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 المحور الثالث: الضريبة على الدخل اإلجمالي

إذا تصنف الضرائب على النتيجة في الجزائر على أساس شخصية الخاضعين لها، ف

أما  كانت مؤسسات ذات شخصية معنوية فهي خاضعة للضريبة على أرباح الشركات،

المؤسسات ذات الشخصية الطبيعية واألشخاص الطبيعيين فهم يخضعون للضريبة على 

 الدخل اإلجمالي. 

 مفهوم الضريبة على الدخل اإلجمالي:  -1

، م1991لقد أسست الضريبة على الدخل اإلجمالي من خالل قانون المالية لسنة 

: "تؤسس اثلة على ما يليمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المم 01وتنص المادة رقم 
 ماليبالضريبة على الدخل اإلج ضريبة سنوية وحيدة على دخل األشخاص الطبيعيين تسمى

كام ألح ، المحدد وفقاوتفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي اإلجمالي للمكلف بالضريبة

 ."من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 89إلى  85المواد من 

  الضريبة على الدخل اإلجمالي:خصائص  -2

 الخصائص التالية: استنتاجمن التعريف السابق يمكن 

 :تفرض مرة واحة على الدخل المحقق في السنة؛ ضريبة سنوية 

 :تجمع مختلف أصناف الدخل الصافي للمكلف وتفرض عليه ضريبة  ضريبة وحيدة

 واحدة في السنة؛

 :ألن المكلف ال يمكنه نقل عبئها إلى الغير؛ ضريبة مباشرة 

  وتتمثل في م1991تعوض هذه الضريبة جميع الضرائب النوعية السابقة قبل ،

واتب ة الرالضريبة على األرباح الصناعية والتجارية، واألرباح غير التجارية، ضريب

لودائع ن واوالديو واألجور، الضريبة التكميلية على المداخيل، الضريبة على المداخيل

 والكفاالت؛

 :يتعين على المكلف تقديم تصريح سنوي إلى مفتشية الضرائب ضريبة تصريحية 

ماي يصرح بجميع مداخيله قبل الفاتح من  G01بمقر سكن الشخص بموجب وثيقة 

 من كل سنة؛

 :شرائح الدخل؛ بارتفاعبحيث يرتفع معدل الضريبة  ضريبة تصاعدية 

 :ا تراعي الوضعية الشخصية للمكلف؛حيث أنه ضريبة شخصية 

 :مداخيل األرباح أصناف من المداخيل وهية ألنها تجمع ست ضريبة إجمالية( 
، الحيةالصناعية والتجارية والحرفية، أرباح المهن غير التجارية، المداخيل الف

 ألموالامداخيل رؤوس  األرباح المحققة من إيجار األمالك المبنية وغير المبنية،

 .(، الرواتب واألجور والمعاشات والريوع"األسهم والسندات" ةالمنقول
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 مكان فرض الضريبة:    -3

"إذا  م2021لسنة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  08حسب المادة 

أما  ا،ة هذكان للمكلف بالضريبة محل إقامة وحيد، تقرر الضريبة في مكان وجود محل اإلقام

وجد تلذي إذا كان للمكلف عدة محالت إقامة في الجزائر، فإنه يخضع للضريبة في المكان ا

يه فوجد تفيه مؤسسته الرئيسية، كما يخضع للضريبة على الدخل اإلجمالي في المكان الذي 

ات يرادإعلى مستوى الجزائر مصالحهم الرئيسية، األشخاص الطبيعيون الذين يتوفرون على 

وجد يممتلكات أو مستثمرات أو مهن موجودة أو ممارسة في الجزائر، دون أن صادرة من 

 بها موطن تكليفهم".

 :تعريف الدخل الخاضع للضريبة على الدخل اإلجمالي   -4

 نه:أم  2021لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 09المادة تنص 

أو  يبة،"تستحق الضريبة في كل سنة على اإليرادات واألرباح التي يحققها المكلف بالضر

ن مالتي يتصرف فيها خالل السنة نفسها". ويتكون الربح أو الدخل الخاضع للضريبة 

تي نية، اللعيمتيازات اال، بما في ذلك قيمة األرباح واالالفائض الناتج اإلجمالي المحقق فع

 يحددف بالضريبة، على النفقات المخصصة لكسب الدخل والحفاظ عليه، وتمتع بها المكل

أو  الدخل اإلجمالي الصافي السنوي المكون ألساس الضريبة على الدخل بجمع األرباح

. نونااإليرادات الصناعية لكل المراحل مطروحا منها جميع األعباء المنصوص عليها قا

 .)2021م و ر م  ضمن قانون  10المادة (

م و ر م  ضمن قانون  02المادة ( المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل اإلجمالي: -5

يتكون الدخل الصافي اإلجمالي من مجموع المداخيل الصافية لألصناف .)2021

 التالية:

 الشرح                   لدخل الخاضع للضريبةا

 األرباح المهنية

خالل ممارسة هي األرباح التي يحققها أشخاص طبيعيون من 

ن لك األرباح الناتجة عذمهنة تجارية أو صناعية أو حرفية وك

 النشاطات المنجمية.

 ية.تشمل كافة المداخيل المحققة من كل أنواع النشاطات الفالح اإليرادات الفالحية

 المداخيل العقارية

ي الت لك المداخيلذتشمل الممتلكات المبنية وغير المبنية بما في 

لك كراء العمارات ذيكون مصدرها تأجير أمالك غير مبنية وك

 المخصصة للسكن.

 مداخيل رؤوس األموال المنقولة
تتعلق بأسهم حصص الشركاء مثل شركات المساهمة، شركات 

 ات مسؤولية محدودة.ذ

 المرتبات واألجور والمعاشات

 ء فيفي المبالغ المالية التي يتلقاها مختلف العمال سوا تتمثل

ا القطاع العام والخاص مقابل تقديم خدماتهم، حيث تفرض عليه

 .اإلجماليضريبة على الدخل 

 فوائض القيمة

غير والتي يكون مصدرها التنازل بالمقابل عن العقارات المبنية 

ن عازل تتعلق بالتنا كانت ذالمبنية، ويستثنى منها فوائض القيمة إ

 عقار تابع لإلرث.
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ر  وم  ضمن قانون  07المادة ( األشخاص الخاضعون للضريبة على الدخل اإلجمالي: -6

 .)2021م 

 يخضع للضريبة على الدخل اإلجمالي بصفة شخصية

الشركاء في الشركات المدنية  - .األشخاص الطبيعيون -
 المهنية.

 المساهمة..أعضاء شركات  - الشركاء في شركات األشخاص. -

 أعضاء الشركات المدنية الخاضعين لنفس النظام. -

  كيفية حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي: -7

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فإن ضريبة  104حسب المادة 

ي يحدد الدخل الخاضع للضريبة بعد طرح ذالدخل اإلجمالي تحدد وفق جدول تصاعدي، وال

 والتخفيضات. كافة التكاليف

 .)2021م و ر م  ضمن قانون  104المادة (

 تسديد الضريبة على الدخل اإلجمالي:  -8

من قانون ض م  355المادة ) التسبيقات ويكون متبوع برصيد التصفيةتدفع الضريبة حسب 

 .(2021 و ر م

 مبالغ التسبيقات اآلجال التسبيقات

 مارس 20فيفري إلى  20من  التسبيق األول
من ضريبة السنة  30%

 األخيرة

 جوان 20ماي إلى  20من  التسبيق الثاني
من ضريبة السنة  30%

 األخيرة

رصيد 

 التصفية

اليوم األول من الشهر الثالث التالي لشهر 
أقصاه شهرين )إدراج الجداول في التحصيل 

 (بعد وصل اإلشعار بالدفع

الضريبة المستحقة للسنة 
من مطروح منها مجموع 

 التسبيقات.

 

 

 

 

 

 نسبة الضريبة قسط الدخل الخاضع للضريبة )د.ج(

120.000ال يتجاوز   0℅  

360.000إلى 120.001من   20℅  

1.440.000إلى  360.001من   30℅  

1.440.001أكثر من   35℅  
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 التصريحية:  االلتزامات -9

ا ة طبقمسك محاسبة منتظم يتعين على المكلفين بالضريبة التابعين للنظام الحقيقي،

 للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، إضافة إلى التصريحات التالية:

 :ة علىيتعين على المكلفين بالضريبة التابعين للضريب أوال: التصريح بالوجود 

يوما  (30) الدخل اإلجمالي أن يكتتبوا لدى مركز الضرائب التابعين له خالل ثالثين

 ج المقدم من طرف اإلدارةذنشاطهم، تصريح مطابق للنموانطالقا من بداية 

 الجبائية.

 :يقي أن الحق يتعين على المكلفين بالضريبة التابعين للنظام ثانيا: التصريح الشهري

لدى  (G 50) 50ج يوم األولى التي تلي الشهر الموالي تقديم تصريح  20يكتتبوا في 

 مركز الضرائب التابعين له.

  :كتتبوا ي أن ييتعين على المكلفين بالضريبة التابعين للنظام الحقيقالتصريح السنوي

 أفريل من كل سنة تصريحا خاصا عن مبلغ ربحهم الصافي 30على األكثر يوم 

واجد تمكان )ي ينتمي إليه ذللسنة المالية السابقة، يقدم إلى مركز الضرائب ال

ب ، جدول حسا(صومأصول، خ)ا التصريح ما يلي: الميزانية ذ، يتضمن ه(النشاط

كما ، (G N°11) 11 رقم جدول تفصيلي، مرفوق بوثيقة ج 14النتائج، باإلضافة إلى 

 جسلسلة  عةالمختلفة المدفوالسنوية وثيقة التصريح بالمرتبات واألجور ب أيضا ترفق

 (.G N°29)  29رقم 

 :كتتبوا أن ي ييتعين على المكلفين بالضريبة التابعين للنظام الحقيق التصريح الشامل

 أفريل من كل سنة تصريحا خاصا عن مبلغ ربحهم الصافي 30على األكثر يوم 

لشخصي االعنوان يكون فيه ي ذللسنة المالية السابقة، يقدم إلى مركز الضرائب ال

 ، حيث يبين من خالل(G  N°01) 01ج ا التصريح ذ، يتضمن هللمكلف بالضريبة

إلدارة ابعدها تقوم  (المحققة )ربح أو خسارةنتيجة السنة المالية هذا التصريح 

رها الدفع وتقوم بدوالجبائية بحساب الضريبة على الدخل اإلجمالي المستحقة 

 بإرساع إشعار بالدفع للكلف.
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 المحور الرابع: الضريبة على أرباح الشركات

على  م2120لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 135تنص المادة 

كات المداخيل التي تحققها الشر تؤسس ضريبة سنوية على مجمل األرباح أو" ما يلي: 

 ةالضريب'، وتسمى هذه 136وغيرها من األشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة 

 . '"الضريبة على أرباح الشركاتب

 (IBS) أوال: مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركات

، م2120لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 136نص المادة  حسب

 تم تصنيف نوعين من الشركات الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات وهي:

 الشركات الخاضعة إجباريا: -1

 (؛SPA) الشركات ذات أسهم  -

 (؛SARL ,EURL) الشركات ذات المسؤولية المحدودة  -

 شركات التوصية باألسهم؛  -

 (؛EPE) قتصاديةالمؤسسات العمومية اال  -

 .(EPIC) العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والهيئات المؤسسات  -

 :اختيارياالشركات الخاضعة  -2

مماثلة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم ال 136في المادة  الجنائينص المشرع 

لنسبة ختيارية لضريبة على أرباح الشركات، بااعلى إمكانية الخضوع بصفة  م2016لسنة 

 يلي: األشخاص والمحددة فيمالشركات 

 ؛ بمفهوم القانون التجاري شركات المساهمةشركات األشخاص و  -

 ؛هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة  -

 الشركات المدنية التي لم تتكون على شكل شركة باألسهم. -

ة رجع نهائي ال االختيارالضرائب ويعتبر هذا  ركزحيث تقدم هذه الشركات طلب إلى م

 :، ويترتب على الشركة المعنية باألمر ما يليفيه، ويطبق على مدى حياة الشركات

 مرفق بتصريح؛ االختيارتقديم طلب   -

 مسك محاسبة منتظمة؛  -

 تقديم الوثائق الضرورية إلثبات اإلنتاج؛  -

 .االستحقاقدفع الضريبة في تاريخ   -

 (IBS) الضريبة على أرباح الشركات ثانيا: معدالت

سبة نتعتبر الضريبة على أرباح الشركات ضريبة نسبية، حيث أنها تفرض على أساس 

ن قانون الضرائب م 150المادة )المعدالت العادية والمعدالت الخاصة  معينة وقد تم التمييز بين

 :(2021المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 
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 (:Le Taux Normal) المعدل العادي -1

 بالنسبة ألنشطة إنتاج السلع؛ ℅19  -

سياحية وكذا األنشطة ال والريبالنسبة ألنشطة البناء واألشغال العمومية  ℅23  -

 ر؛اسفوالحمامات، باستثناء وكاالت األ

 بالنسبة لألنشطة األخرى. ℅26  -

 (:Les Taux Spécifiques) دالت الخاصةعالم -2

 من المصدر بالنسبة للضريبة على االقتطاعتطبق على بعض المداخيل عن طريق 

 :(م من قانون ض م و ر 2-150المادة ) أرباح الشركات، وهي كما يوضحها الجدول التالي

 المعدالت الخاصة للضريبة على أرباح الشركاتالجدول: 

 النشاط الخاضع للضريبة المعدل

10℅ 
 الديون والودائع والكفاالت؛ عوائدبالنسبة ل  -

 التي تقبضها شركات النقل البحري األجنبية. لمبالغبالنسبة ل  -

 ثلة.بالنسبة لعائدات األسهم أو الحصص االجتماعية وكدا المداخيل المما - ℅15

20℅ 
ع ي يخضبالنسبة للمبالغ المحصلة من قبل المؤسسات في إطار عقد تسيير الذ  -

 من المصدر. االقتطاعإلى 

30℅ 

هنية منشآت المؤسسات األجنبية التي ليست لها م التي تقبضها بالغبالنسبة للم  -
 دائمة في الجزائر في إطار صفقات تأدية الخدمات؛

 ائر؛المبالغ المدفوعة مقابل خدمات من كل نوع تؤدي أو تستعمل في الجز  -

 ازامتيبموجب إما العائدات المدفوعة للمخترعين المقيمين في الخارج،   -
 .لوبهب التنازل عن عالمة الصنع أو أس، وإما بموجتهمءابرا استغاللرخصة 

 لها.أو لحام االسميةبالنسبة للمداخيل الناتجة عن سندات الصناديق غير   - ℅40
 

 ثالثا: حساب الضريبة على أرباح الشركات

 لتالية:قة ابعدما تعرفنا على مختلف المعدالت، نقوم بحساب قيمة الضريبة بتطبيق العال   

 

 

 ولتحديد الربح الجبائي البد من التعرف على:

 (:SCF) النتيجة المحاسبية حسب النظام المحاسبي المالي -1

 :تقدم النتيجة المحاسبية حسب النظام المحاسبي المالي على النحو التالي   

يف( نفقات)تكال –إيرادات على النشاط )بعد سحب أموال المستغل(  = نتيجة الدورة

 حافتتا تغيرات بين مخزون -الجارية +/ االستغاللتغيرات الديون وقروض  -النشاط +/

 -/الخاصة باألصول الثابتة + التصحيحات -+/الدورة ومخزون عند إغالق الدورة 

 التصحيحات الخاصة بالقروض.

 الضريبة على أرباح الشركات = الربح الجبائي * المعدل الضريبي
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 قانون الضرائب: النتيجة الجبائية حسب  -2

لمماثلة افي الفقرة الثانية من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  140تنص المادة  

 يلي:  على أن النتيجة الجبائية تعرف كما م2021لسنة 

 ويمكن التعبير عنها كما ختتام الدورة،افتتاح والفرق في قيم األصول الصافية لدى ا   

 يلي:

 

 

 يلي: ويمكن تلخيص العالقة بين النتيجة المحاسبية والنتيجة الجبائية كما

 

 

 اإلستردادات:  -2-1

ن قانون ، م171، 169، 141نجده في المواد  إلسترداداتلاإلطار القانوني أو التنظيمي 

لة للخصم ، حيث عرفت األعباء غير القابم2021لسنة  الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

 جزئيا، واألعباء غير القابلة للخصم كليا.

 اإلستردادات الجزئية:  -2-1-1

 مليون د.ج خارج الرسم؛ 1قسط إهتالك السيارات السياحية عندما تفوق  -

 ؛د.ج/للوحدة 500الهدايا اإلشهارية  -

 د.ج سنويا؛ 2.000.000اإلعانات والتبرعات الخيرية ال تتجاوز  -

 ℅10 يمكن خصم المبالغ المالية المخصصة لإلشهار والرعاية في حالة تجاوزتال   -

 مليون د.ج؛ 30من رقم األعمال المحقق خالل السنة المالية، وكحد أقصى 

 100ضع، وكحد أقصى من الربح الخا ℅10مصاريف البحث والتطوير العلمي  -

 .مليون د.ج

 اإلستردادات الكلية: -2-1-2

 ؛(الضريبة على أرباح الشركات)الضريبة المستحقة   -

اشرة مختلف التكاليف واألعباء ومبالغ الكراء الخاصة بالمباني غير المخصصة مب -

 لالستغالل؛

تها، يمكن تخفيض المعامالت التجارية والغرامات والمصادرات أي كانت طبيعال  -    

 بسبب مخالفة األحكام القانونية من األرباح الخاضعة للضريبة؛

 الهدايا األخرى غير اإلشهارية؛  -   

رة لفاتونقدا عندما يفوق مبلغ ا األعباء التي تستوفي شروط الخصم والتي تم تسديدها -

 مع احتساب كل الرسوم؛ دج000,00 300

المؤونات - االهتالكات –األصول الصافية = األصول   

التخفيضات -النتيجة الجبائية = النتيجة المحاسبية الصافية + اإلستردادات   
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 والفندقة بما فيها مصاريف اإلطعام االستقبالاألعباء غير المهنية )مصاريف حفالت  -   

 ؛لمؤسسة(انشاط المبالغ الملتزم بها والمثبتة قانونا والمرتبطة مباشرة ب باستثناءوالعروض، 

 رسوم التكوين والتدريب؛  -  

 ية لخصمها؛أعباء ال تتوفر على الشروط الجبائ  -  

 المؤونات الغير مؤكدة والغير المبررة؛ -  

 الرسم على السيارات السياحية.  -  

 التخفيضات: -1-1

من قانون الضرائب  173، و172مكرر، و 147، و147تعد حسب وضعيات المواد 

 كتخفيضات كما يلي: 2021لسنة المباشرة والرسوم المماثلة 

 ؛ سنوات( 04)مرحلة إلى األمام ل  الخسائر الجبائية  -

 توزيعات األرباح المتعلقة بالمؤسسات؛  -

 :فائض القيمة  للتنازل عن عناصر األصول المثبتة  -

  ؛℅30سنوات(:  03فائض القيمة قصير األجل )أقل من 

  65سنوات(:  03فائض القيمة طويل األجل )أكثر من℅. 

ألصول ، والتنازل عن حصص اندماجاالفائض القيمة الناتج من تجميع المؤسسات، أو 

 الصافية، يتم إعفائه من الضريبة على أرباح الشركات.

 رابعا: آلية تسديد الضريبة على أرباح الشركات

ي لرئيساتدفع الضريبة على أرباح الشركات لدى قابض الضرائب الذي يوجد فيه المقر 

عار ، دون إشبصفة تلقائية (IBS) للمؤسسة، ويتم تسديد  الضريبة على أرباح الشركات

ظام ن، ويتم تسديدها وفق  1ن+/30/04مسبق من إدارة الضرائب، وآخر أجل للتسديد هو 

لة في السنة السابقة المقفمن ضريبة  ℅30(، ومبلغ كل تسبيق Les Acomptesالتسبيقات )

مل لسنة يستعل اوعندما تكون الدورة السابقة لم يتم إقفالها بعد خال ستحقاق التسبيق،اتاريخ 

قساط نشاطها هذه السنة تحسب األبدأت  حال(، وفي N-2) ربح الدورة األخيرة الخاضعة

تالي ثم تحسب تسبيقاتها عاديا. والجدول ال ،من رأس المال هو الربح ℅5فتراض أن اب

 .(2021 لسنة ض م و ر ممن قانون  356المادة ) يوضح التسبيق وتاريخ دفعه

 ."IBSجدول يبين تاريخ تسبيقات "الجدول: 

 مبالغ التسبيقات تاريخ الدفع التسبيق

 من ضريبة السنة األخيرة %30 مارس 20ى فيفري إل 20من  التسبيق األول

 من ضريبة السنة األخيرة %30 جوان 20ماي إلى  20من  التسبيق الثاني

 ضريبة السنة األخيرة من %30 نوفمبر 20أكتوبر إلى  20من  التسبيق الثالث

 رصيد التسوية
أخر اجل  يلي يذمن الشهر اليوم  20

 إليداع التصريح المنصوص عليه.

الضريبة المستحقة ناقص 

 مجموع التسبيقات.
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على أساس الربح الجبائي، وفي األخير يتم دفع رصيد  يتم حساب قيمة التسبيقات

 التسوية وقيمة هذا األخير تستخرج من العالقة التالية:

 

 

 

 ثالث حاالت: استنتاجسبق يمكن  من خالل ما

هي وية ومجموع التسبيقات يساوي مبلغ الضريبة، في هذه الحالة ال يوجد رصيد التس -1

 حالة نادرة الحدوث؛

ى أصغر من مبلغ الضريبة المستحقة، في هذه الحالة يجب عل مجموع التسبيقات -2

 دفع كتسبيق؛ المؤسسة دفع الفرق بين قيمة الضريبة وما

 لرصيدامجموع التسبيقات أكبر من مبلغ الضريبة المستحقة، وبالتالي يسترجع ذلك  -3

 من التسبيق األول للسنة المالية.

من الضريبة  %30تسبيقة ي كل فيما يخص المؤسسات حديثة اإلنشاء، تساو مالحظة:

 من رأسمال االجتماعي المسخر. %5المحسوبة على الحاصل المقدر بــ 

 

 

 

مجموع التسبيقات الثالثة المدفوعة –معدل الضريبة  *رصيد التسوية = الربح الجبائي   


