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 مقدمة:

كبر زء األالخزينة العمومية حيث تسهم في الج تمثل الجباية العمود الفقري لموارد

صاد ة االقتدارإلكما تعد أداة أساسية إلدارة السياسة المالية التي تستخدم  من نفقات الدولة،

 وتوجيهه حسب األهداف المسطرة.

إنتاج،  باح،وأر مالية تهتم الجباية بكل أشكال النشاطات االقتصادية التي تدر عوائد

ئب الضراتقديم خدمات ...إلخ، كما ال تستثني قطاعا اقتصاديا إال وأخضعته لمجموعة من 

ن يكو والرسوم، ويعتبر القطاع المالي والمصرفي جزء من النسيج االقتصادي للبلد حيث

ة مسؤوال على مجموعة من التعامالت والصفقات، لدلك فهو يخضع للترتيبات الجبائي

 ومختلف الضرائب والرسوم التي يفرضها النظام الجبائي في البلد.

لتي هيم اصر األساسية للجباية والمفاا المقياس توضيح أهم العناذنهدف من خالل ه

شكل لي بتبنى عليها العمليات الجبائية بشكل عام، وتلك الخاصة بالقطاع المصرفي والما

حيث يتم التركيز على أهم الضرائب  خاص باعتبارها فرع ملحق بجباية المؤسسات.

ئري ي الجزابائالج والرسوم التي تخضع لها البنوك والعمليات المالية المرتبطة بها في النظام

اس سيم مقيم تقالجبائية، بناء على ما سبق ت وأهم مالمح العالقة التي تربط البنوك باإلدارة

 إلى ست محاور: "جباية العمليات المالية والمصرفية"

 مدخل إلى الضريبة والنظام الضريبي المحور األول:

 الضريبة الجزافية الوحيدة المحول الثاني:

 الضريبة على الدخل اإلجمالي المحور الثالث:

 الضريبة على أرباح الشركات المحور الرابع:

 الرسم على القيمة المضافة المحور الخامس:
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 المحور األول: مدخل إلى الضريبة والنظام الضريبي

 موضوع الجباية أهمية من كونها أهم مصدر من مصادر تمويل النفقات يكتسي

لمالية ااسات ، إضافة إلى أنها أداة أساسية في السي(أي موارد الخزينة العمومية)العمومية 

لتي للدولة، التي تتحكم بواسطتها في النشاطات االقتصادية وتوجهها حسب األهداف ا

 تسطرها.

 جباية والضرائب أوال: المفاهيم العامة بال

 تعريف الجباية: -1

هدف تمويل الجباية هي القيام بمجمل األعمال باستخدام الضرائب ب: 1 تعريف الجباية -

 يعيينالنفقات العمومية التي تحصل من أجل التحكم وتوجيه سلوكات األشخاص الطب

 والمعنويين نحو األهداف المسطرة من طرف السلطات.

على  مجموع اقتطاعات نقدية تقوم بها الدولة أنهاتعرف على  :2تعريف الجباية  -

 ت.غالبا شكل ضرائب ورسوم وإتاوا ذاألفراد لتغطية نفقاتها المتنوعة، وتأخ

 :والرسم واإلتاوة تعريف الضريبة -2

 لزاميةإتعرف الضريبة على أنها اقتطاع مالي تفرضه الدولة بصفة تعريف الضريبة:  -

 يضاأوتعرف  .لك لغرض تحقيق نفع عامذوبدون مقابل لدافعها و على المكلفين بها

الضريبة أداء مالي أو نقدي مفروض على أفراد المجتمع من شخص محدد أو "

 ."مؤسسات، تقوم السلطات بتحصيله بشكل نهائي وبدون مقابل محدد

 انطالقا من التعريفين السابقين يمكن استنتاج خصائص الضريبة:

  نقدي؛ طابعات ذالضريبة 

 الطابع اإلجباري والنهائي للضريبة؛ 

 الضريبة تحصل بدون مقابل محدد؛ 

 .تحقيق النفع العام 

  القواعد األساسية للضريبة:

ي والت ها الدولة بعين االعتبار عند فرض الضرائبذهي القواعد التي يجب أن تأخ

ن ها ملوقد تم اإلشارة  تجعل من الضرائب مقبولة لدى الجمهور العام وتخفف من حدتها،

ما ا فيطرف العديد من العلماء االقتصاديين، حيث يعتبر آدم سميث أولهم ويمكن تلخيصه

 يلي:

  ؛أو العدالة قاعدة المساواة 

  قاعدة اليقين والوضوح؛ 

  ؛(مبدأ المالئمة في الدفع) المالءة في التحصيل 

  االقتصاد في النفقات؛ 

  قاعدة الثبات؛ 
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  .قاعدة المرونة 

نة مة معيالدولة، مقابل انتفاعه بخد إلىهو مبلغ مالي يدفعه الفرد  تعريف الرسم: -

بلغ متؤدى له ويترتب عليها نفع خاص، يتشابه الرسم مع الضريبة في أن كليهما 

همة إال أن الضرائب تعتبر مسا نقدي يفرض ويستخدم في تغطية النفقات العامة،

ع يدف يذإجبارية في النفقات العامة دون مقابل معين يعود لدافعها عكس الرسم ال

مبلغ  لرسوملمنفعة خاصة، كما أن الضريبة تحدد وفق المقدرة المالية للمكلف بينما ل

 محدد قد يتناسب أو ال مع نفقات أداء الخدمة.

 من المال تفرضه الدولة جبرا على مالكهي عبارة عن مبلغ  تعريف اإلتاوة: -

ل ألشغاالعقارات بنسبة المنفعة العامة التي عادت عليهم من وراء قيامها ببعض ا

ت قنوا ، حفروالمياهالعامة، ومن أمثلتها شق الطرقات وتعبيدها، توصيل الكهرباء 

لية ترتفع القيمة الرأسماإلى ه الحالة ذفي ه ما يؤديالصرف الصحي ....إلخ، 

لغ ل مباه الحالة تلجأ الدولة إلى تحصيذه المشاريع، حيث في هذللعقارات نتيجة ه

نا ابل هه العقارات مقابل ارتفاع قيمة ممتلكاتهم، ويسمى المقذمالية من أصحاب ه

 اإلتاوات.

 هما: يمكن تصنيف الضرائب إلى نوعين أساسين أنواع وتصنيفات الضرائب: -3

ها إلى نقل  يستطيعهي الضرائب التي يتحملها المكلف مباشرة، وال الضرائب المباشرة:أوال: 

  ، وهي:آخرشخص 

  الضريبة على الدخل اإلجمالي"IRG":  حسب قانون الضرائب المباشرة والرسوم

ى المماثلة، تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل األشخاص الطبيعيين، وتفرض عل

 الدخل اإلجمالي الصافي للمكلف بالضريبة.

  الضريبة على أرباح الشركات"IBS":  سس ضريبة سنوية على مجمل األرباح تأ

 والمداخيل التي تحققها المؤسسات خالل السنة المالية.

  الرسم على النشاط المهني"TAP":   يفرض على رقم األعمال، وبنسب تختلف

 المؤسسة. الذي تمارسهحسب نوع النشاط 

  الرسم العقاري"TF" : ة سنوي على الملكيات المبنية الموجوديؤسس رسم عقاري

 على التراب الوطني.

 :ية.لمنزلايؤسس لفائدة البلديات التي يوجد فيها مصلحة رفع القمامات  رسم التطهير 

 ثانيا: الضرائب غير المباشرة

  الرسم على القيمة المضافة"TVA": ى يستطيع من يقوم بتوزيعها نقل عبئها إل

 طبيقهاتفقط، وتفرض على أغلبية مختلف األنشطة، بدأ غيره، فتكون بمثابة الوسيط 

 .1992في الجزائر عام 
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 :ة التجار ة علىتعتبر أقدم الوسائل التي استعملتها الدولة في الرقاب الرسوم الجمركية

وتعتبر  الخارجية، كما تستعمل في حماية االقتصاد الوطني من المنافسة األجنبية،

، الضرائب غير المباشرة على االستهالكأهم أنواع  منالرسوم على الواردات 

إما مة، وإما على قيمة السلعة بنسبة مئوية معينة وتكون عندئذ قي ذا الرسمفرض هي

 .تفرض بصورة مبلغ معين على الوحدة من السلعة وتكون عندئذ نوعية

 :أنظمة فرض الضريبة -4

 م األعمال المحققيوجد نظامين لفرض الضريبة، تختلف عن بعضها البعض حسب رق

 .خالل الدورة

 :الضريبة الجزافية الوحيدة أوال: نظام

حيث  ،م2007الضريبة الجزافية الوحيدة بموجب قانون المالية لسنة  استحداثتم 

تؤسس ضريبة جزافية وحيدة تحل محل الضريبة على الدخل اإلجمالي والضريبة على 

اح أرب وتغطي زيادة على الضريبة على الدخل اإلجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات،

 .الشركات، الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني

 ثانيا: النظام الحقيقي

بة مليون دج، بالنس 15يخضع األشخاص الطبيعيون الذين يتجاوز رقم أعمالهم 

ة لتابع)تأدية خدمات ا وكذلك عمليات األنشطة األخرى لعمليات بيع البضائع واألشياء،

 لألرباح الصناعية والتجارية( للنظام الحقيقي.
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 الضريبة الجزافية الوحيدة الثانيالمحول 

المالية  من قانون 02استحداث الضريبة الجزافية الوحيدة بموجب أحكام المادة  تم

لية لسنة عدل فيما بعد بموجب قانون الماموال 2006ديسمبر  26الصادر بتاريخ  2007لسنة 

الرسم على القيمة  اإلجمالي، وهي ضريبة وحيدة تغطي الضريبة على الدخل 2015

 ي.المضافة، الرسم على النشاط المهن

لى عتؤسس ضريبة جزافية وحيدة تغطي الضريبة  مفهوم الضريبة الجزافية الوحيدة: -1

  محدثة :مكرر 282 مادةال (الدخل اإلجمالي، الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني.

 .(2020  لسنة م.ق من 8 و 2015 لسنة .م.ق من 13 تين  الماد بموجب معدلة و 2007 لسنة .م.ق من 2 المادة بموجب

 مجال تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة:  -2

خاص األشتخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، الشركات المدنية ذات الطابع المهني و

يات اونوكذا التع الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا وتجاريا وغير تجاري وحرفيا،

لسنوية المهنية ها االحرفية والصناعات التقليدية التي ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي أو إيرادات

ريبة . ما عدا تلك التي اختارت نظام فرض الض(دج15.000.000)خمسة عشر مليون دينار 

 .(1 مكرر 282 المادة (.حسب الربح الحقيقي

 ي:ما يل إجباراالوحيدة ويخضع للنظام الحقيقي  يستثنى من نظام الضريبة الجزافية

 أنشطة الترقية العقارية وتقسيم األراضي؛ 

 أنشطة استراد السلع والبضائع الموجهة إلعادة البيع على حالها؛ 

 أنشطة سراء وإعادة البيع على حالها، الممارسة حسب شروط البيع بالجملة؛ 

 األنشطة الممارسة من طرف الوكالء؛ 

 ر األنشطة الممارسة من طرف العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة، وكذا مخاب

 التحاليل الطبية؛

 أنشطة اإلطعام والفندقة المصنفة؛ 

  القائمون بعمليات تكرير وإعادة رسكلة المعادن النفيسة، وصانعي وتجار

 المصنوعات من الذهب والبالتين؛

 .األشغال العمومية والري والبناء 

اروا أن يخت يمكن للمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة: 1 مالحظة

فيفري  01بل الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي، ويبلغ االختيار لإلدارة الجبائية ق

ويبقى  من السنة األولى التي يرغب فيها المكلف بالضريبة تطبيق نظام الربح الحقيقي،

  .(2021من قانون اإلجراءات الجبائية  3المادة )يمكن الرجوع فيهاالختيار ساريا وال 

 م الربحيمكن المكلفين بالضريبة الجدد أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظا :2 مالحظة

 من قانون 183الحقيقي، حين اكتتاب التصريح بالوجود، المنصوص عليه في المادة 

 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
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 الضريبة الجزافية الوحيدة:  تحديد -3

بوا اكتت يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، الذين

في  رعواالتصريح المنصوص عليه في المادة األولى من قانون اإلجراءات الجبائية، أن يش

ه المادة ذهحسب  .(2 مكرر 282 المادة (.حساب الضريبة المستحقة وإعادة تسديدها لإلدارة الجبائية

دة ة الوحيافيالجز ه الضريبة ملزمون بالقيام بأنفسهم بحساب الضريبةذنستنتج أن المكلفون به

 .ا لدى قابض الضرائب لمكان نشاطهمالمستحقة تلقائي غوتسديد المبال

  حيدة: دفع الضريبة الجزافية الو -4

 .لجزئياالكلي أو الدفع ه الضريبة إحدى الطريقتين سواء الدفع ذيختار المكلفون به

 :وان ج 30ل عند إيداع التصريح التقديري قب الدفع الكلي للضريبة الجزافية الوحيدة

يقوم بدفع إجمالي  (G N°12) (12 التصريح سلسلة ج رقم)من كل سنة كحد أقصى 

ي فلدفع اوعندما ينقضي أجل  الضريبة الموافقة لرقم األعمال التقديري المصرح به،

 يوم عطلة قانونية يؤجل الدفع ألول يوم عمل يليه.

 :يمكن للمكلفين بالضريبة اللجوء إلى الدفع  الدفع الجزئي للضريبة الجزافية الوحيدة

جوان  30ه الحالة يجب عليهم عند إيداع التصريح التقديري قبل ذالجزئي لها، وفي ه

، أما %50تسديد  (G N°12) (12 سلسلة ج رقم التصريح)من كل سنة كحد أقصى 

الباقية فيتم تسديدها عن طريق إشعار الدفع الجزئي للضريبة الجزافية الوحيدة  50%

 ديسمبر. 15إلى  1سبتمبر ومن  15إلى  1على دفعتين متساويتين من 

 التصريح المعتمد نسب التسديد آجال التسديد

تاريخ إيداع التصريح التقديري 

 جوان 30في أجل أقصاه  السنوي
 G N° 12 من المبلغ الواجب الدفع 50%

 G N° 12 من المبلغ الواجب الدفع %25 سبتمبر 15إلى  1بين 

 G N° 12 من المبلغ الواجب الدفع %25 ديسمبر 15و  1بين 

على األكثر  جانفي 20يتعين على المكلفين بالضريبة المعنيين أن يكتتبوا بحلول  :1 مالحظة

 ا تجاوزذفي حالة ما إ ا نهائيا يتضمن رقم األعمال المحقق فعليا،تصريح 1 +من السنة ن 

لف رقم األعمال المحقق رقم األعمال المصرح به بعنوان التصريح المؤقت، فإن المك

لنهائي اريح بالضريبة عليه أن يسدد الضريبة التكميلية الموافقة عندما يقوم باكتتاب التص

 .(G N°12 bis) (12 ج رقم النهائيتصريح ال)

سقف  ين حققوا رقم أعمال يتعدىذالمكلفون بالضريبة الجزافية الوحيدة ال :2 مالحظة

حد جاوز اليها تفتم الخضوع للضريبة الجزافية الوحيدة، عند اختتام السنة الموالية لتلك التي 

المكلفون  الحقيقي، يجب أن يبقىتحويلهم إلى نظام الربح  فيتم (دج15.000.000)كوره ذالم

عمال األ ا األخير مهما كان رقمذبالضريبة المحولون إلى نظام الربح الحقيقي خاضعين له

 المحقق بعنوان السنوات المالية الالحقة.
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يدة فية الوحالخاضعين لنظام الضريبة الجزاالجدد  يتعين على المكلفين بالضريبة :3 مالحظة

ب من قانون الضرائ 2مكرر  282المنصوص عليه في المادة  اكتتاب التصريح النهائي

ا ذهتاب المباشرة والرسوم المماثلة، وتسديد مبلغ الضريبة المستحق تلقائيا، ويجب اكت

لضرائب ا، تسدد السنة الموالية لسنة بداية النشاطمن  جانفي 20في أجل أقصاه  التصريح 

 .(2021جبائية مكرر من قانون اإلجراءات ال 3ادة الم) المستحقة دفعة واحده عند اكتتاب التصريح

 لييكما  يحدد معدل الضريبة الجزافية الوحيدة :معدالت الضريبة الجزافية الوحيدة -5

 :(من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 4مكرر  282المادة )

 5%بالنسبة ألنشطة اإلنتاج وبيع السلع؛ : 

 12%.بالنسبة لألنشطة األخرى : 

خير األ ا\فيما يتعلق بمعدل الضريبة الوحيدة المطبق على النشاط المختلط، فإن ه

 يحدد تناسبيا مع رقم األعمال الموافق لكل نشاط.

ن ال يجوز أن يقل مبلغ الضريبة المستحقة على األشخاص الطبيعيين بعنوا مالحظة:

م تي ذألعمال الالضريبة الجزافية الوحيدة، عن كل سنة مالية وبغض النظر عن رقم ا

اب ا الحد األدنى من الضريبة بالكامل عند اكتتذ، يجب دفع هدج10.000تحقيقه، عن 

لمادة ا) التصريح المؤقت المنصوص عليه في المادة األولى من قانون اإلجراءات الجبائية

 .(مكرر  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 365

 282ة الماد) يوزع ناتج ص ج و كما يلي الوحيدة:توزيع ناتج الضريبة الجزافية  -6

  :(من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 5مكرر 

  :؛%49ميزانية الدولة 

  :؛%0,5غرفة التجارة والصناعة 

  :؛%0,01الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية 

  :؛%0,24غرفة الصناعة التقليدية والمهن 

  :؛%5الوالية 

  :؛%5الصندوق المشترك للجماعات المحلية 

  :40,25البلديات%. 

 عقوبات وغرامات التأخير: -7

 لوحيدةاأو دفع الضريبة الجزافية  المطبقة في حالة التأخير في التصريح   الغرامات

 ائي:التقديري والنه التصريح  إيداع المطبقة في حالة التأخير في  الغرامات وال:أ

على  من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، 7مكرر  282نصت أحكام المادة 

كذا  وري التقدي التصريح تطبيق زيادة على مساهمة المكلف بالضريبة الذي لم يقم باكتتاب

 بعد انقضاء اآلجال المحددة، حسب الحالة، بالزيادات التالية: النهائي

 ؛( واحد01تصريح مدة شهر)إذا لم يتجاوز التأخر عن ال 10%-
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 ( واحد.01% إذا تجاوز التأخر عن التصريح مدة شهر ) 20-

 ة:فع غرامنه دإن اإليداع المتأخر للتصريح النهائي عندما ال ينتج عنه دفع الحقوق، يترتب ع

 ؛(01إذا لم يتجاوز التأخر عن التصريح مدة شهر واحد )  دج2500-

  ؛(02( دون أن يتعدى شهرين )01هر )التصريح مدة شإذا تجاوز التأخر عن  دج5.000-

 (.02دج إذا تجاوز التأخر عن التصريح مدة شهرين )10.000-

 :المطبقة في حالة التأخير في دفع الضريبة الجزافية الوحيدة  ثانيا: الغرامات

ابتداء  %10ينجم عن التأخير في دفع الضريبة الجزافية الوحيدة تطبيق غرامة تأخير قدرها 

 من اليوم األول الذي يلي أخر أجل للدفع.

أو  % من كل شهر تأخير3في أجل شهر، تطبق غرامة مالية قدرها   في حالة عدم الدفع

 %.25جزء منه دون أن تتجاوز هذه الغرامة نسبة 

 :اإلعفاءات   -8

 يستفيد من اإلعفاء الدائم : وال:أ

 ن في مقيديالتقليديون وكذا األشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا وال الحرفيون

 التنظيم؛ دفتر الشروط الذي تحدد بنوده عن طريق

 ها؛بلحقة المؤسسات التابعة لجمعيات األشخاص المعوقين المعتمدة وكذا المصالح الم 

 .مبالغ اإليرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية 

 إلعفاء المؤقت :تستفيد من ا ثانيا:

 اريع المش يمارسها الشباب ذوو المشاريع االستثمارية أو األنشطة أو  األنشطة التي

 وكالةالمؤهلون لالستفادة من دعم "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "ال

الوطنية لدعم القرض المصغر" أو" الصندوق الوطني للتأمين بصدد الضريبة 

 ؛ء من تاريخ االستغاللابتدا  سنوات  (3ثالث ) لمدة  الجزافية الوحيدة 

  تتواجد هذه  ابتداء من تاريخ االستغالل عندما  ( سنوات 6إلى ست )  تمدد هذه المدة

 ؛ها تحدد قائمتها عن طريق التنظيماألنشطة في منطقة يراد ترقيت

 ( 3( عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثالثة ) 2تمدد هذه المدة بسنتين) ستخدمين م

 على األقل لمدة غير محدودة.

  

 

 


