريل  16املديرية الوالئية للضرائب بمستغانم، مقابلة مع السيد عدة يوم   1

 المديرية العامة للضرائب

 المصالح الخارجية المديريات المركزية

 التشريع والتنظيم اجلبائيني

 املنازعات

 العمليات اجلبائية والتحصيل

ألحباث والتدقيقاتا  

لتنظيماإلعالم اآليل وا  

 العالقات العمومية واالتصال

 إدارة الوسائل واملالية

 كربيات املؤسسات

 املفتشية اجلهوية للمصاحل اجلبائية

 املديرية اجلهوية للضرائب

 املصلحة اجلهوبة لألحباث واملراجعات

 املركز اجلهوي لإلعالم والوثائق

 املديرية الوالئية للضرائب

 مركز الضرائب
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 :1تكلف املديرية الوالئية للضرائب بمستغانم بما يلي

 واملراكز الجوارية للضرائب؛  السلمية ملراكز الضرائب  للضرائب بممارسة السلطة  ضمان املديريات الوالئية -

وتحقيق األهداف املحددة   نشاط املصالح  ومتابعة ومراقبة  والتشريع الجبائي،  م التنظيمالسهر على احترا -

 لها.

 إلعداد التقديرات الجبائية؛  جمع العناصر الالزمة  تنظيم -

تحليل وتقّويم دوريا عمل املصالح الخاضعة الختصاصها، إعداد تلخيصا عن ذلك واقتراح أي إجراء من شأنه  -

 أن يحسن عملها؛

 وتحصيل الضرائب واألتاوى؛  اإليرادات  وسندات  لجداول ا -

 ذلك؛  ومتابعة تسوية  كل مكتب القباضة  بهما   يقوم  اللتين  مراقبة التكفل والتصفية -

 تطور الدعاوى املرفوعة أمام القضاء في مجال منازعات التحصيل؛  متابعة -

 ضمان الرقابة القبلية وتصفية حسابات تسيير القابضين؛ -

 جمع املعلومات الجبائية واستغاللها؛  متنظي -

 نتائجها؛  إعداد برامج التدخل لدى املكلفين بالضريبة ومتابعة تنفيذها وتقّويم -

 فيما يخص القيم واألسعار وتأذن بالزيادة إن اقتض ى األمر ذلك؛  املقررة  وضع الرقابة -

 مللفات املرتبطة بها بصفة منتظمة؛دراسة العرائض وتنظيم أشغال لجان الطعن ومتابعة املنازعات ومسك ا -

 متابعة تطور القضايا املرفوعة أمام القضاء في مجال وعاء الضريبة؛ -

تقّدير احتياجات املديرية من الوسائل البشرية واملادية والتقنية واملالية وإعداد تقديرات امليزانية املطابقة  -

 لذلك؛

 صالح؛صصة لهذه امللمخضمان تسيير املستخدمين واالعتمادات ا -

 توظيف وتعّيين املستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم؛ -

 تنظيم وتطبيق أعمال التكوين وتحسين املستوى التي تبادر بها املديرية العامة للضرائب؛ -

 توزيعه وتعميمه؛  للمديرية الوالئية وتسييره وضمان  تكّوين رصيدا وثائقيا -

 مهم؛تنظيم استقبال املكلفين بالضريبة وإعال  -

 شر املعلومات واآلراء لفائدة املكلفين بالضريبة.ن -
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 تنظيمي للمديرية الضرائب بمستغانم: الهيكل اللثاملطلب الثا

 الهيكل التنظيمي ملديرية الوالئية للضرائب بمستغانم[: 4الشكل رقم ]
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 :1مهمام كل من املديريات التابعة ملديرية الوالئية للضرائب بمستغانمرح ش

 وتكلف بـ: ،الجبائية للعمليات الفرعية املديرية .1

 ؛اإلصدار بأشغال تكلف كماوتجميعها،  اإلحصائيات وإعداد املصالح تنشيط -

 ؛ومتابعتها ومراقبتها املضافة القيمةالرسم على  من باإلعفاءحصص شراء  اعتماد بطلبات التكفل -

 واالمتيازات الجبائية الخاصة. اإلعفاء أنظمة متابعة -

 تعمل على تسيير: 

  ، ويكلف بـ:الجداول  مكتب .1.1

 العامة والتصديق عليها؛ التكفل بالجداول  -

 التحصيل. وسندات العامةالتكفل بمصفوفات الجداول  -

 مكتب اإلحصائيات، ويكلف بـ: .1.2

 استالم إحصائيات الهياكل األخرى في املديرية الوالئية؛ -

 مركزة املنتجات اإلحصائية الدورية الخاصة بالوعاء والتحصيل؛ -

 إلى املديرية الجهوية للضرائب.اإلحصائية الدورية وضمان إحالتها  الوضعيات مركزة -

 ، ويكلف بـ:العامة والعالقات التنظيم مكتب  .1.3

دراسة طلبات االعتماد في نظام الشراء باإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة مع استالم و  -

 ؛االعتمادات هذه تسليم

 ؛واالمتيازيةالجبائية الخاصة  األنظمة متابعة -

 .وتوجيههمهور وإعالمه واستقبال الج الجبائية املعلومة نشر -

 ، ويكلف ال سيما، بضمان ما يأتي:واملساعدة التنشيط مكتب .1.4

 املحلية املصالح بتنشيطكذا واملديريات الوالئية للضرائب و  الجهوية الهياكل مع باالتصال التكفل -

 انسجامها؛ساعدتها قصد تحسين مناهج العمل و وم

 ومعالجتها. التسيير  في التحقيق تقارير  متابعة -

 ، وتكلف بـ:للتحصيل الفرعية ديريةامل .2

 الضرائب والرسوم تحصيل بوضعيةكذا و  اإليرادات ومراقبتها ومتابعتها وسنداتالتكفل بالجداول  -

 كل ناتج آخر أو أتاوى؛و 

 مجال قابضات الضرائب في وتنشيطالدورية ملصالح التحصيل  واملراقبة املحاسبيةمتابعة العمليات والقيود  -

 لتطهير وتصفية الحسابات وكذا التحصيل الجبري للضريبة؛تنفيذ أعمالها ل

التصفية مع اقتراح تدابير من  يخص فيما سيما التحليل النقائص التقييم الدوري لوضعية التحصيل و  -

 الناتج الجبائي؛  تحسن أن شأنها

 رها.قابضات الضرائب بغية تصفية الحسابات وتطهي ضات ومساعدتها قصد تطهير حساباتمراقبة القاب -

                                                           
 :4522على الساعة  2017-03-21، تم االطالع يوم: http://www.mfdgi.gov.dzموقع املديرية العامة للضرائب،   1
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 تعمل على تسيير:

 بـ: التحصيل، ويكلفمكتب مراقبة  .2.1

 التحصيل؛ نشاطات دفع -

 عند إرجاع فائض املدفوعات؛اسبة الصفقات العقارية املوثقة و املحافظة على مصالح الخزينة بمن -

 الهيئات املعنية. وكذا املحلية للجماعات جباية الضرورية لوضع امليزانية وتبليغهاإعداد عناصر ال -

 ، ويكلف بضمان:وأشغاله القيدمتابعة عمليات مكتب  .2.2

التأشير والتوقيع على املدفوعات وعلى شهادات اإللغاء من الجداول وسندات اإليرادات املتكفل  أعمال متابعة -

 بها؛

 القيم غير النشطة؛وحركة الحسابات املالية و املراقبة الدورية لوضعية الصندوق  -

 املحققون في التسيير، بخصوص مهام املراقبة وتنفيذها؛ تي يقدمهاباألوامر والتوصيات الالفعلي  التكفل -

 املحاسبين. بين املهامتأشير عمليات والقيود عند تسليم ضمان إعداد و  -

 بضمان:  التصفية، ويكلفمكتب  .2.3

مراقبة التكفل بالجداول العامة وبسندات التحصيل أو اإليرادات املتعلقة بمستحقات ومستخرجات  -

 أو املوارد غير الجبائية؛ املالية والعقوباتارات القضائية في مجال الغرامات والقر    األحكام

 عليها؛ واملصادقة الضرائب قابضو  يعدهااستالم املنتجات اإلحصائية التي  -

الترحيل، جدول تصفية منتجات الخزينة وسجل رجاء للمبالغ املتعذر تحصيلها و التكفل بجداول القبول في اإل  -

 مراقبة كل ذلك.و 

 ، وتكلف بضمان:ملديرية الفرعية للمنازعاتا .3

 للطعن النزاعي أو املرحلة اإلعفائية، وتبليغ اإلداريتين املرحلتينمعالجة االحتجاجات املقدمة برسم  -

 األمر بصرف اإللغاءات والتخفيضات املمنوحة؛القرارات املتخذة و 

 معالجة طلبات استرجاع الدفع املسبق للرسم على القيمة املضافة؛ -

تصة عن لمخشكيل ملفات إيداع التظلمات أو طعون االستئناف والدفاع أمام الهيئات القضائية ات -

 الجبائية. اإلدارة مصالح

 تعمل على تسيير:

 مكتب االحتجاجات، ويكلف بـ: .1.3

إرجاع الحقوق أو إلى إلغاء القرارات املالحقة أو إلى املطالبة بأشياء  إلى سواءالطعون الهادفة  دراسة استالم -

 محجوزة.

 الطلبات املتعلقة باسترجاع اقتطاعات الرسم على القيمة املضافة. ودراسة ستالم -

 بـ: الطعن، ويكلفمكتب لجان  .2.3

الطعن حة و دراسة االحتجاجات أو الطلبات التي يقدمها املكلفون بالضريبة وتقد يمها للجان املصال - 

 تصة؛لمخاإلعفائي ا أو  النزاعي
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بها قابضو الضرائب الرامية إلى التصريح بعدم إمكانية التحصيل أو إخالء  تلقي الطلبات التي يتقدم -

إرجاء دفع أقساط ضريبية أو رسوم أو حقوق غير قابلة للتحصيل وعرضها على لجنة الطعن  أو  املسؤولية

 تصة.لمخاإلعفائي ا

 مكتب املنازعات القضائية، ويكلف بـ: .3.3

 تصة؛لمخالجزائية ا القضائية اتالهيئإعداد وتكوين ملفات إيداع الشكاوى لدى  -

 تصة على مصالح اإلدارات الجبائية عند االحتجاج على فرض ضريبة.لمخالدفاع أمام الهيئات القضائية ا -

 بالصرف ويكلف بـ: واألمر  التبليغكتب م .3.4

 املعنية بالقرارات املتخذة برسم مختلف أصناف الطعن؛ واملصالح بالضريبة املكلفين تبليغ -

 الشهادات الخاصة بذلك. إعداد مع املمنوحة والتخفيضاتلغاءات األمر بصرف اإل -

 ، وتكلف بـ:الجبائية للمراقبة الفرعية املديرية .4

 بإعداد برامج البحث ومراجعة ومراقبة التقييمات ومتابعة إنجازها. -

 تعمل على تسيير:

 ، ويكلف بـ: فرق  شكل في يعمل الذي الجبائية، املعلومة عن البحث مكتب .4.1

 مراقبتها و كذا تحصيلها؛و  وعاء الضريبة  تعنيالتي  للمعلومات املحلية للمصادر  هرسف تشكيل -

املصالح و املؤسسات   و حق الزيارة بالتنسيق مع  االطالعوكذا تنفيذ حق   تنفيذ برامج التدخالت و البحث -

 املعنية .

 ويكلف بـ :  واملقارنات،  مكتب البطاقيات .4.2

 املمسوكة؛ تكوين و تسيير مختلف البطاقيات -

املعنية ملعطيات املقارنة و إعداد وضعيات إحصائية و حواصل دورية   املصالح  مراقبة استغالل -

 نشاطات املكتب .  لتقييم

 مكتب املراجعات الجبائية، الذي يعمل في شكل فرق، ويكلف بضمان:  .4.3

 واملراجعة ؛  برامج املراقبة  تنفيذ  متابعة -

 لف برامج املراقبة ؛تسجيل املكلفين بالضريبة في مخت -

 إعداد الوضعيات اإلحصائية و التقارير الدورية التقييمية. -

 ويكلف:  الذي يعمل في شكل فرق،  مكتب مراقبة التقييمات، .4.4

 باملقابل أو مجانا؛  استالم و استغالل عقود نقل امللكية -

 متابعة أشغال الخبرة في إطار الطلبات التي تقدمها السلطات العمومية. -

 ة الفرعية للوسائل، وتكلف بـ:املديري .5

 والوسائل املنقولة و غير املنقولة للمديرية الوالئية للضرائب؛  املستخدمين و امليزانية  تسيير -

وتنسقيها و كذا السهر على إبقاء املنشآت التحتية والتطبيقات   نفيذ البرامج املعلوماتية  السهر على -

 في حالة تشغيل.  املعلوماتية

 ر:تعمل على تسيي
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 ويكلف بـ:  املستخدمين والتكوين،  مكتب .5.1

 املفعول في مجال تسيير املوارد البشرية والتكوين؛  والتنظيم الساريين  السهر على احترام التشريع -

إنجاز أعمال ضبط التعداد وترشيد مناصب العمل، التي يشرع فيها باالتصال مع الهياكل املعنية  -

 الجهوية.  املديرية  في

 امليزانية ، ويكلف بـ:مكتب عمليات  .5.2

 العمليات امليزانية ؛  القيام في حدود صالحياته، بتنفيذ -

 ول له؛لمختحرير أمر بصرف ملفات استرداد الرسم على القيمة املضافة، وذلك في حدود االختصاص ا -

 محل الضرائباإللغاء الصادرة بخصوص  شهادات استعمالتحرير أمر بصرف فوائض املدفوعات الناتجة عن  -

 لنزاع، ا

 ومراكز الضرائب ؛  املوجودة في حدود اختصاص املديرية الوالئية للضرائب -

 اإلعداد السنوي للحساب اإلداري للمديرية. -

 بـ:  مكتب الوسائل وتسيير املطبوعات واألرشيف، ويكلف .3.5

كل املصالح التابعة   و أرشيف  املطبوعات  تسيير الوسائل املنقولة وغير املنقولة وكذا مخزن  -

أجل ضمان أمن املستخدمين والهياكل و   الوالئية للضرائب تنفيذ التدابير املشروع فيها من  مديريةلل

 تقارير دورية عن ذلك.  مع إعداد  العتاد والتجهيزات

 اآللي، ويكلف بـ: اإلعالم مكتب. 4.5

 التنسيق في مجال اإلعالم اآللي بين املصالح على الصعيدين املحلي والجهوي؛ -

 في حالة شغل للمنشآت التحتية التكنولوجية ومواردها. املحافظة -

 IFUو  IBSو IRG املبحث الثاني: حساب 

لإلملام أكثر بالجانب التطبيقي للدراسة ارتأينا أن نتناول من خالل هذا املبحث إلى كيفية حساب كل من  

 الشركات.الضريبة على الدخل اإلجمالي فيما يخص املؤسسات الفردية والضريبة على أرباح 

 املطلب األول: حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي

يمكن حصر املؤسسات التي تخضع للضريبة على الدخل الجمالي في املؤسسات الفردية، وشركات التضامن 

 والشركاء في الشركات املدنية املهنية.

دما تحقق دخال أي أن املؤسسة الفردية تعامل كشخص طبيعي، فتخضع لضريبة على الدخل اإلجمالي عن

 يطابق أحد األصناف التالية:

 أرباح املهن الصناعية والتجارية، -

 أرباح املهن الغير التجارية، -

 عائدات املزارع، -

 اإليرادات املحققة من ايجار امللكيات املبنية والغير املبنية، -
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 عائدات رؤوس األموال املنقولة. -

ربحا اجماليا يقدر ب  2014ا خالل سنة لدينا مؤسسة فردية  لبيع الخبز والحلويات حقق صاحبه :1مثال

 دج ربح ناتج عن بيع الحلويات. 000 000 20دج منه  000 000 31

 حساب الربح الخاضع للضريبة على الدخل اإلجمالي: .1

 دج 000 000 11=  000 000 20 – 000 000 31الربح الناتج عن نشاط املخبزة: 

وم املماثلة يطبق على الربح الناتج عن نشاط املخبرة من قانون الضرائب املباشرة والرس 21وحسب املادة 

 .%35دون سواه تخفيض قدره 

 دج 000 850 3=  0,35×  000 000 11مبلغ التخفيض= 

 دج000 150 7=  000 850 3 – 000 000 11الربح الخاضع للضريبة الناتج عن نشاط بيع الخبز = 

 دج 000 150 27=  000 150 7+  000 000 20الربح اإلجمالي الخاضع للضريبة = 

 حساب مبلغ الضريبة الخام: وذلك بتطبيق الجدول التصاعدي للضريبة .2

 [: حساب مبلغ الضريبة الخامIII-01الجدول رقم ]

 IRG املعدل الناتج الدخل

120 000 – 0ّ 120 000 0% 0 

360 000 – 120 000  240 000 20% 48 000 

1 440 000-360 000 1 080 000  30% 324 000 

27 150 000 – 

1 440 000  
25 710 000 35% 3 149 475 

 من اعداد الطالبة باالعتماد على املعطيات

 دج 475 521 3إذا املبلغ الواجب دفعه هو 

 : حساب الضريبة على أرباح الشركاتاملطلب الثاني

 :2حول كيفية حساب الضريبة على أرباح الشركاتمثال  

 :2014لسنة ( Xلدينا املعطيات التالية املتعلقة بتحديد النتيجة الجبائية ملؤسسة إنتاجية )

سنوات  3فائض قيمة ناتج عن التنازل لعنصر من أصولها الثابتة والتي قامت بالحيازة عليه منذ أقل من  -

 دج 000 150بمبلغ: 

 دج. 000 500 1قامت بالتكفل برعاية فريق كرة القدم بمبلغ  -

 دج للوحدة. 600هدية اشهارية بسعر  1500قامت بتوزيع  -

 ل عقاري ناتج عن كراء مبنى تملكه املؤسسة.دج كدخ 000 700حصلت على مبلغ  -

 دج. 000 250قامت بتطبيق اهتالك حيث قدر القسط السنوي ب  -

 دج كفائدة متولدة عن وديعة بنكية. 000 500تحصلت على  -

                                                           
 :4514أفريل على الساعة  17الوالئية للضرائب بمستغانم، مقابلة مع السيد عدة يوم مديرية   1
 59مرجع سبق ذكره، ص رضا، "النظام الجبائي الجزائري الحديث"، الص ي خ 2
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 دج كمصاريف تأمين. 000 120قامت بدفع  -

 دج كدخل ناتج عن ملكية سندات الصناديق الغير اسمية. 000 450تحصلت على  -

 دج مصاريف النقل املنهي. 000 250إنفاق قامت ب -

 دج. 000 850قامت بتكوين مؤونة تدني قيمة املخزون بمقدار  -

 دج. 000 160استفادت من التنازل عن دين ممنوح من طرف الدائنين لها بمبلغ  -

 دج قروض للموردين. 000 225استفادت من فوائد بمبلغ  -

 دج. 000 350استفادت من تعويضات التأمين بمبلغ  -

 دج. 000 000 4حققت عجز بمبلغ  2013حيث أنه خالل سنة 

 

 [: حساب الربح الخاضع للضريبة على أرباح الشركاتIII-02الجدول رقم ]

 املواد األعباء القابلة للخصم اإليرادات طبيعة العملية

 فائض قيمة التنازل 
(150 000×0,7 =)

 دج 000 105
 173املادة  -

 141املادة  دج 000 200 2 - نفقات الرعاية واالشهار

 - - دج 000 700 دخل عقاري 

 141املادة  دج 000 250 - قسط االهتالك السنوي 

 )دين ضريبي( 150املادة  - دج 000 500 فوائد الودائع البنكية

 - هدايا اشهارية
(500×1500 = )750 000 

 دج
 169املادة 

 - - دج 000 120 مصاريف التأمين

ق فوائد سندات الصنادي

 الغير اسمية
- - 

)اقتطاع من  150املادة 

 املنبع(

 - دج 000 250 - مصاريف التنقل املنهي

 - دج 000 850 - املؤونة

التنازل عن دين من 

 طرف الدائنين لها
 - - دج 000 160

 - - دج 000 225 فوائد قروض للموردين

 - - دج 000 350 تعويضات التأمين

 

 .%70سنوات( يحسب مبلغها في حدود 03بفوائض قيم قصيرة األمد )أقل من إذا تعق األمر  :173املادة 

من  %10املبالغ املخصصة لإلشهار املالي والكفالة الخاصة باألنشطة الرياضية شرط أن تكون في حدود : 141املادة 

 مليون دج. 30رقم أعمال السنة املالية وفي حد أقصاه 
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نوية لالهتالك املالي القابلة للخصم تحدد فيما يخص السيارات السياحية ان قاعدة حساب األقساط الس :141املادة 

 دج. 000 000 1شراء موحدة قدرها 

 ( تحدد نسبة االقتطاعات من املصدر بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات كما يأتي:2)الفقرة :150املادة 

املتعلق بهذه العوائد اعتمادا ضريبيا  ، بالنسبة لعوائد الديون والودائع والكفاالت. ويمثل االقتطاع10% -

 يخصم من فرض الضريبة النهائي.

ال تكون قابلة للخصم من أجل تحديد الربح الجبائي الصافي الهدايا املختلفة باستثناء تلك التي لها طابع  :169املادة 

 دج. 500اشهاري مالم تتجاوز قيمة كل واحدة منها مبلغ 

 بة االقتطاعات من املصدر بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات كما يأتي:( تحدد نس2)الفقرة :150املادة 

 بالنسبة للمداخيل الناتجة عن سندات الصناديق غير االسمية أو لحاملها ويكتس ي طابعا محررا. 40% -

 –( 000 350+  000 225+  000 160+  000 500+  000 700+  000 105+ ) 000 000 4=  الربح الخاضع للضريبة

(2 200 000  +250 000  +750 000  +120 000  +250 000  +850 000) 

 دج 000 620 1الربح الخاضع للضريبة = 

  % 19×  000 620 1= الخام IBSمبلغ 

 دج 800 307الخام=  IBSمبلغ 

 ألن املؤسسة متخصصة في انتاج السلع( %19)تم تطبيق معدل 

 (% 10×  000 500)- 800 307= الصافي IBSمبلغ 

 دج 800 257الصافي=  IBSبلغ م

 اب الضريبة الجزافية الوحيدة )دراسة حالة(ساملطلب الثالث: ح

، طبيعة 2014سنة لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة تأسست " تابعة مريم تيليكوملدينا مؤسسة فردية " 

لكل املعدات  جارة بالتجزئةوالتنشاطها التجارة بالتجزئة للبطاقات املسبقة ومؤجلة الدفع )شرائح هاتف النقال( 

  بميدان املهاتفة لواحقها وقطع غيارها. واملواد املرتبطة

در ب:  2017في عام 
ُ
 دج000 000 1قامت بتصريح رقم أعمال وق

 حساب الضريبة الجزافية الوحيدة:  .1

 مليون دج فإنها تخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة. 30بما أن رقم األعمال أصغر من 

 .%5فإنها تخضع ملعدل  بعمليات بيع السلعأنها تختص فقط و بما 
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 [ حساب الضريبة الجزافية الوحيدةIII-03الجدول رقم ]

 املعدل رقم األعمال التقديري  طبيعة النشاط
مبلغ الضريبة الجزافية 

 الوحيدة

عملية اإلنتاج وبيع 

 السلع
 دج 000 50 .%5 دج 000 000 1

 - .%12 - نشاطات أخرى 

 دج 000 50  دج 000 000 1 عاملجمو 

 من إعداد الطالبة إعتمادا على املعطيات

 طريقة تسديد مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة .2

 في ثالث تسبيقات كما يلي:تسدد الضريبة الجزافية الوحيدة 

 

 [: طريقة تسديد الضريبة الجزافية الوحيدةIII-04الجدول رقم]

 مبلغ الضريبة النسبة الدفع املجزء

 دج 000 25 .%50 الجزء األول 

 دج 500 12 .%25 الجزء الثاني

 دج 500 12 .%25 الجزء الثالث

 من اعداد الطالبة باالعتماد على املعطيات

 الرسم العقاري  و TVAو TAPاملبحث الثالث: كيفية حساب 

قيمة املضافة والرسم يتناول املبحث أمثلة حول كيفية حساب كل من الرسم على النشاط املنهي والرسم على ال

  العقاري.

 املطلب األول: حساب الرسم على النشاط املنهي

 .1سنتطرق في هذا املطلب إلى عدة أنشطة لحساب الرسم على النشاط املنهي 

كما  N من السنة Xشركة ذات مسؤولية محدودة تمارس عدة أنشطة مختلفة، وكان نشاطها املحقق لشهر 

 يلي:

 :جملة والتجزئة للمواد البناءالنشاط األول: تجارة بال

 .دج 000 700رقم األعمال املحقق بالجملة خارج الرسم  -

 دج. 000 100رقم األعمال املحقق بالتجزئة خارج الرسم  -

: مبلغ عمليات 30 %من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة يستفيد من تخفيض قدره  219حسب املادة 

 بالجملة.

 %2( × 000 100( + %30 - %100× ) 000 700نهي = )الرسم على النشاط امل

                                                           
  15:00على الساعة  2017أفريل 17مقابلة مع السيد عدة يوم الوالئية للضرائب بمستغانم، املديرية  1
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TAP = 11 800 DA 

 :النشاط الثاني: محطة بنزين، حيث كان رقم األعمال يتكون مما يلي

 .دج 3580000رقم األعمال بالتجزئة للبنزين العادي خارج الرسم : -

 .دج 1350000رقم األعمال بالتجزئة لقطع الغيار والزيوت خارج الرسم:  -

 دج. 290000عمال لنشاط املقهى باملحطة: رقم األ  -

من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة تستفيد عمليات البيع بالتجزئة للبنزين املمتاز والعادي  219حسب املادة 

 75%والغاز إلى تخفيض قدره 

 % X 2 (X 25 %+1350000+290000 3580000)الرسم على النشاط املنهي= 

DA 700 50 = TAP 

 

 لنشاط الثالث: نقل البضائعا

 .دج 240000رقم األعمال املحقق من نقل البضائع خارج الرسم:  -

 % 2×  000 240الرسم على النشاط املنهي = 

DA 4800 = TAP 

  000 48+  700 50+  11800الرسم على النشاط املنهي للمؤسسة يكون: 

 دج 500 110= 

 ةاملطلب الثاني: حساب الرسم على القيمة املضاف

 لدينا مؤسسة خاضعة للرسم على القيمة املضافة والتي تختص ببيع أثاث وتضمن من جهة أخرى تصليحها. 

 خالل شهر ماي، حققت هذه املؤسسة العمليات التالية:

 دج. 200 850كرس ي بمبلغ  950تقوم املؤسسة بتقديم ملنشأة مدرسية  05ِ/05  -

 دج. 000 120حساب مؤسسة وتدفع من أجل ذلك تقوم بجراء إصالحات للطاوالت والكراس ي ل 07/05 -

 دج فوائد متأتية من جراء حصولها على قرض. 000 120تدفع للبنك الذي تتعامل معه  09/05 -

 دج. 000 850طاولة بمبلغ اجمالي قدره  120كرس ي و 820استلمت طلبية ب  10/05 -

 دج لدار العجزة. 000 750كرس ي بمبلغ  130منحت كهبة  12/05 -

 دج. 000 650م بإصالح لفائدة منظمة عمومية خزانات وتستلم مقابل ذلك قطع بقيمة تقو  15/05 -

 دج من زبون بسبب اتالفه ألغلفة مسترجعة. 000 15تحصلت على تعويض مقداره  17/05 -

 أشهر. 3دج خالل أجل  000 25تقوم بإصالح لفائدة زبون أثاث والذي بدوره يقوم بدفع مبلغ  19/05 -

 دج لفائدة منظمة لسبب طلبيتها املتعلقة بالطاوالت. 000 350مبلغ  تقوم بفوترة 21/05 -
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 دج وتتحصل على نصف املبلغ. 000 600تقوم بإصالح أدراج في بنك ما بمبلغ  26/05 -

 دج فوائد من خالل قرض املوردين. 000 150تتحصل على مبلغ  27/05 -

 دج. 000 32تقوم بتسليم للذات خمسة خزائن بمبلغ  28/05 -

 دج. 000 120قوم بالحيازة على آلة بمبلغ ت 29/05 -

 معلومات إضافية:

 دج رسم على القيمة املضافة بسبب شرائها ملواد أولية. 000 12تدفع ملورديها خالل شهر أفريل مبلغ  -

 ملجموع العمليات. %17املعدل ااملطبق  -

 

 

 [: حساب الرسم على القيمة املضافةIII-05الجدول رقم ]

 الحدث املنش ئ املخصومة TVA املسترجعة TVA طبيعة العملية

تسليم الكراس ي 

(850 200  ×17%) 
 التسليم - دج 534 144

اصالح الكراس ي 

(120 000  ×17%) 
 الحصول على املدفوعات - دج 400 20

 دفع الفوائد 

(120 000 ×17%) 
 دج 400 20 -

فوائد بنكية )تخصم في الشهر 

 املقبل(

 ث املنش ئغياب الحد - - طلبية الشراء

 هبة 

(650 000×17%) 
 تعتبر وكأنها قامت بعملية التسليم. - دج 500 127

تصليح الخزائن 

(650 000×17%) 
 مدفوعات مادية - دج 500 110

 الحصول على تعويض

(15 000 ×17%) 
 عدم استرجاع األغلفة - دج 2250

 - - اصالح األثاث
لم يحقق حتى يبلغ أجل التسديد 

 الفعلي

لطلبية املتعلقة فوترة ا

 ببيع الطاوالت

(350 000  ×17%) 

 فوترة - دج 500 59

 تصليح األدراج

(300 000  ×17%) 
 مدفوعات جزئية - دج 000 51

 الحصول على فوائد

(150 000  ×17%) 
 الحصول على مدفوعات - دج 500 25

 التسليم للذات - دج 400 54 تسليم للذات
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 الحيازة على آلة

(320 000  ×17%) 
 تخصم في نفس الشهر دج 000 204 -

مدفوعات للموردين 

 بسبب شراء مواد أولية
 دج 000 12 -

مشتريات شهر أفريل تخصم في 

 شهر ماي

  دج 400 236 دج 584 595 املجموع

 املخصومة( لشهر ماي. TVA –املسترجعة  TVAجوان هو ) 20الذي يدفع للخزينة قبل  TVAومنه مبلغ 

TVA  = دج 000 216=  000 12+  000 204املخصومة 

TVA  = 000 216 – 584 595التي تدفع للخزينة  

 دج 584 379=    

 

 املطلب الثالث: حساب الرسم العقاري 

يعرف الرسم العقاري بأنه ضريبة تمس العقارات املبنية وغير املبنية املوجودة في التراب الوطني. وفي هذا  

 ى األمالك املبنيةاملطلب سنتطرق فقط للرسم العقاري عل

ينتج أساس فرض الضريبة من ناتج القيمة اإليجارية الجبائية لكل متر مربع للملكية املبنية، في املساحة 

 .الخاضعة للضريبة بعد تطبيق معدل تخفيض مراعاة لقدم امللكية املبنية

ها باملتر املربع، حسب ما تعلق تختلف القيمة اإليجارية الجبائية، املعبر عن :تحديد القيمة اإليجارية الجبائية -

األمر بعقارات أو أجزاء عقارات مخصصة لالستعمال السكني أو األراض ي التي تشكل ملحقات امللكيات املبنية، 

 .كائنة في قطاعات عمرانية أو قطاعات قابلة للتعمير من جهة وتبعا للمناطق واملناطق الفرعية من جهة أخرى 

 اإليجارية الجبائية للعقارات أو أجزاء العقارات ذات االستعمال السكني[: القيمة III-06الجدول رقم ]

 4املنطقة  3املنطقة  2املنطقة  1املنطقة  املنطقة الفرعية

 أ

 ب

 ج

 دج 890

 دج 816

 دج 742

 دج 816

 دج 742

 دج 668

 دج 742

 دج 668

 دج 594

 دج 668

 دج 594

 دج 520

 www.mfdgi.gov.dzرية العامة للضرائب من إعداد الطالبة باالعتماد على موقع املدي

 [: القيمة اإليجارية الجبائية مللحقات امللكيات املبنية املوجودة في قطاعات عمرانيةIII-07الجدول رقم ]

 4املنطقة  3املنطقة  2املنطقة  1املنطقة 

 دج 14 دج 26 دج 36 دج 44

 www.mfdgi.gov.dzرائب من إعداد الطالبة باالعتماد على موقع املديرية العامة للض
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 [: القيمة اإليجارية الجبائية مللحقات امللكيات املبنية املوجودة في قطاعات قابلة للتعميرIII-08الجدول رقم ]

 4املنطقة  3املنطقة  2املنطقة  1املنطقة 

 دج 12 دج 20 دج 26 دج 32

 www.mfdgi.gov.dzمن إعداد الطالبة باالعتماد على موقع املديرية العامة للضرائب 

 1مثال: عن حساب الرسم العقاري على امللكيات املبنية

 .2005، منجز في 2م 100وملحق غير مبني تقدر مساحته  2م 500لنفرض عقار تقدر مساحته بـ 

 ."املنطقة الفرعية "أ 1يقع املبني في املنطقة 

 :حساب الرسم على املساحة املشيدة املخصصة لالستعمال السكني .1

 ق التخفيض:حساب تطبي -

 سنة 12=  2005 – 2017

 %24=  2× سنة  12

 دج 890)املنطقة الفرعية "أ"( =  1املنطقة  :القيمة اإليجارية باملتر املربعتحديد  -

 دج 445.000دج =  890×  2م 500

 دج 200 338(= %24 - %100× ) 000 445أساس الخضوع للضريبة:  -

 دج 146 10=  %3×  200 338الرسم العقاري الواجب دفعه:  -

 :حساب الرسم على القطعة األرضية التي تشكل ملحق للملكية املبنية .2

 دج 4 400دج =  44×  2م100أساس الخضوع للضريبة:  -

 دج 220=  %5×  400 4الرسم العقاري الواجب دفعه:  -

 دج 366 10=  220+  146 10الرسم العقاري اإلجمالي الواجب دفعه:  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 22:37على الساعة  2017-03-21، تم االطالع يوم: http://www.mfdgi.gov.dzموقع املديرية العامة للضرائب،  1

http://www.mfdgi.gov.dz/
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 خالصة:

من حيث تمكنا  متريةإن مدة دراستنا التطبيقية على مستوى املديرية الوالئية للضرائب كانت جد  

خاللها من معرفة جملة من التفاصيل حول طريقة وكيفية حساب كل من الضريبة على الدخل اإلجمالي 

نهي والرسم العقاري امل النشاط والرسم علىوالضريبة على أرباح الشركات وأيضا الرسم على القيمة املضافة 

 .وإعطاء األمثلةوذلك من خالل تقديم لنا بعض الشروحات حول كيفية حسابها 
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" هل تعتبر الضرائب حافزا أم سعينا من خالل هذه املذكرة لإلجابة على اإلشكالية املطروحة واملتمثلة في 

عبر ثالث فصول  اإلشكالية" حيث تمت معالجة هذه وتطبيقها في الواقع العملي  عائقا بالنسبة للمؤسسة االقتصادية

بش يء من التفصيل إلى دراسة ، حيث تم التطرق في الفصل األول   إنطالقا من الفرضيات التي تمت صياغتها في املقدمة

التنظيم  ومعرفةداف وكذا القواعد وأسس الضريبة األهرائب بصفة عامة من حيث التعريف و اإلطار النظري للض

حيث ركزنا على الجوانب املهمة بدرسنا أيضا الجباية في املؤسسة االقتصادية و ة عنه املشاكل الناجمو الفني للضريبة 

فلقد تعرضنا إلى عرض مختلف الضرائب والرسوم التي أما الفصل الثاني  ،القانونية للمؤسسة االقتصادية كاألشكال

والتي لها عالقة مباشرة بموضوع دراستنا والتي تمثلت أساسا في جباية املؤسسة تمس العمليات التي تقوم بها املؤسسة 

وطرق التصريح  اإلعفاء والتخفيضات املمنوحة لهاو معدالتها و  على مجال تطبيق هذه الضرائب والرسوم حيث تعرفنا 

دراسة حل ملؤسسة فردية  كيفية حساب هذه الضرائب التي تخضع لها املؤسسة معو الفصل األخير ارتكز على   ،بها

 ع بالتجزئة.يللب

 وتحليلنا للجانبين النظري والتطبيقي توصلنا إلى وضع النتائج التالية:معالجتنا  بعد النتائج: .1

 تغطية نفقاتها العمومية.ير على الضرائب لتمويل الخزينة و تعتمد الدولة بشكل كب -

األهداف حيث تختلف من أهداف اقتصادية الضريبة في أي مجتمع من أجل تحقيق مجموعة من تفرض  -

أهداف سياسية لحماية االقتصاد الوطني من املنافسة األجنبية وأهداف كتحقيق االستقرار االقتصادي و 

 اجتماعية كتخفيف حدة التفاوت بين الدخول والثروات املرتفعة.

ابتداء من تحديد الوعاء  تشمل الضريبة جانبا فنيا يحكم فرضها وجبايتها، ويحدد مراحلها واجراءاتها، -

 الضريبي لها إلى طرق تقديره ومن ثم تحصيلها.

تعاني إدارة الضرائب من بعض املشاكل تكون ناتجة عن التنظيم الفني للضريبة كاالزدواج الضريبي والغش  -

 الضريبّي.

تعتبر املؤسسة االقتصادية املحور األساس ي الذي يدور حوله أي اقتصاد حيث تعمل من خالل وظائفها  -

 وتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية.املختلفة إلى بلوغ 

وضع القانون التجاري الجزائري في مواده مختلف األشكال القانونية للمؤسسة، من أجل تنظيم العمل  -

التشريع الضريبي الجزائري عمل أيضا على وضع قوانين ضريبية ملختلف األشكال التجاري للمؤسسة. وكذلك 

 القانونية للمؤسسة.

املختلفة واملتنوعة مما يجعل من النظام إن املؤسسة االقتصادية الجزائرية تخضع للعديد من الضرائب  -

 الضريبي الجزائري نظام معقد.

ضاع املؤسسات لضرائب ورسوم مختلفة ويتوقف اختيار أنظمة جبائية إلخ الجزائري  وضع التشريع الجبائي -

 النظام املطبق على املكلف من قبل اإلدارة الجبائية على عدة شروط.

أن تحترم العديد من االلتزامات املؤسسة االقتصادية الجزائرية على باإلضافة إلى االلتزامات املحاسبية، فإن  -

 تسديد الضريبة.ت و اضعة للضريبة كإيداع التصريحاالجبائية كونها خ

تؤثر سلبا للمؤسسة االقتصادية و تعد الضريبة حافزا إذا كانت نسبتها منخفضة لكنها تعتبر بشكل كبير عائقا  -

 .االقتصادية الجزائرية على الوضعية املالية للمؤسسة
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ضريبية تفعة نوعا. وأيضا وجود تعديالت مر يعرف النظام الضريبي الجزائري عدة نقائض كوجود معدالت  -

 كثيرة سنويا.

 :نظرا للنتائج املتوصل إليها اقترحنا التوصيات التالية التوصيات: .2

يجب على إدارة الضرائب اتخاذ بعض التدابير كحمالت توعية فيما يخص فرض الضريبة لضمان عدم التهرب  -

 منها.

املالية للمؤسسة حتى يتمكن يجب على املؤسسة دراسة وتحليل التأثيرات التي تحدثها الضريبة اتجاه الوضعية  -

 املسير من التحكم في تلك التأثيرات.

 ريبة املستحقة وتواريخ استحقاقها.يجب على املؤسسة وضع مخطط تقديري للخزينة بمراعاة الض -

 االعتماد على نظام جبائي دائم، والقيام بالتغيير فقط للضرورة.و التقليل من التعديالت الجبائية  -

صفة بائل إعالم آلي وبالتقنيات الحديثة مفتشيات الضرائب واملديريات الوالئية بوستزويد يجب على الدولة  -

 كافية.

روضة جانب معين من الدراسة حول الضرائب املفحاولنا من خالل بحثنا هذا التطرق إلى  آفاق البحث: .3

من املواضيع  ، وضعنا مجموعةتوفر املراجع الالزمةلضيق الوقت وعدم على املؤسسات االقتصادية، و 

 :وهي كتتمة ملوضوعنا هذا ويكون كآفاق للبحث

 .االستقرار االقتصادي استراتجية لضمانالجباية كأداة  -

 املنظومة الجبائية حافز لتطوير املؤسسات. -

 الجباية كأساس أخالقي لتمويل النفقات العمومية. -

 



 قائمة املراجع .
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I. املراجع باللغة العربية 

 الكتب: .1

 2011، الجزائر، بوعون يحياوي نصيرة، "جباية املؤسسات"، متيجة للطباعة -

 .2010حميد بوزيدة، "التقنيات الجبائية"، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،  -

 .2007الجزائر، -، "جباية املؤسسات"، ديوان املطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، بن عكنون حميدة بوزيدة -

 .2012خالص ي رضا، "النظام الجبائي الجزائري الحديث"، دار الهومة،الطبعة الثالثة، الجزائر،  -

 .1982ر، محمد الصغير بكلي،" تنظيم القطاع العام في الجزائر"، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائ -

 .1979مخمد سعيد فرهود، "مبادئ املالية العامة"، ديوان املطبوعات الجامعية، سوريا،  -

 .2008محمد عباس محرزي، " اقتصاديات الجباية والضرائب"، دار هومة، الطبعة الرابعة، الجزائر،  -

عاد حمود القص ي، "املالية العامة والتشريع الضريبي"، دار الثقافة والتوزيع للنشر، الطبعة األولى، األردن،  -

 .2008عمان، 

عادل فليح العلي، " املالية العامة والتشريع الضريبي"، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة األولى،  -

 .2007عمان،األردن، 

 .1993عمر صخري، "اقتصاد املؤسسة"، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية،  -

 .2000قاسم ابراهيمي الحسني، املحاسبة الضريبية، مؤسسة الوراق، األردن،  -

 .1998ناصر دادي عدون، "اقتصاد املؤسسة"، دار املحمدية العامة، الطبعة الثانية، الجزائر،  -

 .2006الحق، "النظم الضريبية املعاصرة"، دار الحكمة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،يونس محمود عبد  -

 (أطروحات الدكتورة ورسائل املاجستير واملذكرات) الرسائل الجامعية .2

بن ساملة ياقوت، "الغش الضريبي"، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية،  أوهيب -

 .2003-2002جامعة الجزائر، دفعة

ن زاوي محمد صابر، "فعالية املراجعة الخارجية في التسيير الجبائي للمؤسسة االقتصادية"، مذكرة لنيل ب -

 .2015-2014جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، دفعة  شهادة املاستر في العلوم التجارية،

بوقرة إيمان، كيفية تفادي االزدواج الضريبي الدولي في إطار االتفاقيات الجبائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة  -

 .2010-2009اوت بسكيكدة، الجزائر، دفعة  20املاجستير في العلوم االقتصادية، جامعة

، "أثر اإلصالح الضريبي في الجزائر وانعكاساته على املؤسسة االقتصادية"، مذكرة مقدمة لنيل حنان شلغوم -

 .2012-2011الجزائر، دفعة -شهادة املاجستر، جامعة قسنطينة

دمدوم فريد، كمال رزيق، "نظم فرض الضريبة وأثرها على التنمية االقتصادية"، مذكرة لنيل شهدة مهندس  -

  .2007حصاء في املالية والحساب، املعهد الوطني للتخطيط واالحصاء،الجزائر، دولة في التخطيط واال 

رحمة نابتي، "النظام الضريبي بين الفكر املالي املعاصر والفكر املالي اإلسالمي"، مذكرة لنيل شهادة املاجستير  -

 .2014-2013في العلوم التجارية، جامعة قسنطينة، الجزائر، دفعة 

عفيف عبد الحميد، "فعالية السياسة الضريبية في تحقيق التنمية املستدامة"، مذكر لنيل شهادة املاجستير  -

  .2014-2013في العلوم التجارية، جامعة فرحات عباس بسطيف، الجزائر، دفعة 
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دة محمد حمر العين، ترشيد االختيارات الجبائية في املؤسسة االقتصادية الجزائرية، مذكرة لنيل شها -

  .2011-2010املاجستير في إدارة األعمال، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، دفعة

 املدخالت: .3

 امللتقى الدولي مداخلة من  تحليل التأثير الجبائي على نتائج وبعض اختيارات املؤسسة"، بن واضح الجيالني،" -

 2009الجزائر، أفريل  –صنع القرار في املؤسسة االقتصادية، جامعة محمد بوضياف حول 

، مداخلة من امللتقى الدولي حول التسيير "فعالية التسيير الجبائي في ترشيد صناعة القرارات"زواق الحواس،  -

 .2005الفعال في املؤسسة، جامعة املسيلة، الجزائر، 

 املجالت: .4

صابر عباس ي، شعوبي محمد فوزي، "أثر التسيير الجبائي على األداء املالي في املؤسسات االقتصادية"، مجلة  -

 .2013، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 12الباحث، العدد

 املنشورات واملطبوعات: .5

 .2009، أفريل 40الضريبة الجزافية الوحيدة، نشرة شهرية للمديرية العامة للضرائب، عدد -

 2017الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة، املديرية العامة للضرائب،  -

 2016منشورات املديرية العامة للضرائب، اإللتزامات،  -

 القوانين: .6

 2007القانون التجاري، الجزائر، -

 2010قانون املالية، الجزائر،  -

 2016قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، الجزائر،  -

 اإللكترونية:املواقع  .7

 ، www.mfdgi.gov.dzموقع املديرية العامة للضرائب،  -

II. :املراجع باللغة الفرنسية 

- Ministère des finances : DGI « system fiscal 2016 FR »  

- Guide du contribuable CDI 2016 ; Direction générale des impôts  

 

http://www.mfdgi.gov.dz/
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 التصريح بالوجود [01رقم ] امللحق

 



 املالحق ,
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 01الضريبة على الدخل اإلجمالي التصريح ب[: 02امللحق رقم]

 

 

 

 

 



 املالحق ,
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 02الضريبة على الدخل اإلجمالي التصريح ب[: 03امللحق رقم ]
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 03خل اإلجمالي : التصريح بالضريبة على الد[04امللحق رقم ]
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 04 اإلجماليالتصريح بالضريبة على الدخل [: 05امللحق رقم ]

 

 

 



 املالحق ,
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 01 اإلجماليح املهنية/ الضريبة على الدخل األربا[: التصريح ب06امللحق رقم ]

 



 املالحق ,
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 اإلجماليباالرباح املهنية/ الضريبة على الدخل [: التصريح 07امللحق رقم ]

 



 املالحق ,
 

 
75 

 01التصريح التكميلي للضريبة الجزافية الوحيدة [: 08املحلق رقم ]

 

 



 املالحق ,
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 02[: التصريح التكميلي للضريبة الجزافية الوحيدة 09امللحق رقم ]

 

 



 املالحق ,
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   G50 01 [: وثيقة رقم 10امللحق رقم ]

 



 املالحق ,
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   G50 02 وثيقة رقم [: 11امللحق رقم ]

 



 املالحق ,
 

 
79 

   G50 03 [: وثيقة رقم 12امللحق رقم ]

 



 املالحق ,
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   G50 04 [: وثيقة رقم 13امللحق رقم ]

 



 املالحق ,
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 01 الجزافية الوحيدةالتصريح برقم األعمال التقديري للضريبة [: 14امللحق رقم ]

 

 



 املالحق ,
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 02للضريبة الجزافية الوحيدة : التصريح برقم األعمال التقديري [ 15رقم ]امللحق 

 

 



 املالحق ,
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 [: وصل االتسديد16امللحق رقم ]
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