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 الإهداء

 فعال عام يقال رحةل الألف ميل تبدأأ خبطوة واحدة ورحليت يف هذه اجلامعة

 ترشف عىل هنايهتا لنيل شهادة املاسرت حيث تعترب هذه املذكرة مسك اخلتام ومن الطبيعي

رادة أأن ل أأترك فرصة مماثةل تضيع دون أأن أأشكر هللا عىل لك ما أأنعمه عيل  من اإ

متام هذا العمل. كام يرشفين أأن يشاركين الأحباب اتركني  ومعل حىت متكنت من اإ

 بصامهتم عليه فاإلهيم مجيعا أأهدي هذا العمل املتواضع.

ىل وادليت الغالية حفظها  شعــاع الأمل  من زرعــت يفي  وأأطال يف معرهاا ورعاها صحته عليهاهللا أأدام اإ

  ابحبببة".أأيم" وعلمتين الصرب والكفاح ودفعــت يب حنو طريق العلـم والنور وأأعانتين بدعاهئا  .

ىل اذلي رابين فأأحسن ترببيت وعلمين وهو مبثابة  ىل أأعظم رجل يف الكون اإىل من تواضع يف الأرض، اإ اإ

 ."عزيزلا بيأ"مثيل الأعىل.

 رايض اجلنةحفظهام هللا وأأطال معرهام وادخلهام 

ىل من ينبض قليب حببه وس ندي يف هذه ابحياة يواب. ىل زويج رفيق دريب اإ  اإ

ىل لك أأقارب زويج  . محدوش اإ

كرام منال  ىل أأخوايت  حبيبات قليب لك واحدة ابمسها اإ  صغرونيت هدى.و اإ

ىل صديقات العمر مسرة وعزيزة  و   خليصة.صونيا و اإ

ىل لك أأصدقايئ يف ابحياة وزماليئ يف العمل وادلراسة.ولك أأقاريب ولك من حيمل يف قلبه ذرة حب يل؛   اإ

ىل لك من و سعهم قليب ونس هيم   قلمي.اإ

 وردة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإهداء

 

 امحلد هلل محدا كثريا طيبا مباراك فيه س بحانك ل حنىص ثناء عليك أأنت

 كام أأثنبت عىل نفسك خلقت فأأبدعت ، وأأعطيت فأأفضت ، فال حرص لنعمك

 ول حدود لفضكل ، وصىل هللا وسمل عىل ارشف عبادك وأأمكل خلقك خامت املرسلني 

 ومعمل املعلمني نببنا ورسولنا محمد بن عبد هللا الأمني ، خري من عمل وأأفضل من نصح .

             اهدي مثرة هجدي اإىل من قال فهيم الرحامن *واخفض هلام جناح اذلل من الرمحة *                              

ىل من رفعت رأأيس عاليا افتخارا بكوهنا أأيم  اإ

ىل قويت وعزيت ونبيض أأيب الغايل  اإ

ىل جدي وجديت لن أأنىس فضلكام عيل  اإ

ىل س ندي اذلي ل ميل ول مييل أأيخ عبد الإهل محمد  اإ

ميان ونبيةل لن انيس تشجيعكام يل ملا اإان عليه أألن لىأأخيت وسام واإ  اإ

ىل صديقة دريب وظيل يف ىل اكفة  اإ هذه ابحياة سارة و دريكش وردة مرافقيت يف معيل املتواضع هذا وأأيضااإ

 .أأساتذة لكية العلوم املالية جزأأمك هللا خريا عىل هجدمك معنا طيةل املشوار اجلامعي

 

 خليصة

 



 

 شكر وعرفان

بحمد  اامحلد هلل اذلي أأعطى لك يشء خلقه مث هدى، امحلد هلل اذلي بنعمته تمت الصابحات 

متام هذا البحث اذلي عىس أأن ميثل فائدة لغريان و  يسعين أأن ل هلل اذلي أأعاين عىل اإ

أأشكره عىل توفيقه يل و أأذكر أأهل الفضل عيل بعد هللا   ووادلي عىل لك مجيل وحسن 

عىل أأبر اخللق محمد عليه الصالة والسالم القائل" من مل يشكر هللا   صنيع .والصالة والسالم

ليمك معروفا فاكفئوه فاإن مل تس تطيعوا فادعوا هل".  ومن أأسدى اإ

لبس مث تعبري أأقوى تأأثريا من لكمة الشكر نقولها اعرتافا ابمجليل،  حيث نتوجه خبالص 

تقدم ابلشكر اجلزيل اإىل الأس تاذة الشكر والتقدير  اإىل لك من مد لنا يد العون واملساعدة ن 

ثراء معارفنا العلمية، ابرك  عبد الواحد نس مية عىل  توجهياهتا ونصاحئها القمية اليت أأفادتنا يف اإ

هللا فهيا وجعلها يف مزيان حس ناهتا كام ل يفوتين يف هذا الصدد أأن أأشكر الس يد دحامين 

رشاد خالل هذا منري  وبن زعزع عباس وعابد كرمية  عىل ما أأسدوه يل م ن نصح وتوجيه واإ

 العمل، ممتنني هلم الصحة والربكة يف العمر  .

كام ل يفوتين أأن أأتقدم بعظمي الشكر ووافر الامتنان اإىل لك من سامه ابلتشجيع أأو السؤال 

 أأو املساعدة قبل و أأثناء اإعداد العمل.

 

 

 



 ملخص:

وأثدة  نظقاد إ يلادل   د   لفر سد  ظاد ا  ليدةيب   في  اد   لة ادف   لبحد  هدا هدف  ي
ظاد ا  وطبد   ألخدر لغدي هدا   ا   في يف  لقافية وها  بعف يلغ ء ظا ا  ، لقحصال  فب ئي

ومد  ألدل كلد    لدا  صصدف  ادل  دف  بدة ئر يف بدةيب  و  دف ،  ليةيب   في  ا   لة اف 
 د   نظقاد إ لقةبدا   ألثدة  لند       لد  قب بد   ليدة ئر لةنيد  بدةر بدة ةيةي  قمن  بفر سد  

مت و  و لقحصدال  إللدة ء     طباد مد  لناد ا  مفى جن  د يىل ظا ا  ليةيب   في  ا   لة اف  و 
 .يىل أن  نظقا إ يىل ظا ا  ليةيب   في  ا   لة اف  أدى يىل زايد   لقحصال  فب ئي لقةصل 

 في  ا   لة اف ، ،   ليةيب   في يف لقافية  ظا ا،  لنا ا  فب ئي الكلمات املفتاحية:
 ال  فب ئي ،  إللة ء    فب ئا  .ص لقح

Summary: 

This research aims to study the single tax system and the effect of 

moving to it on the tax collection,  after  the abolition of the 

categorical estimation system, where the latter was abolished and the 

only lump-sum tax system was applied, in which several taxes were 

summed up in one tax.  And for that, we studied the case of the state 

tax office Bordj Bou Arreridj to clarify the effect resulting from the 

transition to the single tax system and the effectiveness of the system 

in applying procedures and collection. It was concluded that the 

transition to the single tax system led to an increase in tax 

collection. 

Keywords: the fiscal system, the tax system, the single tax, fiscal 

collection, fiscal Procedures. 
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 مقدمة 

 أ 
 

تعترب الضرائب من أقدم واهم املصادر اليت تعتمد عليها الدولة يف متويل مشاريعها ونفقا�ا العامة وتغطية 

متطلبا�ا االقتصادية ونظرا ألمهية دور الضريبة مت إصالح املنظومة الضريبية عن طريق قيام املديرية العامة للضرائب 

ل هذا اإلصالح كل من املنظومة الضريبية مبا فيها نظام بوضع خطة إلصالح النظام الضرييب اجلزائري  حيث مش

تعديالت هامة متعلقة بنظام الضريبة اجلزافية 2015 الضريبة اجلزافية الوحيدة حيث ادخل قانون املالية لسنة 

 . الوحيدة مما أدى إىل تأثري على التحصيل اجلبائي

  إشكالية الدراسة: أوال

  :إلشكالية الرئيسية اليت نسعى ملعاجلتها يف التساؤل الرئيسي التايلطرح امن خالل ما تقدم ذكره ميكن  

  كيف يؤثر االنتقال إلى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة على التحصيل الجبائي ؟

  الفرعيةسئلة األ: ثانيا

  : وحىت نتمكن من اإلطاحة بكل جوانب املوضوع ارتأينا طرح األسئلة الفرعية التالية

  ما هي أهم اإلجراءات املتبعة يف حتصيل الضريبة اجلزافية الوحيدة ؟  - 

  ؟ هل االنتقال إىل نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة ساهم يف زيادة التحصيل اجلبائي - 

  فرضيات الدراسة: ثالثا

  : لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية والتساؤالت الفرعية انطلقنا من الفرضيات التالية

  .يتميز نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة بإجراءات خمففة ومبسطة للمكلفني �ا  :األولى الفرضية

تسهيل وختفيف اإلجراءات اجلبائية املعمول �ا يف ظل نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة يؤدي إىل  :الفرضية الثانية

  .زيادة نسب التحصيل اجلبائي

  أسباب اختيار الموضوع: رابعا

  .الشخصية يف البحث يف هذا املوضوعالرغبة  - 

  .ارتباط املوضوع بطبيعة التخصص - 

 .إبراز اثر االنتقال من نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة على التحصيل اجلبائي - 



 مقدمة 

 ب 
 

  

  الدراسةأهمية : خامسا

يعترب هذا املوضوع من املواضيع احلديثة نتيجة التغري احلديث  احلاصل يف النظام اجلبائي وكذلك ملا له أثر  - 

  يف زيادة التحصيل اجلبائي 

  أهداف الدراسة : سادسا

  .  اإلجابة عن التساؤالت املطروحة سابقا  - 

  . أهم اإلجراءات لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة التعرف على - 

  .حصر أهم طرق حتصيل هذا النوع من الضريبة - 

  منهج الدراسة : سابعا

  يف ضوء طبيعة الدراسة و األهداف اليت نسعى إىل حتقيقها عمدنا إىل استخدام املنهج الوصفي التحليلي

حيث اعتمدنا يف الطرح النظري على املنهج الوصفي وعلى املنهج التحليلي يف حماولة إسقاط الطرح  

  .إضافة إىل منهج دراسة احلالة يف اجلانب التطبيقي النظري على حمل الدراسة

  هيكل الدراسة: ثامنا

  :إىل فصلني لإلجابة على اإلشكالية املطروحة وما ينبثق من إشكاليات فرعية قسمت هذه الدارسة

اإلطــار  إىل مبحثــني، عــاجل املبحــث األولحيــث مت التطــرق فيــه  الضــريبة الجزافيــة الوحيــدةالفصــل األول بعنــوان   

  .فيه الدراسات السابقة  الوحيدة أما املبحث الثاين تناولاملفاهيمي للضريبة اجلزافية 

 مبيـدان الدراسـة املبحـث األول عرفنـا ، حيـث قسـم إىل مبحثـني دراسة حالـة قباضـة الضـرائب الفصل الثاين بعنوان 

  .تناول إجراءات حتصيل الضريبة اجلزافية  أما املبحث الثاين 

  

  



 
 

 

 

 

صل األ
ولالف   
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 متهيد: 

يف إطار تسهيل وتبسيط النظام اجلبائي اجلزائري مت إنشاء نظام فرض ضرييب مبسط من خالل إدراج 
 2006ديسمرب  26الصادر بتاريخ  2007ضريبة واحدة مبوجب أحكام املادة الثانية من قانون املالية لسنة 

قانون الضرائب املباشرة . نصت هذه املادة على استحداث ابب اثن ضمن اجلزء الثاين من 06/24حتت رقم 
والرسوم املماثلة عنوانه "الضريبة اجلزافية الوحيدة" حيث مت االعتماد على هذا النوع من الضرائب خلفا للنظام 

 اجلزايف املتعدد الذي خيضع املكلفني فيه إىل أوعية ضريبية متعددة.
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3 

 

 املبحث األول: اإلطار املفاهيمي للضريبة اجلزافية الوحيدة

طرق يف هذا املبحث إىل مفهوم النظام اجلبائي وتطور األنظمة اجلبائية اجلزائرية و ما هو نظام الضريبة سوف نت
 اجلزافية الوحيدة. 

 املطلب األول: النظام اجلبائي 

 الفرع األول: تعريف النظام اجلبائي

يعة نظام احلكم ودرجة التطور تعددت تعريفات النظام الضرييب نظرًا الرتباطها بعدة معايري من أمهها طب        
 االقتصادي، وبشكل عام يوجد مفهومان للنظام الضرييب أحدمها ضيق يتمثل يف:

  جمموعة القواعد القانونية والفنية اليت متكن من االستقطاع الضرييب يف مراحله املتتالية من التشريع إىل
ديولوجية واالقتصادية والفنية اليت يؤدي الربط إىل التحصيل، واثنيهما واسع يتمثل يف كافة العناصر اإلي

 1تراكبها معاً وتفاعلها مع بعضها البعض إىل كيان معني.
  جمموعةةة مةةن الضةةرائب الةةيت يةةراد ابختيارهةةا وتطبيقهةةا يف جمتمةةع معةةني و مةةن سةةدد حتقيةةق أهةةداف السياسةةية

 2الضريبية اليت ارتضاها ذلك اجملتمع.

وبشكل عام ميكن تعريف النظام الضرييب على أنةه جمموعةة سةددة ورتةارة مةن الصةور الفنيةة للضةريبة تةتالءم         
مع ظروف وخصائص البيئة اليت تعمل يف نطاقها ومتثل يف جمموعها برامج ضريبية متكاملة تعمل بطريقة سددة مةن 

ها مةةن لةوائن تنفيذيةةة ومةةذكرات تفسةريية، تسةةعى لتحقيةةق خةالل التشةةريعات والقةوانني الضةةريبية املصةةدرة ومةا يصةةاحب
أهداف النظام الضرييب والسياسة الضريبية املتمثلة يف توفري حصيلة ضريبية مالئمة لتمويل نفقاهتا العمومية املتزايدة، 

سةةةتقرار واسةةتلالل املةةوارد االقتصةةةادية املتاحةةة أكثةةةر مةةا أمكةةن مةةةن أجةةل دفةةةع عحتلةةة التنميةةة االقتصةةةادية، وحتقيةةق اال
 3االقتصادي والعدالة االجتماعية . 

 

 

                                                             
 .  6 ص، 2001املرسي السيد احلحتا ي، النظم الضريبية بني النظرية والتطبيق، كلية التحتارة، جامعة بريوت العربية، الدار اجلامعية، سنة1
 ، 2006، الطبعة الثانية، سنة ، اجلزء األول، دار هومة -جباية األشخاص الطبيعيني واملعنويني -خالصي رضا، النظام اجلبائي اجلزائري احلديث 2

 .25ص 
 . 26، ص 2019وهلي بوعالم، النظام الضرييب الفعال يف ظل الدور اجلديد للدولة، جامعة الدول العربية،  3
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 1من خالل تعريف النظام الضرييب نستنتج أن للنظام الضرييب ثالثة مكوانت رئيسية وهي كالتايل:

  أهةداف سةددة مشةتقة مةن أهةةداف السياسةة الضةريبية السةائدة اعاصةة ابجملتمةةع والةيت  تلةف مةن جمتمةةع
 آلخر وفقاً للتطور االقتصادي والنظام السياسي. 

  جمموعةةة مةةةن الصةةور الفنيةةةة املتكاملةةة للضةةةريبة والةةةيت تةةتالءم مةةةع ظةةروف وخصةةةائص البيئةةة الةةةيت تعمةةةل يف
 نطاقها . 

 لقةةوانني الضةةريبية واللةةوائن التنفيذيةةة الةةيت متثةةل الطريقةةة الةةيت يعمةةل مةةن خالهلةةا جمموعةةة مةةن التشةةريعات وا
 النظام الضرييب ورتلف أجهزته.

 ومن خالل حتليل مكوانت النظام الضرييب تتضن لنا عدة مالحظات أمهها:
 ،إضةافة  ضرورة اختيار الصور الفنية للضريبة مبا يةتالءم مةع ظةروف وخصةائص اجملتمةع الةيت تعمةل يف نطاقةه

 إىل حتديد الو ن النسيب لكل ضريبة وفقاً ملقدرهتا على حتقيق األهداف . 
  ضرورة التنسيق بني الصور الفنية اليت يتم اختيارها وهو ما يعين إمكانية اختالف النظام الضرييب ابختالف

 الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت مير هبا اجملتمع.

 النظام اجلبائيالفرع الثاين: هيكل 

 2ميكن متثيل هيكل النظام الضرييب مبثلث قوامه ثالث دعامات رئيسة هي:

: ويقصد به جمموعة اللوائن والقوانني والتشريعات الصادرة من اجلهات وتنظيم أساليب التشريع الضرييب .1
حكام حتصيلها املتخصصة،  واليت  تص إبصدار القانون الضرييب املتعلق بفرض الضرائب وكذلك أ

 احملاكم وقرارات اللحتان املتعلقة ابملنا عات الضريبية.
وتضم اجلهات احلكومية )و ارة املالية وإدارة الضرائب( اليت تسهر على تطبيق التشريع  اإلدارة الضريبية: .2

الضرييب أبحكامه ونصوصه، لتحصيل الضرائب أبنواعها املختلفة. وبذلك فإن اإلدارة الضريبية هي 
ة بكل من تنفيذ قوانني الضرائب،  وحتصيل املوارد العامة للدولة، ومتابعة املكلفني. أجهزة اجلهة املختص

تتوىل تنفيذ القانون الضرييب من خالل احلصر والربط والتحصيل للضريبة والرقابة الضريبية واملنا عات 
جود إدارة ضريبية وعليه فإن إحدى العوامل اليت تساهم يف جناح أي سياسة ضريبية تتمثل بال شك يف و 

 ذات كفاءة. 

                                                             
 2007قضااي اقتصادية معاصرة، الدار اجلامعية، سنة  -نظم  -سياسات  -سعيد عبد العزيز عثمان وشكري رجب العشماوي، اقتصادايت الضرائب1
 .   325-324 ص، 
خطيط، رأفت رضوان، رشا عوض، والء احلسيين، الضرائب يف عامل األعمال اإللكرتونية، جملة التنمية والسياسيات االقتصادية، املعهد العريب للت 2

 . 05، ص2000، يونيو 02، العدد 02الكويت، اجمللد
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 : وهو اجملتمع اعاضع للتشريع الضرييب سواء أكان فردا أم كياانت طبيعية أو اعتبارية.اجملتمع الضرييب .3

 الفرع الثالث: تطور األنظمة اجلبائية

 موحدةحاولت اإلصالحات الضريبية يف اجلزائر التقليل من  الضرائب و االعتماد على ضرائب بسيطة مفهومة 
من أجل تبسيط النظام الضرييب اجلزائري حيث عرف جمموعة من أنظمة اإلخضاع الضرييب على غرار النظام 
اجلزايف، النظام املبسط، النظام املراقب و النظام احلقيقي. أما حاليا مل يبقى إال نظامي الضريبة اجلزافية الوحيدة 

 والنظام احلقيقي.

 2015أوال: قبل قانون املالية لسنة 

 نظام الربح احلقيقي:  -1
  حيةةةث متوقةةةع بةةةرقم أعمةةةال بةةةني   2010النظةةةام املبسةةةط: مت إحةةةداث هةةةذا النظةةةام وفةةةق قةةةانون املاليةةةة لسةةةنة

الضةةريبة اجلزافيةةة الوحيةةدة والنظةةام احلقيقةةي يطبةةق هةةةذا النظةةام وجةةواب علةةى املكلفةةني الةةذين ال يتحتةةاو  رقةةةم 
مت تعديل مبلغ  رقم األعمال ألكثةر مةن  2011دج. وحسب قانون املالية لسنة  10000000أعماهلم 

 دج. 30000000دج أو أقل أو يساوي  10000000
 املراقةةب: إن املكلفةةني اعاضةةعني هلةةذا النظةةام هةةم أصةةحاب املهةةن احلةةرة الةةيت يللةةب عليهةةا  التصةةرين النظةةام

 الطابع الفكري يف حتقيق اإليرادات مهما كان رقم األعمال احملقق.
 ي:يطبق هذا النظام على املكلفني الذين حيققون رقم أعمال يفوق حةد اإلخضةاع لبقيةة النظام الربن احلقيق

وكةةةةةل مةةةةةن أراد اعضةةةةةوع هلةةةةةذا النظةةةةةام بصةةةةةفة ،  بصةةةةةفة إجباريةةةةةة دج 30000000األنظمةةةةةة واحملةةةةةدد ب 
 1اختيارية.

 نظام التقدير اجلزايف: -2

دج  ومل يطلبوا اعضوع إىل  10000000يطبق هذا النظام على املكلفني الذين حيققون رقم أعمال ال يفوق 
 نظام الربن احلقيقي )مبسط/ حقيقي(.

 

 

 2015اثنيا: وفق قانون املالية لسنة 

                                                             
، 02، العدد05 العلوم املالية واحملاسبية، اجلزائر، اجمللد بصاشي هدى، صفحة صليحة، واقع النظام اجلبائي وأثره على االستثمار، جملة البحوث يف1

 . 109، ص 2020
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 لتبسيط النظام اجلبائي حيث أصبن هناك نظامني فقط  2015جاء قانون املالية لسنة 

  أعمال يفوق حد اإلخضاع نظام الربن احلقيقي: يطبق هذا النظام وجواب على املكلفني الذين حيققون رقم
 دج واختياراي ملن طلب اعضوع إىل هذا النظام. 30000000لبقية األنظمة واحملدد ب 

 األشخاص الطبيعيون أو املعنويون والشركات  نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة:  خيضع هلذا النظام
ارية الذين ال يتحتاو  رقم أعماهلم والتعاونيات اليت متارس نشاطا صناعيا أو جتاراي أو حرفيا أو مهنة غري جت

 1السنوي ثالثني مليون دينار.

 2020اثلثا: وفق قانون املالية لسنة 

 دج بصفة 15000000: خيضع له كل مكلف ابلضريبة يتحتاو  رقم أعماله نظام الربن احلقيقي
 إجبارية، وكل مكلف طلب عضوع هلذا النظام بصفة اختيارية. 

  دج ومل 15000000: له كل مكلف ابلضريبة مل يتحتاو  رقم أعماله الوحيدةنظام الضريبة اجلزافية
 يطلب اعضوع لنظام الربن احلقيقي.

 لكن هناك بعض االستثناءات يف نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة سيتم التفصيل فيها يف األنظمة هذه  مل تتلري
 ما يلي.

 املطلب الثاين: ماهية الضريبة اجلزافية الوحيدة.

 الفرع األول: تعريف الضريبة اجلزافية الوحيدة.

تعوض الضريبة اجلزافية الوحيدة كال من "الضريبة على الدخل اإلمجايل"، "الرسم على النشاط املهين" 
حيث عرفتها املادة  و"الرسم على القيمة املضافة" اليت كانت تفرض على املكلفني التابعني للنظام اجلزايف القدمي.

 أرابحعلى الدخل  اإلمجايل أو الضريبة على الضريبة  سل حتل وحيدةجزافية  ضريبة ؤسستمكرر)   282
القيمة على الدخل اإلمجايل أو الضريبة على أرابح الشركات، الرسم على الضريبة على   ايدة وتلطيالشركات، 

 2النشاط املهين(.على املضافة  والرسم 

 

 

 اجلزافية الوحيدة ومعدالهتا.الفرع الثاين: جمال تطبيق الضريبة 
                                                             

 . 48، ص 2017متيحتة للطباعة، اجلزائر، شعباين لطفي، جباية املؤسسة دروس مع أسئلة ومتارين سلولة، 1
 . 64ص  2021مكرر من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة  282املادة 2
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 أوال: جمال تطبيق الضريبة اجلزافية الوحيدة 

الضريبة اجلزافية الوحيدة الشركات املدنية ذات الطابع املهين واألشخاص الطبيعيون الذين  خيضع لنظام
ميارسون نشاطا صناعيا و جتاراي وحرفيا وكذا تعاونيات احلرف الفنية و التقليدية، الذين ال يتحتاو  رقم أعماهلم 

 م فرض الضريبة حسب الربن ( دج ماعدا تلك اليت اختارت نظا15000000السنوي مخسة عشر مليون دينار )

 1احلقيقي.

 2يستثىن من نظام اإلخضاع الضرييب هذا: 

 أنشطة الرتقية العقارية جتزئة األراضي.  -1
 أنشطة استرياد السلع و البضائع املوجهة إلعادة بيعها  على حاهلا.  -2
  املمارسة حسب شروط البيع ابجلملة.  –إعادة البيع على حاهلا  -أنشطة شراء  -3
 املمارسة من طرف الوكالء.األنشطة  -4
 األنشطة املمارسة من طرف العيادات و املؤسسات الصحية اعاصة وكذا رابر التحاليل الطبية. -5
 .املصنفة الفندقأنشطة اإلطعام و  -6
 ، صانعي وجتار املصنوعات من الذهب والبالتني. ير وإعادة رسكلة املعادن النفيسةالقائمني بعمليات تكر  -7
 والري و البناء. األشلال العمومية  -8

 
 .جتدر اإلشارة أن االستثناءات سابقة الذكر خاضعة لنظام الربن احلقيقي مهما يكن رقم األعمال 

 اختيار النظام احلقيقياثنيا: 

ميكن للمكلفني ابلضريبة اعاضعني لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة أن خيتاروا اعضوع للضريبة حسب  
ف املكلنظام الربن احلقيقي.  ويبلغ  االختيار لإلدارة اجلبائية قبل  أول فرباير من السنة األوىل اليت يرغب فيها 

 للسنة املذكورة و السنتني املواليتني  حيث يكون فيها بة تطبيق نظام الربن احلقيقي. ويبقى االختيار ساراييلضر اب
 3االختيار ال رجعة فيه. 

 ( سنوات، ويكون ال رجعة فيه طوال هذه الفرتة.3ميدد االختيار ضمنيا على فرتة ثالث )

                                                             
، املوقع االلكرتوين: 2021املديرية العامة للضرائب، الضريبة اجلزافية الوحيدة جمال التطبيق، مديرية العالقات العمومية واالتصال، و ارة املالية، نشرة 1

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/ 
 . 06، ص 2020من قانون املالية لسنة  08املادة 2
 . 4، ص 2021من قانون اإلجراءات اجلبائية  3املادة 3
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ير من السنة على املكلفني ابلضريبة الراغبني يف التخلي عن هذا االختيار تبليغ  اإلدارة اجلبائية بذلك قبل أول  فربا
 .ختيار أو مت فيها التمديد ضمنيااملوالية للفرتة اليت متت فيها ممارسة هذا اال

عندما يقوم مكلف ابلضريبة ابستلالل يف آن واحد ويف نفس املنطقة أو يف مناطق رتلفة عدة 
نها مبثابة مؤسسات، أو دكاكني، أو متاجر أو ورشات أو أماكن أخرى ملمارسة نشاط ما، تعترب كل واحدة م

مؤسسة مستللة بصورة ملايرة وتكون يف كل احلاالت خاضعة للضريبة بصفة منفصلة ما دام رقم األعمال الكلي 
يف حالة العكس، ميكن للمكلف  دج.15000000احملقق بعنوان جمموع األنشطة املمارسة ال يتحتاو  سقف 

 1حلقيقي.اسب النظام ابلضريبة املعين اختيار اعضوع للضريبة على الدخل اإلمجايل ح

فيما يتعلق ابملكلفني الذين يقومون حصراي ببيع منتحتات ذات هامش ربن، سدد ابلتنظيم املعمول به، يقل عن 
معدل الضريبة اجلزافية الوحيدة، فإن األساس اعاضع الذي جيب اعتماده هلذه الضريبة يتكون من هامش الربن 

 2اإلمجايل املتعلق هبذه املنتحتات.

 : معدالت الضريبة اجلزافية الوحيدةاثلثا

 3حتدد الضريبة اجلزافية الوحيدة :

 5% .ابلنسبة ألنشطة اإلنتاج وبيع السلع 
 12%  .ابلنسبة لألنشطة األخرى 

 

 

 

 

 

 

                                                             

، 2020، يتضمن قانون املالية لسنة 2019ديسمرب 11املوافق ل  1441ربيع الثاين  14املؤرخ يف  14_19اجلريدة الرمسية اجلزائرية، قانون رقم 1 
 .  07، ص 3مكرر  282، املادة 81العدد 

 .65، ص 2021باشرة والرسوم المماثلة، من قانون الضرائب الم 2مكرر  282المادة 2
 .65ص 2021من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة  4مكرر  282املادة  3
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 اثلثا: توزيع انتج الضريبة اجلزافية  

 1كما أييت:   5مكرر  282يو ع انتج الضريبة اجلزافية الوحيدة حسب املادة 

 الوحيدة (: توزيع انتج الضريبة اجلزافية01)اجلدول رقم 

 النسبة القطاع

 % 49 ميزانية الدولة
 %0.5 غرفة التحتارة والصناعة 

 %0.01 اللرفة الوطنية للصناعة التقليدية 
 %0.24 غرف الصناعة التقليدية و املهن

 %40.25 البلدية 
 %5 الوالية

 %5 الصندوق املشرتك للحتماعات احمللية
 .66، ص 2021 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 5مكرر 282املادة املصدر:

 .الفرع الثالث :إعفاءات وختفيضات الضريبة اجلزافية الوحيدة

 أوال:إعفاءات الضريبة اجلزافية الوحيدة

 تعفى من الضريبة اجلزافية الوحيدة :

 2إعفاء دائم: .1
  املعوقني املعتمدة وكذا املصاحل امللحقة هبااملؤسسات التابعة جلمعيات األشخاص.  
 مبالغ اإليرادات احملققة من قبل الفرق  املسرحية.  
  احلرفيون التقليديون وكذا األشخاص الذين ميارسون نشاطا حرفيا فنيا واملقيدون يف دفرت

 .الشروط الذي حتدد بنوده عن طريق التنظيم
 
 

                                                             
 . 66،من نفس القانون،  ص 05مكرر  282املادة  1
 . 66، ص 2021، من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 06مكرر  282املادة 2
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 1:إعفاء مؤقت .2
   تستفيد األنشطة اليت ميارسها الشباب ذو املشاريع االستثمارية أو األنشطة أو املشاريع

املؤهلون لالستفادة من دعم '' الصندوق الوطين لدعم تشليل الشباب '' أو " الوكالة 
الوطنية لدعم القرض املصلر " أو الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة " من إعفاء كامل 

 .سنوات ابتداء من اتريخ استلالهلا (03ملدة ثالث )
 ( سنوات ابتداء من اتريخ االستلالل، عندما تتواجد هذه 06متدد هذه املدة إىل ست )

 .األنشطة يف مناطق يراد ترقيتها حتدد قائمتها عن طريق التنظيم
 ( مستخدمني 03( عندما يتعهد املستثمرون بتوظيف ثالث )02متدد هذه املدة بسنتني )

 .ملدة غري سدودة على األقل
 2دج10000يبقون ملزمون بدفع احلد األدىن للضريبة واملقدر بقيمة م غري أهن. 

 اثنيا: ختفيضات الضريبة اجلزافية الوحيدة

 نن التخفيضات التالية:مي

  من رقم األعمال اعاضع للضريبة اجلزافية الوحيدة احملقق من عمليات بيع اعبز %70 فيض بنسبة :
العادي و احلليب املبسرت املعبأ يف أكياس، وكذا من اعدمات املقدمة من طرف سالت اعدمات 

 اهلاتفية 
  اص : من رقم األعمال اعاضع للضريبة اجلزافية الوحيدة احملقق من طرف األشخ %50 فيض بنسبة

 الطبيعيني الناشطني يف والايت: إليزي، تندوف، أدرار، تنمراست.
  من رقم األعمال اعاضع للضريبة اجلزافية الوحيدة احملقق من طرف جتار %50 فيض بنسبة  :

التحتزئة الذين هلم صفة عضو يف جيش التحرير الوطين أو عضو يف املنظمة املدنية جلبهة التحرير الوطين 
 أو أرامل الشهداء خالل السنتني األوليتني للنشاط 

  املنشأة حديثا يف املواقع املهيأة من طرف اجلماعات مينن  فيض لفائدة النشاطات التحتارية الصلرية
( سنوات األوىل للخضوع للضريبة وهذا عقب فرتة اإلعفاء بعنوان السنتني 03احمللية ملدة ثالث )

 3األوليتني اليت منحت هلم:
 

                                                             
 . 50شعباين لطفي، مرجع سابق، ص  1
 .79مكرر، من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، ص 365املادة 2
 .49شعباين لطفي، مرجع سابق، ص 3
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 % 70السنة األوىل من اعضوع للضريبة:  فيض 

  % 50السنة الثانية من اعضوع للضريبة:  فيض 

  % 25السنة الثالثة من اعضوع للضريبة:  فيض 

  مينن  فيض لفائدة أنشطة مجع الورق املستعمل والنفاايت املنزلية وكذا النفاايت األخرى القابلة
 للتأهيل :

 % 70السنة األوىل من اعضوع للضريبة:  فيض 

  % 50السنة الثانية من اعضوع للضريبة:  فيض 

  % 25ع للضريبة:  فيض السنة الثالثة من اعضو 

 املطلب الثاين  :  التحصيل اجلبائي للضريبة اجلزافية الوحيدة

 .الفرع األول : تعريف و إجراءات التحصيل اجلبائي للضريبة اجلزافية الوحيدة  

 أوال: تعريف التحصيل اجلبائي

 لقد تعددت تعاريف التحصيل اجلبائي إال أهنا تصب يف معىن واحد نذكر منها :  

  يقصد بتحصيل الضريبة جمموعة من العمليات واإلجراءات اليت تؤدي إىل نقل دين الضريبة من ذمة
املكلف ابلضريبة إىل اعزينة العمومية وفقا للقواعد القانونية والضريبة املطبقة يف هذا اإلطار حيث 

معينة للتحصيل تتكفل إدارة الضرائب بتحديد املواعيد املالئمة لتحصيل الضريبة كما تتبع طرق 
 الضرييب . 

  تلك العملية القاضية إببراء ذمة األفراد اجتاه اعزينة العمومية وبذلك يعترب املرحلة احملاسبية اليت تلزم
يبة املبني يف السند ملتزما احملاسب ابلتكفل بسند التحصيل بعد مراقبة شرعية وبعدها تقاضي مبلغ الضر 

 1العقوبة املرتتبة عن عدم التسديد يف األجل احملدد.و  ريخ االستحقاقاتو  ابملبلغ احملدد قانوان يف السند
  هو جمموعة العمليات اليت تقوم هبا اإلدارة املالية يف سبيل وضع القوانني واألنظمة الضريبية موضع

 2التنفيذ وابلتايل إيصال حاصالت الضرائب إىل خزينة الدولة. 

                                                             
، 2012ر، واكواك عبد السالم، فعالية النظام الضرييب يف اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة املاسرت،  صص دراسات ساسبية وجباية معمقة، جامعة اجلزائ1

 . 66ص
 . 230، ص 2006علي  غدود، املالية العامة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  2
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التحصيل اجلبائي: هو التزام مديين الدولة واجلماعات احمللية وهيئاهتا  وعليه نستنتج من خالل التعاريف السابقة أن
واملؤسسات العمومية إىل تسديد ما بذمتهم من ديون اجتاه هذه اإلدارات هبدف ضمان حق الدولة وهيئاهتا يف 

 استيفاء الضريبة.

 اثنيا: إجراءات التحصيل اجلبائي للضريبة اجلزافية الوحيدة

 1يوجد طريقتني لتحصيل وتسديد الضريبة اجلزافية الوحيدة: 

 الدفع الكلي للضريبة اجلزافية الوحيدة: .1

جوان(، يقوم املكلفون ابلضريبة بدفع إمجايل للضريبة 30و   1( ) بني 12عند إيداع التصرين التقديري )ج  
 اجلزافية الوحيدة املوافقة لرقم األعمال التقديري املصرح به.

 ينقضي أجل الدفع يف يوم عطلة قانونية يؤجل الدفع ألول يوم عمل يليه.عندما 

 الدفع اجلزئي للضريبة اجلزافية الوحيدة: .2

 ميكن للمكلفني ابلضريبة اعاضعني لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة، اللحتوء للدفع اجلزئي للضريبة.

من مبلغ  % 50جوان( ، تسديد 30و   1ني ويف هذه احلالة، جيب عليهم، عند إيداع التصرين التقديري )ب  
الباقية فيتم تسديدها عن طريق إشعار ابلدفع اجلزئي للضريبة اجلزافية الوحيدة   % 50الضريبة اجلزافية الوحيدة، أما 

 مكرر( ، على دفعتني متساويتني : 50)ج 

 سبتمرب. 15إىل  1من :  25%

 ديسمرب. 15إىل  1من :  25%

 ع يف يوم عطلة قانونية يؤجل الدفع ألول يوم عمل يليه.عندما ينقضي أجل الدف

 

 

 

 

                                                             
 . 79، ص 2021، من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 365املادة 1
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 1( : آجال تسديد الضريبة اجلزافية الوحيدة02اجلدول رقم )

 نسب التسديد آجال التسديد 
 من املبلغ الواجب الدفع  %50 جوان(  30و  1اتريخ إيداع التصرين التقديري السنوي)بني 

 من املبلغ الواجب الدفع %25 سبتمرب 15و  01بني 
 من املبلغ الواجب الدفع %25 ديسمرب 15و  01بني 

، 2020املتضمن قانون املالية سنة  2019ديسمرب  11املؤرخ يف  14-19من القانون رقم  14املادة املصدر: 
 .08ص

 الفرع الثاين : الواجبات اجلبائية للمكلفني ابلضريبة اجلزافية الوحيدة .

لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة جيب عليه االلتزام ابلتصرحيات اجلبائية اليت  املكلف ابلضريبة اعاضع 
 تتمثل فيما يلي: 

 التصريح ابلوجود:أوال: 

يوم من  30خالل   (G 08)يتعني على املكلفني ابلضريبة اجلدد إيداع تصرين ابلوجود عرب سلسلة 
 2أو املركز اجلواري للضرائب الذي يتبعون له. بداية النشاط لدى مفتشية الضرائب

 التصريح برقم األعمال التقديري:اثنيا: 

يتعني على املكلفني ابلضريبة اجلزافية الوحيدة اكتتاب تصرين تقديري برقم األعمال  حتدد اإلدارة اجلبائية 
وإرساله إىل مفتش الضرائب التابع له مكان   (G 12)منوذجه و إرساله إىل مفتش الضرائب التابع له عرب سلسلة 

 جوان من كل سنة. 30ممارسة النشاط وجيب أن يتم اكتتابه قبل 

 ويتعني عليهم مسك وتقدمي عند كل طلب من اإلدارة اجلبائية: 

  سحتل مرقم ومؤشر عليه من قبل املصاحل اجلبائية يتضمن تلخيصا سنواي وتسحتل فيه تفاصيل مشرتايهتم
 اتري وغريها من املستندات الثبوتية . املدعمة بفو 

  سحتل مرقم وموقع حيتوي على تفاصيل إيراداهتم املهنية إذ كانوا ميارسون نشطا تقدمي اعدمات هذه
 الواثئق يتم تقدميها بناء على طلب من إدارة الضرائب

                                                             
 .08، ص2020املتضمن قانون املالية سنة  2019ديسمرب  11املؤرخ يف  14-19من القانون رقم  14املادة 1
 . 98، ص 2020صاحل بزة، أمينة خزانجي، جباية مؤسسة دروس ومتارين سلولة، الطبعة األوىل، دار الباحث، اجلزائر، 2
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 .1سحتل مرقم ومؤشر عليه يتضمن تفاصيل مبيعاهتم 

 على األجور:التصريح الشهري لالقتطاعات اثلثا: 

يتوجب على املكلفني ابلضريبة اجلزافية الوحيدة دفع املبالغ املستحقة بصد الضريبة على الدخل اإلمجايل 
( يوما األوىل من الشهر الذي يلي الثالثي املدين الذي أجريت خالله 20على األجور خالل العشرين )

 .(GN°50)وذلك عن طريق التصرين ابلوثيقة  االقتطاعات

 التصريح التكميلي: رابعا:

تصرحيا هنائيا   1جانفي من السنة ن+ 20على املكلفني ابلضريبة اجلزافية الوحيدة أن يكتتبون يف أجل أقصاه  
 يتضمن رقم األعمال احملقق فعليا .

يف حالة ما إذا جتاو  رقم األعمال املصرح به بعنوان التصرين املؤقت ،فان املكلف ابلضريبة عليه أن  
يسدد الضريبة التكميلية املوافقة عندما يقوم ابلتصرين النهائي ،عندما ال يتحتاو  رقم األعمال احملقق عتبة 

ملصرح به خيضع للضريبة اجلزافية الوحيدة دج فان الفارق بني رقم األعمال احملقق ورقم األعمال ا 15000000
 .  (G 12 ter)مبعدالت املرافقة، وذلك عرب سلسلة 

أما املكلفون ابلضريبة الذين حققوا رقم أعمال يتعدى سقف اعضوع للضريبة اجلزافية الوحيدة عند 
 نظام الربن احلقيقي ، جيب أن اختتام السنة املوالية لتلك اليت مت فيها جتاو  احلد املذكور أعاله فيتم حتويلهم إىل

يبقي املكلفني ابلضريبة احملولني إىل نظام الربن احلقيقي خاضعني هلذا األخري مهما كان مبلغ رقم األعمال احملقق 
 بعنوان السنوات املالية الالحقة

يد يتعني على املكلفني ابلضريبة اجلدد اكتتاب التصرين النهائي وتسد ابلنسبة للمكلفني اجلددأما 
ديسمرب من سنة بداية نشاطهم و  31الضرائب املستحقة تلقائيا، وجب اكتتاب هذا التصرين يف أجل أقصاه 

 2. (G12 bis)سلسلة  ذلك عرب

 

 

                                                             
 .04، ص 2021املادة األوىل من قانون اإلجراءات اجلبائية 1

 .31صاحل بزة، أمينة خزانجي، مرجع سابق، ص 2
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 واجلدول التايل يوضن التصرحيات الواجب إيداعها من قبل املكلفني: 

 ( : التصرحيات الواجبة على املكلفني ابلضريبة اجلزافية الوحيدة                                      03اجلدول رقم )

 وثيقة التصريح آجال التصريح التصريح
 (G08)سلسلة  يوم من بداية النشاط  30 التصرين ابلوجود 

  (G12)سلسلة  جوان من كل سنة 30قبل  التصرين برقم األعمال التقديري
 G 12)سلسلة   1جانفي من السنة ن +  20قبل  التصرين التكميلي

ter) 
 (G50)سلسلة  يوم من الشهر املوايل للثالثي 20 التصرين الشهري لالقتطاعات على األجور

 G12)سلسلة  ديسمرب من سنة بداية النشاط 31قبل  التصرين ابلنسبة للمكلفني اجلدد
bis) 

 إعداد الطالبتني ابالعتماد على قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلةمن املصدر: 

 .  الفرع الثالث : العقوابت اجلبائية للضريبة اجلزافية الوحيدة

عند عدم االمتثال إىل االلتزامات الواجب القيام هبا من قبل املكلفني ابلضريبة اجلزافية الوحيدة، يتعرض املكلف 
 282املعدل واملتمم ألحكام املادة  2020من قانون املالية لسنة  15طبقا ألحكام املادة إىل عقوابت وذلك 

 1من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة. 7مكرر 

 .دج لعدم التصرين ابلوجود 30000غرامة ضريبية بقيمة 

 .كانت السحتالت غري مرقمة و موقعة  دج إذا 5000غرامة ضريبية بقيمة 

من قانون اإلجراءات  1دج عند عدم مسك الدفاتر املنصوص عليها يف املادة 10.000بية بقيمة غرامة ضري
 .اجلبائية

  : عند عدم اكتتاب التصرحيات التقديرية و النهائية 

 سسوبة على الضريبة املستحقة إذا مل يتحتاو  التأخر شهرا.  10%

 .سسوبة على الضريبة املستحقة إذا جتاو  التأخر مدة شهر دون أن يتعدى شهرين 15%

                                                             
 .66، ص 2020والرسوم املماثلة، من قانون الضرائب املباشرة  07مكرر 282املادة 1
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 سسوبة على الضريبة املستحقة عندما يتحتاو  التأخر شهرين. 20%

  :1إن اإليداع املتأخر للتصريح النهائي عندما ال يؤدي إىل عملية دفع ينجر عنه تطبيق غرامة ب 

 .  1لتصرين مدة شهر واحد دج إذا مل يتحتاو  التأخري عن ا25000

 . 2دج إذا مل يتحتاو  التأخري عن التصرين مدة شهرين 5000

 .  2دج إذا جتاو  التأخري عن التصرين مدة شهرين 10000

  : 2عند تقدمي تصرحيات يشوهبا النقص أو التدليس 

 دج أو يساويه. 50000إذا كان مبلغ احلقوق املتملص منها يقل عن مبلغ  10%

 دج أو يساويه. 200000دج ويقل عن مبلغ 50000إذا كان مبلغ احلقوق املتملص منها يفوق 15%

 دج. 200000إذا كان مبلغ احلقوق املتملص منها يفوق 20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 66، ص 2021مكرر من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة،  282املادة 1
 .45، ص 2021من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة،  193املادة  2



 الرضيبة اجلزافية الوحيدة الفصل الأول:

 

17 

 

 املبحث الثاين: الدراسات السابقة 

 املذكرات املطلب األول: 

 الفرع األول: الدراسة األوىل

وليد، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماسرت أكادميي،  صص دراسة هوماري سمد، بلعيايل 
ساسبة وجباية، حتت عنوان "أمهية نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة يف ظل اإلصالحات الضريبية يف اجلزائر للفرتة 

، تطرق 2016-2015(  جامعة سمد البشري اإلبراهيمي برج بوعريريج السنة اجلامعية 2007-2015)
( من 2015 -2007حثان من خالل هذه املذكرة اإلصالحات اجلبائية اليت عرفتها اجلزائر خالل الفرتة ) البا

 جانب اهلياكل والتشريع،  ونظام الضريبة اجلزافية الوحيدة بشكل عام.

 ومن أهم النتائج املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة: 

  استثنائية ابعتبار النظام اجلزائري نظام تصرحيي ابلدرجة إن الضريبة اليت كانت يف نظر اجلميع جمرد ضريبة
 من أهم عناصر النظام اجلبائي اجلزائري.  2015األوىل، واليت أصبحت مبوجب قانون املالية لسنة 

  إن توسيع جمال تطبيق نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة أثر الوضعية اجلبائية يف جمال الرسم عل القيمة
مكلفني التابعني للنظام احلقيقي ، كاإلقصاء من جمال تطبيق الرسم على القيمة املضافة، املضافة ابلنسبة لل

فقدان صفة اعاضع للرسم على القيمة املضافة، فقدان احلق يف اعصم، منع فوتره الرسم على القيمة 
 من قانون الرسم على رقم األعمال.  64املضافة، وهذا حسب ما متليه املادة 

 الدراسة الثانية  الفرع الثاين:

دراسة سمد الزين  ين، نور الدين دابب، يوسف األخوص، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة  
ماسرت أكادميي،  صص ساسبة، حتت عنوان " أثر املفاضلة بني النظام احلقيقي  ونظام الضريبة اجلزافية الوحيدة 

تتناول هذه املذكرة   2018-2017الوادي السنة اجلامعية عن العبء الضرييب " جامعة الشهيد محّه عضر 
موضوع أثر االنتقال من النظام احلقيقي  إىل نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة على العبء الضرييب و قياس العبء 

 الضرييب وما ينتج عنه من ضلط ضرييب للمكلف واإلدارة الضريبة.
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 ذه الدراسة:ومن أهم النتائج املتوصل إليها من خالل ه

  االختيار األمثل للمؤسسة يف إتباعها للنظام الضرييب للتصرين ابلتزاماهتا الضريبية خيفض من أعبائها
 اجلبائية واملالية. 

  يعد التسيري اجلبائي وسيلة متكن املؤسسة من أداء التزاماهتا وفق ما متليه القوانني اجلبائية واالختيار األمثل
 للتصرين اجلبائي أبقل عبء ضرييب. للنظام الضرييب املناسب 

 املقاالت املطلب الثاين: 

 الفرع األول: الدراسة األوىل

طاليب بن عيسى، مقال منشور يف جملة الدراسات االقتصادية املعمقة، الضريبة اجلزافية الوحيدة يف اجلزائر: 
، هتدف هذه 2018، جامعة البليدة، سنة 2017 فيف وتبسيط لإلجراءات على ضوء قانون املالية لسنة 

ملتعلقة ابلوعاء والتحصيل الضريبيني ابلنسبة الدراسة إىل معرفة التدابري واإلجراءات اجلبائية يف رتلف اجملاالت ا
 ، 2017ملكلفي الضريبة اجلزافية الوحيدة وفق قانون املالية لسنة 

 ومن أهم النتائج املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة:

   مل تصبن يف نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة طريقة دفع مميزة، ألنه أصبن نظام تصرحيي مثل نظام الربن
 يقي وابلتايل يفرتض عدم إطالق صفة النظام على الضريبة اجلزافية الوحيدة.احلق

 الفرع الثاين: الدراسة الثانية

بلحوت عبد اجمليد،  واوي عمر محزة، مقال منشور يف جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التحتارية، 
دة بني حتسني  مردودية  التحصيل وتسهيل  اإلجراءات االنتقال من النظام اجلزايف إىل نظام الضريبة اجلزافية الوحي
، جامعة علي لونيسي، البليدة، سنة 2016-2007اجلبائية . دارسة حالة املديرية الوالئية للضرائب املسيلة 

، هتدف هذه الورقة البحثية لدراسة نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة ،وهذا بعد إللاء النظام اجلزايف وهو نظام 2019
 .األنظمة اجلبائية يف اجلزائر من
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 ومن أهم النتائج املتوصل إليها : 

  لزايدة عدد املكلفني فيه، نظرا لالنتقال من األنظمة  2007الوعاء الضرييب يف ارتفاع مستمر منذ سنة
 األخرى إىل نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة وكذا فتن جمال اعضوع  ابلنسبة للمكلفني األشخاص املعنويني

 وكذا رفع رقم األعمال.
  دج، أصبن طريقة من طرق التهرب الضرييب.  10000وضع احلد األدىن من الضريبة اجلزافية الوحيدة 

  ألنشطة التحتارة واعدمات على التوايل فتن جمال لعدم حتقيق العدالة  12%أو  5 %تطبيق معدل
 الضريبية بني املكلفني، لعدم مراعاة املناطق اجللرافية والتحتمعات السكانية وممارسة النشاط.

 ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقةاملطلب الثالث: 

بعد استعراض الدراسات السابقة، جند أن دراستنا أمشل و أدق من مجيع النواحي فيمةا خيةص النظةام اجلبةائي ونظةام 
، من خةالل دراسةة اإلصةالحات 2015الضريبة اجلزافية الوحيدة، فقد مت دراسة الفرتة قبل وبعد قانون املالية لسنة 

ضةةريبة اجلزافيةةة الوحيةةدة  وتوضةةين أثةةر االنتقةةال إىل نظةةام الةةيت مسةةت نظةةام ال  2015قبةةل وبعةةد قةةانون املاليةةة لسةةنة 
 الضريبة اجلزافية الوحيدة على التحصيل اجلبائي. 
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 خالصة  الفصل 

طرأت على النظام اجلبائي خاصة  من خالل هذا الفصل حاولنا تقدمي أهم التعديالت والتطورات اليت
اجلزايف، وكانت من نتائج هذه اإلصالحات وضع نظام فرض ضرييب مبسط و ذو فعالية يسمى نظام التقدير نظام 

اجلزايف حيث أصبحت تعوض الضرائب اليت كانت تفرض التقدير نظام اجلزافية الوحيدة والذي حل سل الضريبة 
 على املكلفني التابعني له.

ق حتصيلها، وحتديد اإلجراءات واحلاالت اعاصة هبا اليت قمنا بتسليط الضوء على جمال تطبيقها ومعدالهتا وطر و 
 متيزها عن ابقي الضرائب.  

 

 



  

الثاين الفصل  
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:تمهيد  

لإلجابة على إشكالية الدراسة مت تدعيم اإلطار النظري بدراسة ميدانية، متثلت يف التعريف باملديرية 

رمضان لوالية برج بوعريريج واهلياكل التنظيمية هلم  الوالئية للضرائب و املفتشية للضرائب و قباضة الضرائب عبان

  .2015، وحتديد اإلجراءات الالزمة إلبرام العقد اجلزايف، وحتصيل الضريبة اجلزافية قبل ووفق قانون املالية لسنة 
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  تعريف بميدان الدراسة: المبحث األول

  : لوالية برج بوعريريجتعريف قباضة الضرائب عبان رمضان : المطلب األول 

خارجية ، ذات طابع مايل وخدمايت ، تقوم بتحصيل الضرائب والرسوم  هي مصلحة جبائية:قباضة الضرائب

وفق قواعد قانونية وتدفع إىل ذوي احلقوق يف حدود اقتصادها القانوين ، وهلا عالقة مع خمتلف اإلدارات 

كيب اخل فتتكفل بتحصيل مبالغ الغرامات اليت تفرضها العدالة على مرت...األخرى مثل العدالة ، البنك ،الربيد 

  . اجلنح ،   وحتصيل مبالغ املسامهني الذين يدفعون مستحقا�م بشيكات بنكية ،صكوك بريدية ،أو نقدا 

  قباضة الضرائب عبان رمضان  الهيكل التنظيمي ل :   الثانيالمطلب 

  : يتكون اهليكل التنظيمي لقباضة الضرائب عبان رمضان من

األول على تسري نشاطات القباضة ،وبدونه ال تتم هذه العملية فهو املمثل الرمسي يف   يعترب املسؤول :القابض 

كل إمضاء وثيقة تستخرج من القباضة ، فمن مهامه احلرص على السري األمثل للعمليات والوظائف اخلاصة 

  .بالقباضة 

ين يتم استقبال التجار إن مجيع العمليات التحصيلية للضرائب تتم عن طريق الشباك ، أ: مصلحة الصندوق 

  .وغري التجار من أجل تقدمي اخلدمات الالزمة 

القيام بالعمليات احملاسبية اليومية ، الشهرية ، السداسية ،السنوية ، كما تقوم املصلحة :مصلحة المحاسبة 

ل شهر بتصحيح األخطاء اليت من املمكن الوقوع فيها من طرف أمني الصندوق أثناء أداء مهامه ،ويف �اية ك

تقوم بتصفية الدفاتر اخلاصة بتسجيل العمليات احلسابية من أجل حصى قيمة املداخيل اإلمجالية واليت يتم 

  . توزيعها حسب القوانني املعمول �ا 

هلذه املصلحة دور فعال يف العمليات اجلبائية ،لذا وضع مكتب خاص يرتأسه رئيس املتابعة  :مصلحة المتابعة 

عوان هلم كافة الصالحيات القانونية ملباشرة عملهم قصد املتابعة اجلبائية للتهرب الضرييب ميثل جمموعة من األ

من طرف التجار ،من خالل مجلة من اإلجراءات اليت خيوهلا القانون كإجراء التنبيه الشخصي ، حجز لدى 

  .الغري ، الغلق املؤقت ،احلجز إىل غاية الوصول للبيع 
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  الهيكل التنظيمي لقباضة الضرائب عبان رمضان): 03(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 .من إعداد الطالبتني باالعتماد على معطيات قباضة الضرائب :المصدر
  

  آلية تحصيل حقوق الضريبة الجزافية الوحيدة من قبل القباضة: المطلب الثالث

تأيت مرحلة حتصيل الضريبة اجلزافية الوحيدة هي األخرية بعدم يتم حتديد الوعاء وتقدير الضريبة ، وسيتم 

  :التطرق إىل عملية التحصيل على مستوى قباضة الضرائب

  على مستوى مصلحة الصندوق: أوال

فع مقيدة مسبقا يف تسديد الضريبة إما نقدا أو بشيك بنكي أو صك بريدي وتكون احلقوق الواجبة الديتم 

  .سجالت القباضة

 عندما يكون التسديد نقدا:  

، تكون خمتومة بطابع القباضة Quittanceالدفع يقوم أمني الصندوق بتحرير وثيقة تسمى وصل مقابل عملية 

  .واليت تثبت الدفع املادي للمكلف

 القابض

 مصلحة الصندوق

 مصلحة المتابعة

 مصلحة المحاسبة
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 عندا يكون التسديد بشيك بنكي:  

وصل، حيث يعد اخلاضع للضريبة غري حمرر من يتم التسديد  مباشرة لدى شباك الدفع الشخصي مقابل إصدار 

  .أعباء دفع الضريبة حىت تتم املخالصة الفعلية للصك من طرف البنك أو اخلزينة اليت يتبع إليها املعين

 عندما يكون التسديد بواسطة الحساب البريدي الجاري للقباضة:  

تتم املخالصة إما بإيداع صك بريدي أو إصدار حوالة بريدية لفائدة احلساب الربيدي للقباضة يف أحد مكاتب 

الربيد، حيث يعد اخلاضع للضريبة غري حمرر من أعباء دفع الضريبة حىت تتم املخالصة الفعلية للصك من طرف 

  .زائرحل املركز الوطين للصكوك الربيدية التابع ملؤسسة بريد اجلمصا

  على مستوى مصلحة المحاسبة: ثانيا

اخلاص  500029اب حيث يقوم احملاسب بتسجيل ما مت حتصيله من قبل أمني الصندوق، وتقييده يف احلس

  : الذي ينقسم إىل بالضريبة اجلزافية الوحيدة

 500 029 L A  05تسجل فيه حقوق الضريبة اجلزافية اخلاضعة ملعدل%  

 500 029 L B  12تسجل فيه حقوق الضريبة اجلزافية اخلاضعة ملعدل % 

 500 029 L C  دج5000(تسجل فيه حقوق الضريبة اجلزافية املتعلقة باحلد األدىن( 

 500 029 L D  دج10000(املتعلقة باحلد األدىن تسجل فيه حقوق الضريبة اجلزافية( 

 على مستوى مصلحة المتابعات: ثالثا  

  .من خالل إرسال التنبيه واإلخطار، الغلق املؤقت، احلجز والبيع يتم مباشرة كافة أعمال التحصيل اإلجباري
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  إجراءات تحصيل الضريبة الجزافية الوحيدة : المبحث الثاني

  إجراءات إبرام العقد الجزافي بين المكلف واإلدارة الضريبية : المطلب األول

  آلية إبرام العقد الجزافي: الفرع األول

  تكوين ملف جبائي: أوال

املكلف  يتم فتح ملف جبائي من قبل املصاحل اجلبائية املختصة، بناءا على التصريح اإلداري الذي يقوم به

  .أو عن طريق معلومات واردة من قبل املصاحل أو إدارات أخرى

  إجراءات إبرام العقد الجزافي: الفرع الثاني

 : إرسال التصريحات برقم األعمال: أوال

إىل كافة املكلفني بالضريبة اجلزافية الوحيدة ،  GN°12ترسل التصرحيات برقم األعمال مطبوعة 

واملكتتبة قبل الفاتح فيفري من كل سنة وحتدد أسس اإلخضاع وفق للمعلومات املتضمنة يف التصرحيات مطبوعة 

GN°12  واملودعة من طرف املكلفني بالضريبة ، إضافة إىل حماضر املعاينة اليت تتم يف عني املكان واملعلومات

  . ملصادر من قبل اإلدارة املتعددة ا

املكلفني بالضريبة اخلاضعني لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة ميكنهم اختيار فرض الضريبة حسب النظام 

احلقيقي، يودع االختيار قبل الفاتح من شهر فيفري من السنة، ويكون صحيحا و�ائي بالنسبة لنشاط واحد 

  . فقط، وجيب أن حيدد بصورة صرحية وواضحة

دج فان 15000000دما ال جيدد طلب االختيار يف سنة ما ويكون رقم األعمال احملقق مل يصل إىل عتبة عن

  . املكلف املعين حيول بصفة تلقائية إىل نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة 

م عند بداية االستغالل ومهما كان مبلغ رقم األعمال، اختيار فرض الضريبة حسب النظا ميكن للمكلفني اجلدد

  .احلقيقي
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  : إعداد بيان التقييم: ثانيا

  :ويكون التقييم بناء على

  تصرحيات املكلفني برقم األعمال املكتتب قبل الفاتح من فيفري مطبوعةGN°12  

 فرب الوطن  العناصر اليت هي يف حوزة املصلحة كشوفات معلومات واردة من خمتلف املصاحل اجلبائية

  اخل ...أو من طرف إدارات أخرى كالبنوك ،اجلمارك ، مدرية التجارة 

 ظروف ممارسة النشاط.  

 املعاينات اليت تتم بعني املكان.  

يف حالة ممارسة أنشطة خاضعة ملعدالت خمتلفة مخسة باملائة أو اثين عشرة يف املائة يف احملل املهين نفسه 

 االعتبار ، دون أن يتجاوز رقم األعمال اإلمجايل عتبة  ،سيتم اخذ رقم أعمال كل نشاط بعني

  .دج 15000000

دج يف مطبوعة اإلخطار بالتقييم لرقم األعمال  10000يسجل املبلغ األدىن لفرض  الضريبة املقدرة ب 

GN°8 

ايل ، عند اإلخطار بالتقييم برقم األعمال يتم حتديد معدل الضريبة اجلزافية املطبق وكذا التخفيض االحتم

ترسل اإلدارة اجلبائية إىل املستغل اخلاضع للضريبة اجلزافية الوحيدة ، مبوجب رسالة موصى عليها مع إشعار 

باالستالم ، تبليغا يتضمن إشعار بالتقييم خاصا بكل سنة من سنوات الفرتة اجلزافية مطبوعة إخطار بالتقييم 

رساهلا إىل املكلف مكان تواجد النشاط ، يتم إعداده يف نسختني واحدة يتم إ GN°8لرقم األعمال 

  . وتوضع األخرى يف ملفه اجلبائي 

يوم، ابتداء من تاريخ استالم اإلخطار بالتقييم لرقم األعمال، إلفادة اإلدارة  30يتم منح أجل ثالثون 

يوم قد 30بقولكم أو مالحظاتكم احملتملة مع تبيان األرقام اليت ميكنكم قبوهلا، عند انقضاء أجل ثالثني 

  : تكون احدي احلالتني

 سيتم اعتماد التقييم املقرتح كأساس لفرض : يقبل املكلف بالضريبة التقييم املقرتح أو ميتنع عن الرد

  الضريبة اجلزافية الوحيدة ، 

 يتم منح مراجعة إن كان موقفه مربرا قانونا، ويتم عرض كل : رفض املعين باألمر التقدير املقرتح

 .يها على اللجنة الداخلية للتقييم قصد إبداء الرأي فيهااحلاالت املشكوك ف

  



 دراسة �ا� ق�اضة الرضائب :الفصل الثاين

 

28 

 

  :إعداد اإلشعار بالتبليغ النهائي: ثالثا

فور استالم أجوبة املكلفني بالضريبة، تشرع مصلحة الوعاء يف حتليلها بغية إعداد وإرسال 

حيدد بشكل �ائي األسس املعتمدة وكذا مبالغ الضريبة اجلزافية GN°9اإلشعار النهائي بالتبليغ 

املستحقة بعنوان سنتني ، يتم حتديد مسامهات املكلفني بتطبيق نسبة الضريبة اجلزافية الوحيدة اخلاصة 

  بأنشطتهم على رقم األعمال السنوي املعتمد 

  :  وحترر يف أربع نسخ

 نسخة ترسل مطبوعةGN °9  لون ابيض موجهة للمكلف بالضريبة . 

  نسخة ترسل مطبوعةGN °9 لون أمحر موجهة إىل مفتشية إقامة املكلف . 

 نسخة ترسل مطبوعةGN °9   لون أخضر موجهة لقابض الضرائب. 

  نسخة ترسل مطبوعةGN °9لون أبيض موجهة مللف املكلف بالضريبة. 

   

  :الجزافيةإعداد جدول اإلرسال التلخيصي للمبالغ : رابعا

قصد جعل عقود الضريبة اجلزافية الوحيدة نافذة ، جيب على املصلحة املكلفة بالضريبة اجلزافية الوحيدة 

، حيث حتتوي هذه املطبوعة على قائمة 40رقم Dأن متال جدول اإلرسال التلخيصي للمبالغ اجلزافية سلسلة 

املكلفني بالضريبة الذين مت إعداد عقدهم واألساسات الضريبية املضبوطة لكل مكلف ، وكذا حقوق الضريبة 

  . اجلزافية املتعلقة �ا 

، يرسل مرفقا مع 40رقم Dبعد االنتهاء من إعداد جدول اإلرسال التلخيصي  للمبالغ اجلزافية سلسلة 

ار باملبالغ النهائية مطبوعة إىل مدرية الضرائب قصد التأشري عليه من قبل املدير ألوالئي للضرائب ، ويصبح ذا إشع

لون GN°9صبغة قانونية ليتم إرساله بعد ذلك إىل قابض الضرائب املعين رفقة إشعار باملبالغ النهائية مطبوعة 

  أخضر 
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  2015قانون المالية لسنة  ووفق الضريبة الجزافية الوحيدة قبلإجراءات تحصيل حقوق : المطلب الثاني 

  2015قانون المالية لسنة  إجراءات تحصيل حقوق الضريبة الجزافية قبل: الفرع األول

مضمو�ا رقم األعمال املقرتح حيث يتم   C041تقوم اإلدارة اجلبائية بإرسال للمكلف بالضريبة مطبوعة 

يوم، ابتداء من تاريخ استالم اإلخطار بالتقييم لرقم األعمال، إلفادة اإلدارة بقولكم أو  30منح أجل ثالثون 

يوم قد تكون احدي 30 مالحظاتكم احملتملة مع تبيان األرقام اليت ميكنكم قبوهلا، عند انقضاء أجل ثالثني 

  : احلالتني

 يف هذه احلالة يتم اعتماد التقييم املقرتح  : كلف بالضريبة التقييم املقرتح أو االمتناع عن الردقبول امل

  .كأساس لفرض الضريبة اجلزافية الوحيدة

 رفض املكلف بالضريبة بالتقييم املقرتح 

بتحليلها بغية إعداد وإرسال اإلشعار النهائي  عند استالم أجوبة املكلفني بالضريبة، تقو م اإلدارة اجلبائية

حيث حيدد بشكل �ائي األسس املعتمدة وكذا مبالغ الضريبة اجلزافية املستحقة بعنوان ، يتم Gn°09 بالتبليغ

حتديد مسامهات املكلفني بتطبيق نسبة الضريبة اجلزافية الوحيدة اخلاصة بأنشطتهم على رقم األعمال السنوي 

  املعتمد

ملكلف بتسديد الضريبة اجلزافية الوحيدة لدى قابض الضرائب الذي يتبع له ممارسة أنشطته، بالربع يقوم ا

 . كل ثالثة أشهر قبل آخر يوم من كل فصل مدين) 4/1(

  2015إجراءات تحصيل حقوق الضريبة الجزافية الوحيدة وفق قانون المالية لسنة : الفرع الثاني

أصبح النظام اجلبائي نظام تصرحيي، حيث املكلف هو من يصرح برقم  2015ة وفق ما جاء به قانون املالية لسن

 :األعمال وتغريت طريقة تسديد الضريبة اجلزافية الوحيدة حيث تأسست طريقتني للدفع

يف أجل أقصاه  G12يكون دفع كلي وذلك عند التصريح التقديري لرقم األعمال عرب سلسلة  :الطريقة األولى

 جوان من سنة النشاط 30

 :للطريقة األولى ةتطبيقي حالة

  : كما يلي  2020وكان نشاطه سنة عاشور مطعم  .حالسيد  لدى 

  برج بوعريريج 1044جتزئة : عنوان النشاط

  مسكن برج بوعريريج  680حي : عنوان إقامة املكلف بالضريبة
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  دج1300000: رقم األعمال املصرح به

  %12: الضرييب املعدل 

  156000=  0.12× 1300000: املبلغ املدفوع

  . 2020- 06-30إىل  2020-1-1من  G12لتصريح ادج بواسطة  156000يد مبلغ  كليا يتم تسد

  )02الملحق رقم (  .G12 bisالتصريح رقم األعمال النهائي عبر سلسلة 

التقديري فيتم تسديد الفرق عند إيداع رقم األعمال احملقق جتاوز رقم األعمال  كانعلما أن يف �اية السنة  

  .2021جانفي من السنة  20وذلك قبل  التصريح النهائي لرقم األعمال 

  دج 1300000: املصرح بهرقم األعمال  

  دج  1450000: رقم األعمال احملقق

  دج150000=1300000- 1450000: الفرق اخلاضع للضريبة

  :الضريبة اجلزافية التكميلية

  دج  18000= 0.12×150000 

  

عند إيداع التصريح التقديري لرقم األعمال عرب سلسلة  %50يكون دفع جمزأ حيث يسدد  :الطريقة الثانية

G12  والنصف اآلخر عرب سلسلةG50 bis عرب دفعتني متساويتني يف اآلجال احملددة. 

  : للطريقة الثانية ةتطبيقي حالة

  : كما يلي  2020مذبح للحوم البيضاء وكان نشاطه لسنة  منري .دلدى السيد 

  برج بوعريريج 1044جتزئة : عنوان النشاط

  مسكن برج بوعريريج  500حي : عنوان إقامة املكلف بالضريبة
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 ) 03الملحق رقم (   G12التصريح برقم األعمال التقديري عبر سلسلة 

  دج 1500000: م األعمال املصرح بهرق

  %5: الضرييب املعدل 

 دج75000=  0.5×1500000: ملبلغ املدفوعا

  : 2019- 06-  30إىل 2019- 1- 1املبلغ عند التصريح برقم األعمال من من %50يتم تسديد 

  دج  37500= 0.5× 75000

  2019سبتمرب  15إىل  01من املبلغ من  %25ويتم تسديد 

  18750= 0.25× 75000: املبلغ

  2019ديسمرب  15إىل  01غ من وتسديد اجلزء املتبقي من املبل

  )04الملحق رقم (.  G 50 bisذلك عرب سلسلة 187500= 0.25× 750000: املبلغ

  )05الملحق رقم ( . G12 bisالتصريح رقم األعمال النهائي عبر سلسلة 

 20علما أن يف �اية السنة مت حتقيق نفس رقم األعمال التقديري ومت التصريح برقم األعمال النهائي وذلك قبل 

  . 2021جانفي من السنة 

أما بالنسبة للمكلفني اجلدد تسدد الضريبة اجلزافية الوحيدة تلقائيا عند إيداع التصريح التقديري يف أجل أقصاه 

  . G12terرب سلسلة ديسمرب من بداية النشاط ع 31
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  إلى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة على التحصيل الجبائياثر االنتقال : المطلب الثالث

  سنقوم �ذا املطلب توضيح األثر احلاصل على التحصيل اجلبائي نتيجة االنتقال إىل نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة

  )2014 -2009( اإليرادات المحصلة للضريبة الجزافية من الفترة ): 04(الجدول رقم 

  .اإليرادات المحصلة للضريبة الجزافية  السنوات  

قبل قانون 

المالية لسنة 

2015  

2009  177499545 

2010  199656431 

2011 184410006  

2012  220960965  

2013  250980474  

2014  268718294  

  مديرية الضرائب لوالية برج بوعريريج -مكتب التحصيل –من إعداد الطالبتني : المصدر

  

  )2020 -2015( من الفترة  الوحيدة اإليرادات المحصلة للضريبة الجزافية): 05(الجدول رقم 

 اإليرادات المحصلة للضريبة الجزافية  السنوات  

  .الوحيدة

قانون  وفق

المالية لسنة 

2015  

2015 415697054 

2016  522235328  

2017 569752548 

2018 584229747 

2019 557151696 

2020 292763187 

  

  



 

  )2020 -2009( اإليرادات المحصلة للضريبة الجزافية الوحيدة من الفترة 

  

منذ ، يف تزايد مستمرنالحظ أن اإليرادات احملصلة للضريبة اجلزافية 

لتصل إىل النسبة األكرب  ، مث عادت يف االرتفاع

فقد عرفت تراجع ملحوظا وذلك بسبب 

.   

   .االنتقال إىل نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة ساهم بنسبة كبرية يف زيادة التحصيل اجلبائي
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اإليرادات المحصلة للضريبة الجزافية الوحيدة من الفترة ): 

  

نالحظ أن اإليرادات احملصلة للضريبة اجلزافية ) 05(و ) 04(من خالل اجلدولني رقم 

، مث عادت يف االرتفاععرفت تراجع ضئيل يف اإليرادات 2011

فقد عرفت تراجع ملحوظا وذلك بسبب  2020أما سنة  ،وذلك راجع بسبب توسيع جمال التطبيق

.2020الوباء العاملي زيادة إىل االستثناءات اليت جاء �ا القانون اجلبائي لسنة 

االنتقال إىل نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة ساهم بنسبة كبرية يف زيادة التحصيل اجلبائي

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

السنوات

المحصلة للضریبة الجزافیة اإلیرادات
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): 02(الشكل رقم 

  

  

من خالل اجلدولني رقم 

2011تأسيسها إال أن سنة 

وذلك راجع بسبب توسيع جمال التطبيق 2019سنة 

الوباء العاملي زيادة إىل االستثناءات اليت جاء �ا القانون اجلبائي لسنة 

االنتقال إىل نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة ساهم بنسبة كبرية يف زيادة التحصيل اجلبائي أنومنه نستنتج 

2018 2019 2020
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  خالصة الفصل

متت على مستوى قباضة الضرائب عبان رمضان لوالية برج بوعريريج  واليت كان  من خالل الدراسة التطبيقية اليت

  : مضمو�ا الضريبة اجلزافية الوحيدة فد قمنا بدراسة ما يلي

 اإلجراءات املتبعة إلخضاع املكلف بالضريبة اجلزافية.  

 2015وبعد قانون املالية لسنة  معرفة طرق حتصيل الضريبة اجلزافية الوحيدة قبل.  

 التعرف على األثر احلاصل نتيجة االنتقال إىل نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة على التحصيل اجلبائي. 

  



 

مة ات   خ 
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إن اجلباية حتتل أمهية كربى ضمن اإليرادات العمومية يف االقتصادايت املعاصرة ، لذلك تسعى الدولة إىل 
نفقات أكرب من جهة ، وحبكم الوضع املايل الذي تعيشه الدولة زايدهتا وتنويعها حبكم تطور وظائفها، اليت تتطلب 

نظام الضريبة اجلزافية  من جهة أخرى ، لذلك وجب وضع أنظمة جديدة مثل االنتقال من النظام اجلزايف إىل
، وإصدار قوانني جبائية تتالءم مع الوضع االقتصادي ، وتعزيز النظام اجلبائي على املنافسة ، حيث الوحيدة
لص من دراستنا السابقة اإلجابة على إشكالية الدراسة يؤثر االنتقال إىل نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة على نستخ

 التحصيل اجلبائي 

 :اختبار الفرضياتأوال: 

ابلعودة إىل فرضيات الدراسة وعلى ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل دراستنا ملوضوع أثر 
االنتقال إىل نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة على التحصيل اجلبائي جبانبيه النظري والتطبيقي ، ميكن اختبار 

 الفرضيات كما يلي : 

ية الوحيدة إبجراءات خمففة ومبسطة للمكلفني هبا ، فقد مت إثباهتا : يتميز نظام الضريبة اجلزاف الفرضية األوىل
حبيث يظهر ذلك من خالل جممل اإلجراءات والتسهيالت املمنوحة للمكلفني ابلضريبة اجلزافية الوحيدة من خالل 

 سهولة إخضاع املكلفني وحرية اختيارهم للخضوع إىل هذا النوع من األنظمة اجلبائية . 

تسهيل وختفيف اإلجراءات اجلبائية املعمول هبا يف ظل نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة يؤدي إىل  ية :الفرضية الثان
زايدة نسب التحصيل اجلبائي ، فقد حتققت نسبيا وذلك الن املكلفني ابلضريبة اجلزافية الوحيدة أو أي نوع أخرى 

كلما كانت سهلة أدت إىل فائدة أكرب والعكس من الضرائب حيبب البساطة وعدم التعقد يف القوانني واإلجراءات  
 صحيح . 

 النتائج املتوصل إليها اثنيا:

 مجلة من النتائج نذكر منها التايل :  إىلعلى ضوء هذه الدراسة توصلنا 

 املعمول هبا وذلك لبساطته ومرونته .  األنظمةيعد نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة من أهم  .1
 اجلبائي يف اجلزائر ابملرونة والتجدد وذلك ملواكبة التغريات االقتصادية احلاصلة .  يتميز النظام .2
ظام هناك بعض األنشطة وحبك طبيعة نشاطها ومهما كان رقم األعمال احملقق، ال ميكن إخضاعها لن .3

 الضريبة اجلزافية الوحيدة.
 والعكس صحيح . الزايدة يف التحصيل اجلبائي  إىلالتقليل من تشعب الضرائب يؤدي  إن .4
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للنظام احلقيقي أو لنظام  إماللمكلفني ابلضريبة اجلزافية  الوحيدة حرية االختيار لنوع اخلضوع  .5
 الضريبة اجلزافية الوحيدة والقرار ال رجعة فيه و احلرية لإلدارة فقط .

 أ.حيق للمكلف ابلضريبة اجلزافية الوحيدة تسديد هذه الضريبة عن طريق الدفع الكلي أو اجملز  .6
 يلتزم املكلفني بتقدمي مجيع التصرحيات املنصوص عليها. .7
 . 2021طرأت على الضريبة اجلزافية عدة تعديالت منذ سنة التأسيس إىل غاية  .8
 االنتقال إىل نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة أدى إىل زايدة التحصيل اجلبائي.  .9
 

 االقرتاحاتاثلثا: 
 اجلبائية .  اإلدارةوحيدة االلتزام بكافة التصرحيات وااللتزامات جتاه جيب على املكلفني ابلضريبة اجلزافية ال .1
جيب على املكلفني االطالع الدائم واملستمر لقوانني اجلبائية وذلك لتغريها املستمر من طرف املشرعني  .2

 اجلبائني .
تشريع  إثناءاالقتصادية واالجتماعية للمكلفني  األوضاعكافة   مراعاةيتوجب على املشرعني اجلبائيني  .3

 القوانني اجلبائية . 
 .اجلبائية اإلدارةعلى املكلفني التحلي بثقافة االلتزام بواجبهم الضرييب جتاه  .4
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 قائمة املراجع

 الكتب: أوال

املرسي السيد احلجازي، النظم الضريبية بني النظرية والتطبيق، كلية التجارة، جامعة بريوت العربية، الدار  .1
 .2001اجلامعية، سنة

واملعنويني، اجلزء األول، جباية األشخاص الطبيعيني  - خالصي رضا، النظام اجلبائي اجلزائري احلديث  .2
  .2006دار هومة، الطبعة الثانية، سنة 

ت الضرائب .3 قضا  نظم- سياسات - سعيد عبد العزيز عثمان وشكري رجب العشماوي، اقتصاد
  .2007اقتصادية معاصرة، الدار اجلامعية، سنة 

  .2017زائر، متيجة للطباعة، اجلشعباين لطفي، جباية املؤسسة دروس مع أسئلة ومتارين حملولة،  .4
جي، جباية مؤسسة دروس ومتارين حملولة، الطبعة األوىل، دار الباحث، اجلزائر،  .5 صاحل بزة، أمينة خز

2020.  
 .2006علي زغدود، املالية العامة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  .6
  .2019سنة عربية،وهلي بوعالم، النظام الضرييب الفعال يف ظل الدور اجلديد للدولة، جامعة الدول ال .7

الت: نيا   ا

  
بصاشي هدى، صفحة صليحة، واقع النظام اجلبائي وأثره على االستثمار، جملة البحوث يف العلوم املالية  .1

لد   .2020، 02، العدد05واحملاسبية، اجلزائر، ا
التنمية والسياسيات رأفت رضوان، رشا عوض، والء احلسيين، الضرائب يف عامل األعمال اإللكرتونية، جملة  .2

لد  .2000، يونيو 02، العدد 02االقتصادية، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، ا
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  املذكرات: لثا

اكواك عبد السالم، فعالية النظام الضرييب يف اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة املاسرت، ختصص دراسات و  .1
  2012حماسبية وجباية معمقة، جامعة اجلزائر، 

  القوانني: رابعا

  2017املتضمن قانون املالية سنة  2016ديسمرب  28املؤرخ يف  14- 16القانون رقم  .1
 11املوافق ل  1441ربيع الثاين  14املؤرخ يف  14_19اجلريدة الرمسية اجلزائرية، قانون رقم  .2

  81، العدد 2020، يتضمن قانون املالية لسنة 2019ديسمرب
  2020اثلة قانون الضرائب املباشرة والرسوم املم .3
  2020قانون املالية لسنة  .4
  2021لسنة  قانون اإلجراءات اجلبائية .5
  2021قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة  .6

  املواقع اإللكرتونية: خامسا

املديريــة العامــة للضــرائب، الضــريبة اجلزافيــة الوحيــدة جمــال التطبيــق، مديريــة العالقــات العموميــة واالتصــال،  .1
ــــــــرة  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــة، نشــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــرتوين2021وزارة املالي ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــع االلكــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ : ، املوقـــــــ

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/  

  

 



 
 

 
 

 

 

 




















	الفصل الاول.pdf (p.1-20)
	الملاحق.pdf (p.21-29)
	خااتمة.pdf (p.30-32)
	شكر وعرفان.pdf (p.33-43)
	قائمة المراجع.pdf (p.44-47)
	مقدمة.pdf (p.48-49)
	الجدبد الفصل الثاني.pdf (p.51-64)

