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 هداء إ
بلغ   من  علىالصالة والسالم و  ،سلطانكلك احلمد ايريب كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم 

 .. . نيب الرمحة ونور العاملنياألمة.. ونصح  األمانة.الرسالة وأدى 
 سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم 

 أيلّ من روحي أقربإىل من هم أهدي هذا العمل املتواضع اىل من 

 اىل...

 هبجة حيايت ونور دريب وطريق جناحي، اىل من آزرتين طول مشواري الدراسي امي الغالية.

 ...اىل

 ايب العزيز الغايل.  تعب الراتحسندي يف احلياة، اىل من وجهين لطريق اخلري اىل من 

 ...اىل

 عمريهما. واطال يفهللا  حفظهما واخيت اخي 

 ...اىل

 عائليت الكرمية.

 .. اىل

 ".رايض" "انيس" "صالح الدين" " اسالم" "زين الدين " رفقاء دريبو زمالئي واصدقائي 

 اليكم مجيعا اهدي مثرة جهدي 

 عبد الرؤوف  
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  إهداء
 وطموحايت آمايل  وعلى حتقيق  ،امحد هللا تعاىل على عونه يف امتام هذا البحث

 اىل...
 

اىل من جعل هللا اجلنة حتت   ومصدر قويت،كل جناحايت    وكانت وراء الليايلمعي  تمن سهر 
 ال ميل العطاء ..............امي العزيزة )سليمة( الذي اىل الينبوع   ،اقدامها

 اىل...
اىل من كان يشد  واحلكمة، ارتقاء سلم احلياة ابلصرب   والذي علمينقدويت يف احلياة 

 (عبد الوهاب عضدي............... ايب العزيز )
 اىل...
 )وصالح الدينايوب  (زمالئي يف املعيشة اخويت 
 اىل...

 كل عائليت الكرمية 
 اىل...

   " رايض برمضان" " رؤوف بن شريف" "عبد الامين بوشوشان"زمالئي و رفقاء دريب 
 يف عونه لنا   يبخلالذي مل  "زين الدين لوصيف"وخاصة 

 اسالم                                                                      
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 والتقدير  لشكر ا

 احلمد هلل الذين وفقنا على إمتام هذا التقرير، فله احلمد والشكر أوال ودائما.

 أمسى حتيات الشكر والعرفان:  قدمن وعرفاان ابجلميلومن ابب االعرتاف ابلفضل 
 ...اىل

 تفضله ابإلشراف على هذا البحث ومسامهته املعرفية  على "عدالن صدرايت "األستاذ 
 .هلذا العمل  خالل اعدادانواملنهجية ونصائحه 

 اىل...

يف اسقاط املعارف   سعة صدره ومسامهته الفعالة  على  "أسامة هجرس " واحملاسب املسري
كل املعلومات والواثئق  ب النظرية املتعلقة ابملوضوع على الواقع من خالل الرتبص وامدادان

 وختصيصه الوقت لنا. 

 اىل...

على قبولنا إلجراء دراستنا   miss flowers parisصاحب ومسريي وعمال مؤسسة 
 وحسن استقباهلم لنا.  امليدانية داخل مؤسستهم 

 

 .ساندان من قريب او بعيد ابرك هللا فيكم وجزاكم هللا خري اجلزاءاىل كل من 
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 ملخص 
    الشكل القانوين للمؤسسة على تكاليفها اجلبائية، حيث هدفت الدراسة  ري ثأت  موضوعتعاجل هذه الدراسة            

اىل ابراز مفهوم كل من الضريبة والنظام الضرييب، وكذا اهم الضرائب والرسوم اليت يتضمنها النظام اجلبائي اجلزائري واليت 
تعترب كتكلفة وجب تسيريها ابالستغالل األمثل للبدائل املتاحة امام املؤسسة للمفاضلة بينها، حيث ركزة الدراسة على 

 ه أحد البدائل املتاحة للمؤسسة لالختيار بينها.   موضوع الشكل القانوين للمؤسسة كون

على   اجلبائية، وان اختيار الشكل القانوين   ها على تكاليف للشكل القانوين للمؤسسة أتثري  اىل ان   وخلصت الدراسة
ومنه جيب   وفق معيار اجلباية يساهم يف التخفيض من التكاليف اجلبائية للمؤسسة وحتقيق وفرات ضريبية،  حساب اخر 

يضمن   الذي  القانوين  الشكل  اختيار   ت  ومن  قانوين،  شكل  كل  على  املفروضة   اجلبائية  األحكام  معرفة  املؤسسات   لىع
 .جبائية  تكلفة   أقل هلا حتمل

 ، البدائل القانونية، األنظمة اجلبائية.ةل القانونياشكالتكاليف اجلبائية، اال  الكلمات املفتاحية: 

Résumé 

Cette étude traite le sujet de l'impact de la forme juridique de l’entreprise 
 sur ses charges fiscales, où l'étude vise à étudier le concept de l’impôt et du système 
fiscal, Ainsi que les principaux impôts et taxes inclues dans             le système fiscal 

algérien. Ils sont considérés comme des charges qui doivent être gérées en utilisant les 
alternatives disponibles pour l’entreprise.  

L'étude est basée sur la forme juridique de l'entreprise considérant l'une des 
alternatives disponibles pour cette dernière. 

L'étude a conclu que le choix d'une forme juridique a un effet sur les coûts fiscaux de 
l'entreprise, Et que le bon choix de la forme juridique selon les normes fiscales 

contribue à réduire les charges fiscales et à réaliser d’épargne fiscal. 

 À  partir de là l'entreprise doit connaître les dispositions fiscales imposées à chaque 
forme juridique, et choisit la forme juridique qui lui garantit moins de charges fiscales 

possible. 

Mots clés: coûts fiscaux, formes juridiques, alternatives juridiques, systèmes fiscaux. 
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 مقدمة: 

كل سنة تصدر الدولة قانون مالية يتضمن عدة تغيريات    ففي ،ستقراراالتتميز بعدم تعيش املؤسسة يف بيئة 
تعتمد  حيث  ،معدالهتا وطرق حتصيلها  وا اليت حيتويها ضرائبالرسوم و حيث المن  سواء يف أحكامه وتعديالت

كما يتضمن خمتلف اإلعفاءات  عليها الدولة يف متويل اخلزينة العمومية من اجل تغطية النفقات احلكومية املختلفة،  
 .  واالمتيازات اجلبائية مما يدخل يف مفهوم السياسة االقتصادية للدولة

  عمل وقد االقتصادية، للمؤسسة القانونية األشكال خمتلف مواده  ضمن اجلزائري أدرج  التجاري القانون كما ان
  من املفروضة الضرائب أنواع فاختلفت األشكال، هذه  ملختلف جبائية قواني  وضع على  اجلزائري اجلبائي التشريع
 .القانوين هاشكل حسب ألخرى مؤسسة

من خالل   فيها التحكمو  تسيريها وجب سة كتكلفةاملؤس هبا هتتم  اليت  املتغريات أهم  من بي اجلباية عتربوابلتايل ت
  مزااي أكرب هلا يوفر الذي القانوين شكللل هاار يختكا  ويسمح ابملفاضلة بينها القانون مينحها اليت البدائل استغالل

 .جبائية تكلفة أقل وابلتايل ممكنة، جبائية

 مشكلة الدراسة واليت تتمثل يف التساؤل التايل:  تبلورتومن هنا 

  ؟ما مدى أتثري عملية اختيار الشكل القانوين للمؤسسة على تكاليفها اجلبائية

 نبثق حتت هذه اإلشكالية جمموعة من التساؤالت الفرعية التالية:تو 

 القانوين؟ شكلها حسب اجلزائر   يف املؤسسات تصنف  كيف-

 ؟ للمؤسسة تكاليف اجلبائيةال  يؤثر يف على حساب اخر للمؤسسة قانوين الشكل الاختيار  هل  -

 ؟ان ختتار شكلها القانوين على أساسها ميكن للمؤسسة املعايري اليت    يهما  -

 فرضيات البحث: -أ

 أموال. اتشركو  اشخاصشركات  حسب شكلها القانوين اىل اجلزائرية  اتاملؤسس تصنف  -

 . على التكاليف اجلبائية للمؤسسة يؤثر  القانوين على حساب اخر  شكل ان اختيار  -

 شكل املؤسسة القانوين. الختيار يعترب العامل احملدد طبيعة عمل املؤسسة - 
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 هداف الدراسة: أ-ب

 : األهداف، نذكر أمهها من  مجلة حتقيق اىل  الدراسة هتدف هذه

 ملؤسسات اجلزائرية.  ا  الضرائب اليت ختضع هلاالتعرف على خمتلف  -

 اجلزائرية اتباعها. ساتللمؤس التعرف على االشكال القانونية اليت ميكن  -

وتكاليفها اجلبائية اليت تتحملها وفق هذا   MISS FLOWERS PARISالشكل القانوين للمؤسسة معرفة  -
 الشكل القانوين. 

للتخفيض قدر اإلمكان من تكاليفها اجلبائية  MISS FLOWERS PARISتقدمي اقرتاحات للمؤسسة  -
 وحتقيق وفرات جبائية. 

 حدود الدراسة:  -ج
 ميكن تقسيم حدود دراستنا اىل ثالثة أجزاء: 

 اىل 2020  مارس  08بتاريخ  اعنواهن على  املوافقة اخذ  منذ مذكرتنا   اجناز يف االنطالق مت الزمنية للدراسة:احلدود -
 . 2020أكتوبر  غاية

 . 2019اىل غاية سنة  2016احلدود الزمنية للدراسة التطبيقية: حددت فرتة الدراسة من سنة  -
 مؤسسة يف  واملتمثلة بوعريريج  برج لوالية االقتصادية املؤسسات احدى على الدراسة تطبيق  مت: املكانية احلدود -

MISS FLOWERS PARIS . 
 أمهية الدراسة: -د

  :خالل من املوضوع أمهية تتجلى
 على أداء املؤسسة. وأتثريهالعامل اجلبائي  أمهية -
  اجلبائية البدائل استخدام  منها يتطلب الذي  األمر االقتصادية، املؤسسة على  املفروضة التكاليف اجلبائية ثقل -

 . وجه أحسن على
 املؤسسات على جيب لذلك للمؤسسات القانونية األشكال من شكل كل  على املطبق  نوع الضرائب اختالف -

 تكلفة أقل هلا حيقق الذي القانوين الشكل اختيار مت ومن قانوين، شكل كل  على املفروضة اجلبائية  األحكام معرفة 
 .جبائية
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 أسباب اختيار املوضوع: -ج
 : خنتار هذا املوضوع من بينها جعلتناهناك عدة أسباب 

 .توافق املوضوع مع جمال ختصصنا العلمي -
اكتشاف خمتلف االشكال القانونية للمؤسسات اجلزائرية وعالقتها جبباية  يف  الشخصي وامليل الذاتية الرغبة -

 املؤسسة. 
 . االقتصادية العامة واخلاصة أمهية اجلباية يف املؤسسات -
 حاجة املؤسسة اىل تقليل األعباء اجلبائية وحتقيق وفرات مالية. -
 هذا املوضوع.  تناولتقلة الدراسات حسب اطالعنا اليت  -
 منهج الدراسة:-د

 الوصفي  املنهجي  على  االعتماد  مت فرضياته صحة نفي أو اثبات  وبغية البحث إشكالية على اإلجابة أجل من
  فهم لتحقيق األساسية املبادئ لعرض يتالءم ألنه الوصفي املنهج   يف اجلزء النظري استخدمنا حيث ،والتحليلي

 كما استخدمنا املنهج التحليلي  ،بايةاجل تكاليفهااملتمثلة يف االشكال القانونية للمؤسسات و  الدراسة  تغرياتم
  مالئم ألنه احلالة دراسة يف  املنهج التحليلي استعملنا كما اننا  يف هذا اجلزء، املتواجدة دف حتليل بعض املعطيات هب

 .النتائج واستخالص لتحليل
 الدراسات السابقة: -ه

للنظام   وفقا  اجلبائية واملخرجات اجلبائية   األنظمة على اجلبائي التأثري كردودي، حتليل  سهامالدراسة األوىل: 
 2012،بسكرة جامعة حممد خيضراملايل،  احملاسيب

 على جباية املؤسسة وذلك من خالل التطرق لإلطار نظام احملاسيب املايلالثري أت الدراسة اىل معرفة  هدفت هذه
  اإلخضاع أنظمة اختيار  عن الناجتة اجلبائية احملاسبة وعالقته ابلتكاليف وتنظيم املايل احملاسيب للنظام املفاهيمي

 املؤجلة على الوعاء الضرييب للمؤسسة.   والضرائبالضرييب كتأثري كل من فوائض القيمة 

اجلبائية للنتيجة، االهتالكات واملؤوانت مبا فيها أيضا فائض   املعاجلةهلا هذه الدراسة ان   النتائج اليت توصلت واهم
املخرجات   االستثمارات ومع ظهور مصطلح الضريبة املؤجلة وفق النظام املايل تؤثر على  تقييم وإعادةالقيمة 

 .اجلبائية سواء على األشخاص الطبيعيي أو املعنويي 

 

 



 مقدمة 
 

 
 ج

حممد عبد العزيز حممد خليفة، قياس قيمة األصول الغري ملموسة الناجتة عن تغيري الشكل  الدراسة الثانية: 
  2009القانوين للشركات ألغراض احملاسبة الضريبية، جامعة عني الشمس، مجهورية مصر العربية، 

اندماج  خالل  من سواء وذلك هدفت الدراسة اىل التعرف على احلاالت املختلفة لتغيري الشكل القانوين للشركات 
شركتي مقيمة او أكثر او حتويل شركة اشخاص اىل شركة أموال او حتويل شركة أموال اىل شركة أموال أخرى  

هبدف ختفيض الوعاء الضرييب للشركة والذي غالبا ما يتحول اىل خسارة واليت حيق للشركة ترحيلها ملدة مخس 
 سنوات قادمة.

  جمموعة من النتائج تتمثل يف:وقد مت التوصل من خالل هذه الدراسة اىل 

تلجأ بغض الشركات اىل تغيري الشكل القانوين هلا حىت تستطيع إعادة تقييم األصول وذلك تطبيقا لنص املعيار   -
 .واهتالكاهتا األصول الثابتة  10احملاسيب املصري رقم 

ل قيمة الشهرة ايهما  يسمح من وجهة النظر الضريبية خبصم االهتالك الضرييب للشهرة او خسارة اضمحال -
 عليه نقص يف الوعاء الضرييب ورمبا يتحول اىل خسارة.، مما يرتتب أكرب

تلجأ الشركات نتيجة تغيري الشكل القانوين اىل حساب قيمة الشهرة مغاىل هبدف زايدة قيمة االهتالك الضرييب   -
 وابلتايل ترحيل هذه اخلسارة لألمام ملدة مخس سنوات.مما يرتتب عليه ختفيض الوعاء الضرييب او حتويله اىل خسارة 

،  اإلقتصادية يف املؤسسة  اجلبائية  التكاليف ختفيض يف اجلبائي التسيري  ، دور فطيمة شهابة الدراسة الثالثة: 
 2015جامعة حممد بوضياف مسيلة، 

  املزااي اليت خالل استغالل من اجلبائية،التكاليف  ختفيض  يف  اجلبائي  التسيري دور ابراز  اىل  الدراسة هتدف هذه
  اجلبائية، وكذا معرفة والغرامات العقوابت اجلبائي وتفادي القانون به يسمح  ما حدود يف اجلبائي،  التشريع  يقرها

 .اجلبائية التكاليف على يؤثر الذي األساسي العامل

 وقد خلصت الدراسة بعدة نتائج تتمثل فيما يلي:

  يعيق سنة لكل املالية خالل القواني من وهذا  اجلزائري، اجلبائي ابلنظام اخلاصة والدورية املستمرة  التعديالتان  -
 التعديالت. هذه   مسايرة  عدم حالة  يف جبائية أخطار حتمل هبا إىل ويؤدي املدى  طويلة خطط وضع من املؤسسة

 .هبا القرارات املتعلقة  حتديد عند   مراعته املؤسسة  على جيب متغري اسرتاتيجي ةياجلبا تعترب  -
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  لدى االختيارات ترشيديف  يساهم  اجراء هام يعد للمؤسسة القانوين والشكل اجلباية بي  العالقة حتليل ان   -
 املؤسسة. 

 .اجلبائي اخلطر ختفيض وإمكانية، اجلبائية التكلفة عبء  ختفيض  اىل  يؤدي الفعال اجلبائي التسيري -
 .تسيريها  كيفية  معرفة جيب عبء  الضريبة تعترب  -

حممد ضياء احلق عباز، فعالية املمارسة اجلبائية يف تدنية التكاليف اجلبائية، جامعة قاصدي  الدراسة الرابعة: 
 2018مرابح ورقلة، 

 القانون مينحها اليت  واملزااي الفرص  استغالل يف اجلبائية املمارسة  استعداد  مدى  حتديد إىل الدراسة  هذه دفته
  طريق عن وذلك األدىن، حدها إىل اجلبائية التكاليف لتدنية قانوين  حل عن البحث من خالل فيها، والتحكم

  قدر  منها االستفادة وحماولة االستثمار، على  تشجع اليت والقواني التجارية اجلبائية  القواني من االستفادة
 اإلمكان.

  حيث اجلبائية،  واملزااي الفرص الستغالل اجلبائية استعداد املمارسة يف  متوسط مستوى وجود إىل الدراسة وخلصت
  البدائل من  أكثر اجلبائية االمتيازات  اجلبائية على تكاليفها تدنية  يف  العمومية واألشغال البناء مؤسسات تعتمد

 .اجلبائية واخليارات

  ، جامعةاجلزائرية  املسامهة  شركات يف  اجلبائية اإلسرتاتيجية مزاای  حتليل، بعيليش  نورالدينالدراسة اخلامسة: 
 2016مرابح ورقلة،  قاصدي

  عناصرها  أهم أحد إىل ابلتطرق اجلزائرية، املسامهة شركات يف  اجلبائية املزااي حتليل موضوع الدراسة هذه  عاجلت
  من االستفادةكذا و  املتاحة اجلبائية اخليارات من االستفادةو  االستثمار تشجيع  قانون مزااي من  االستفادة  يف املتمثلة

 عام. بشكل  القرارات واختاذ التكلفة يف تسيري  اجلبائي اليت تدرج العامل واإلجراءات واحملاسبية،  املالية املمارسات

 متارس وال كبرية،  تكاليف جبائية تتحمل الدراسة عينة املؤسسات أن من خالل هذه الدراسة التوصل مت
  وفرات  جمرد تكون  تعدو أن ال  طرفها من احملققة الضريبية الوفرات أهم وان املطلوب، ابلشكل جبائية إسرتاتيجية

 .مؤقتة إعفاءات  مينح  الذي االستثمار تشجيع  قانون من املمنوحة االمتيازات   من حمققة
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التمويل على قيمة املؤسسة االقتصادية، جامعة  خرياين حكيم، أثر التسيري اجلبائي ملصادر  الدراسة السادسة: 
 2019حممد بوضياف املسيلة، 

هدفت الدراسة اىل اظهار أتثري التسيري اجلبائي على االختيارات املتعلقة بعملية التمويل ومن مث اختاذ القرارات  
ثري التسيري اجلبائي  الالزمة يف الوقت املناسب، كما مت االخذ مبؤسسة حليب حضنة كدراسة حالة ملعرفة مدى أت

 للعامل الضرييب على اختياراهتا. 

 وقد خلصت الدراسة مبجموعة من النتائج تتمثل يف:

اجلبائية ومن خالل  والقواعد حىت تتمكن املؤسسة من حتقيق فعالية جبائية متجاوزة التطبيق العادي للمبادئ  -
هلا يف الوضع القانوين اليت هي فيه مما يسمح هلا  اجلبائية املتاحة  والتفضيالتاستغالل املؤسسة ملختلف احلوافز 

اليت   واجلبائيةحتقيق وفرات مالية مباشرة، اما الفعالية اجلبائية الغري مباشرة فهي تتحقق من خالل اخليارات القانونية 
 تسمح هبامش من احلركة نتيجة تعدد البدائل او نتيجة سكوت القانون عليها.

تكلفتها ابالعتماد على العامل  وحتديدحصر مصادر متويل املؤسسة وتقييمها ومعرفة طرق احلصول عليها  -
اجلبائي الذي هو من بي العوامل اليت تؤثر يف حتديد سياسة متويل املؤسسة، الن التحكم يف التكلفة الضريبية  

هذه   وكلللمؤسسة،  أمثليكل متويلي يؤدي اىل ترشيد االختيارات التمويلية، من اجل بناء ه  وختفيضها
االهتمامات هي من اهم مهمات املسري اجلبائي من اجل حتديد السياسة اجلبائية للمؤسسة، يركز عليها املسري  

 املايل لرسم سياسة التمويل مبا حيقق زايدة يف قيمة املؤسسة.  

الضرائب    ودفعالقانونية لإليداع التصاريح  التسيري اجلبائي يف املؤسسة حمل الدراسة ما هو اال التزام ابآلجال -
أي ان املؤسسة تطبق يف التسيري اجلبائي مبفهومه البسيط مكتفية فقط ابلتحفيزات االستثمارية دون  والرسوم
 غريها. 

تعتمد مؤسسة حليب حضنة على التمويل اخلارجي لتغطية احتياجاهتا التمويلية، كما اهنا تعتمد بشكل كبري  -
الذايت املتأيت من النتائج احملققة ومن االهتالكات املطبقة كما اهنا ال تعتمد على املؤوانت ذات   على التمويل

الطابع االحتياطي، كما اهنا تعتمد على الديون قصرية اآلجال، غري ان املؤسسة غري مبالية ابلعامل اجلبائي يف 
 هيكلها املايل.   وتكويناختيار 
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االقتصادية، جامعة   للمؤسسة التمويلية   للبدائل اجلبائي األثر رمضاين، الزهراء فاطمةالدراسة السابعة: 
 2011قاصدي مرابح ورقلة، 

خالل دراسة   هدف هذه الدراسة إىل التعرف على األثر اجلبائي للبدائل التمويلية للمؤسسة االقتصادية، وذلك من
كاالقرتاض، مما يسمح    لي كالتمويل الذايت أو خارجيالتكلفة اجلبائية لكل بديل متويلي سواء كان هذا البديل داخ

 .ويلبي خمتلف مصادر التم واملفاضلةابالختيار 

 مت التوصل من خالل هذه الدراسة اىل مجلة من النتائج تتمثل يف: 

 الضريبة هلا أتثري على مصادر متويل املؤسسة الوطنية ألشغال اآلابر.  -

 .اليةات املر مايل يؤثر على القرا  ريتعترب الضريبة متغ -

يف حالة وجود الضرائب فان املؤسسة اليت تعتمد على االقرتاض تفوق مؤسسة مماثلة يتكون رأس ماهلا من  -
 حقوق ملكية فقط ويكمن الفرق يف القيمة احلالية للوفرات الضريبية. 

 االعتماد على االقرتاض. ميكن للمؤسسة االقتصادية االستفادة من الوفرات الضريبية من خالل  -

 جامعة قاصدي مرابح اجلبائية،  املخاطر  تدنية يف اجلبائية  املراجعة  فاتح، دور  حممد  سويلم الدراسة الثامنة: 
 2015ورقلة،

  اعتبار وكذا  اإلقتصادية للمؤسسة اجلبائية  املخاطر تدنية يف اجلبائية املراجعة  دور  إبراز  إىل الدراسة هذه دفهت
 اليت الفعالة دوات األ إحدى  اجلبائية املراجعة  كون  ذلكو  املؤسسة داخل القرارات إختاذ حمددات  إحدى اجلباية

 و اجلبائي التشريع  يقرها اليت زااي امل ابستغالل ذلكو  األدىن  دهح اىل الضرييب العبء تقليص يف املسري يستعملها
 تتمكن وعليه اجلبائي القانون قواعد ابحرتام  اجلبائية التسوايت و العقوابت  وتفادي ،يطرحها اليت اخليارات  كذا

 .القانونية ابلقواعد إخالل دون اجلبائي العبء  تقليص من املؤسسة

 ابلتزاماهتا إيفائها عدم هي تواجهها اليت املخاطرو  الضرائب إبدارة املؤسسة عالقة توصلت هذه الدراسة اىل أن
 االنتظام فتحقيق اجلبائي التشريع يعرضها اليت االمتيازات  أو اجلبائية اخليارات  من االستفادة شروط  توفري أو اجلبائية

 .اجلبائية املراجعة هدف  هو الضريبة الفعاليةو 
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جامعة العريب بن   اجلزائري،إجراءات إنشاء الشركات التجارية وفق التشريع  جديد،أمرية الدراسة التاسعة: 
 2013 البواقي،  مهيدي أم

لقد تناولت هذه الدراسة موضوع إجراءات انشاء الشركات التجارية هذه األخرية اليت أصبحت هلا أمهية كربى يف  
من   ومتزايدة اختلفت أنظمتها االقتصادية إال أهنا تعتمد عليها بصورة كبرية  وإنالوقت الراهن ذلك ألن الدول 

من األولوايت األساسية لبناء اقتصاد قادر   حتوأصبمعدالت اإلنتاج،   ورفعأجل حتسي املستوى االقتصادي  
  .على املنافسة

 إلعطائها اجراءات  عدة وضع  الشركات هبذه القيام أجل اجلزائري من املشرعمت التوصل من هذه الدراسة اىل ان  
 جمموعة على شخصي طابع أو مايل طابع  ذات كانت سواء التجارية الشركة تتوفر أن جيب حيث ،قانونية صفة
 .املوضوعية األركان من

 تكون كما  االفراد بي املتبادلة الثقة على تقوم عادة وهي أشخاص شركات :قسمي إىل تنقسم لشركاتا -
 أمهية تعطي ال  حيث معقدةو  طويلة اجراءاهتا تكون اليت أموال شركاتو  مطلقة، تضامنية  فيها الشركاء مسؤولية
 حمدودة الشركات من النوع هذا  يف  الشريك مسؤولية أن كما  منها، ابنسحابه أو إليها ابنتمائه الشريك لشخص

 .املال يف راس قدمها اليت احلصة حبدود

  التجارية، جامعة احممد بوقرة الشركات لرأمسال القانوين  غمايت عادل، النظام: لعاشرةالدراسة ا
 2015بومرداس،

وذاك  معها، املتعاملي  لدى االئتمان ودعم التجارية الشركات وإجناح  قيام يف رأمسال هدفت الدراسة اىل إبراز دور
من خالل التطرق اىل تكوين وعناصر راس مال الشركات التجارية مبختلف اشكاهلا القانونية، وكذا اإلحاطة بطرق 

 زايدة او التخفيض من راس مال الشركة.
 :النتائج هذه   إىل توصل الباحث من خالل هذه الدراسة

 .التجارية الشركات رأمسال لقيام وجود ة ضرور  -
 .الشركة نوع ابختالف خيتلف التجارية الشركات رأس مال -
  بوضع قام حيث  األخرى،  دون التجارية الشركات لرأس مال بعض  قانوين  أدىن حد  بوضع اجلزائري املشرع  قيام -

 هو رأمسال  فيها يكون اليت  الشركات يف  أي حمدودة، الشركاء مسؤولية  فيها تكون اليت لرأمسال الشركات أدىن حد
 .للدائني الوحيد الضمان

 .األخرى ابلشركات مقارنة أكرب بصفة املسامهة برأمسال شركة اخلاصة األحكام على  املشرع تركيز -
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  عن الوحيدة  فيةااجلز   الضريبة ونظام احلقيقي النظام بني  ةلاملفاض أثر،  زين الزين  حممد الدراسة احلادية عشر: 
 2018، الوادي، خلضر محه   الشهيد جامعة، الضرييب العبء 

  الضريبة اجلزافية الوحيدة عن العبء الضرييب،  نظامإن  حلقيقي ا النظام ذه املذكرة موضوع أثر االنتقال من ه تناولت
وأتثريه على املؤسسات حيث مت التطرق اىل دراسة النظام الضرييب من اجلانب املفاهيمي، ودراسة الضغط الضرييب 

 االقتصادية اخلاصة

 من خالل هذه الدراسة اىل النتائج التالية:التوصل  ومت

االختيار األمثل للمؤسسة يف اتباعها لنظام ضرييب للتصريح ابلتزاماهتا الضريبية خيفض من اعبائها اجلبائية  -
 واملالية. 

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

 :السابقة الدراسات   عن الدراسة هذه   مييز ما اهم

 . 2019اىل سنة  2016واليت متتد من سنة  الدراسة تغطيها اليت  الزمنية الفرتة  -

 ل ميكن للمؤسسة املفاضلة بينها.   ائالدراسات السابقة لألشكل القانونية كبدعدم تطرق  -

 ربط الدراسة بي موضوع االشكال القانونية للمؤسسات وموضوع اجلباية. -

اجراء الدراسة لدراسة حالة على مستوى مؤسسة اقتصادية وتوجيهها الختيار الشكل القانوين املناسب الذي   -
 يضمن هلا حتمل اقل تكاليف جبائية ممكنة.  



 

 

 

 

 

   
    النظام اجلبائيالفصل األول: 

 اجلزائري             
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 متهيد:

وتفادي   العامة،  لتمويل خزينتها وهذا لتغطية النفقات وموارد  وسائل من بني اهم اهتمامات الدولة هي اجياد إن
 يف الدولة تدخل من وسائل وسيلةتعترب  اليت اجلبائية  املوارد جند املوارد   هذه أهم بني  من  الوقوع يف عجز يف امليزانية،

حتصيل هذه املوارد من املكلفني هبا وجب وضع نظام يسمح جببايتها حيث من اجل  االقتصادي، النشاط
نظام المفهوم كل من الضريبية و  ىلا، من خالل هذا الفصل سنحاول التطرق وحتصيلها لفائدة اخلزينة العمومية

        ضرائبالالضرييب، كما سنحاول التعرف على أنظمة االخضاع الضرييب يف اجلزائر وما يتضمنه كل نظام من 
 نسبها وكيفية حتصيلها.و 
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 املبحث األول: ماهية النظام اجلبائي 

 ان ميكن ال وابلتايل والسياسية، واالجتماعية االقتصادية البيئة ابختالف وذلك وتتنوع الضريبية  االنظمة تتعدد
وهذا من اجل حتقيق   ،الذكر فةآلنا وظروف يتماشى ان جيب  بل اثبتة مبادئ ووفق عشوائي بشكل يوضع

األهداف املوضوعة من طرف السلطات العليا للبالد، وقبل التطرق ملفهوم النظام اجلبائي ومكوانته سنتطرق ملفهوم  
 الضريبة واهم القواعد واخلصائص اليت تتميز هبا.

 املطلب االول: تعريف ومكوانت النظام اجلبائي  
 مفاهيم أساسية للضريبة  الفرع األول:

 الضريبة: تعريف أوال:
اقتطاع سيادي عن طريق السلطات العامة لتحقيق اهداف عامة وتوزيع عبئها حسب الطاقة : ولالتعريف اال

 1الضريبية للمواطن.

  لبعض املالية الذمة  كاهل  على يقع مقابل سلفا، ودون حمدد النقود من وهنائي إلزامي اقتطاع: ان التعريف الث
 .2العامة  النفقات وتغطية عام،  حتقيق نفع اجل من واألفراد  اجلماعات

  وفقا عنوينيوامل الطبيعيني االشخاص على العامة السلطات تفرضه نقدي  استقطاع  الضريبية: لثالثالتعريف ا
 .3الدولة تدخل ولتحقيق للدولة العامة االعباء تغطية بقصد   مقابل وبال هنائية، بطريقة التكليفية، لقدرهتم

  العامة األعباء  مقابل، لتغطية وبدون وبشكل هنائي، جربا،  الفرد  يدفعها فريضة أو استقطاع :لرابعالتعريف ا
 .4للمجتمع 

انطالقا من التعاريف السابقة ميكن القول ان الضريبة عبارة عن اقتطاع نقدي تفرضه الدولة على املكلفني كل  
يتحصل املكلف على مقابل مباشرة لقاء حتمله لعبئها حسب قدرته وذلك بشكل اجباري وبصفة هنائية ودون ان 

 وذلك هبدف حتقيق منفعة عامة.

 

 
 

 . 15ص ،2017، دار الطبع متيجة للطباعة، براقي، اجلزائر، جباية املؤسسةشعباين لطفي،  1
 . 20ص ،1987، دار الشهاب للطباعة والنشر، املبادئ األساسية للرسوم على رقم األعمال يف القانون اجلبائي اجلزائريجفال حممد،  2
 . 18ص ، 2008دار احلامد، عمان،  ،يف احملاسبة الضريبية والعمليةاالصول العلمية خالد شحادة اخلطيب، اندية فريد طافش،  3
 . 124ص، 2008، الطبعة األوىل، عمان، والتوزيعدار الثقافة للنشر ، املالية العامة والتشريع الضرييبأعاد محود القيسي،  4
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 الضريبة: خصائص :اثنيا
 انطالقا من التعاريف السابقة ميكن استنتاج اخلصائص التالية للضريبة:

 الضريبية اقتطاع مايل: - 
العمل يف مشاريع الدولة ومع تطور  فالضريبة قدميا كانت تفرض عينا على شكل حماصيل زراعية او ساعات من 

النظم املالية جند ان االخذ ابلضريبة العينية يتناىف مع إعطاء االقتصاد الصيغة النقدية، فأخذ ابلشكل النقدي  
 .1ابعتباره الشكل املناسب للنظام املايل املعاصر

 :الضريبة تفرض وتدفع جربا - 
ذلك أن الدولة  عمال من أعمال السيادة اليت تتمتع هبا الدولة ويرتتب على تربان أي أن فرض الضريبة وجبايتها يع

الضريبة جواز فرضها وحتصيلها  تنفرد بوضع النظام القانوين للضريبة دون اتفاق مع املمول، وال يعين عنصر اجلرب يف 
  ى الدولة مراعاة هذهاملتعلقة هبا وعل دون ضوابط قانونية، بل يلزم أن تصدر الضريبة بقانون حيدد األحكام

امتناع املمول عن دفع الضريبة حق اللجوء إىل  األحكام، إذ يرتتب على االستناد إىل هذا العنصر أن الدولة عند
 .2للحصول على الضريبة  اجلربي وسائل التنفيذ 

 : للضريبة  النهائي الطابع - 
لف  ختتا، وبذلك هتعويضهم إاي م أوا هله تلتزم برد أن الدولة ال مبعن يدفع األفراد الضريبة إىل الدولة بصورة هنائية،  

 .3هعن مبلغ املرتتبةبدفع الفوائد  كما تلتزم ه  في كتتبنيالضريبة عن القرض العام الذي تلتزم الدولة برده إىل امل

 الضريبة تفرض بال مقابل ومن اجل حتقيق منفعة عامة:  - 
ابإلنفاق  الدولة  منفعة مباشرة وامنا يتحصل عليها من خالل قيامان املكلف الذي يدفع الضريبة ال حيصل على 

العام على خمتلف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية كما ان اإليرادات الضريبية جيب ان يكون هدفها هو حتقيق  
 .4وليس خاصة عامةمنفعة  

 ميكن توضيح خصائص الضريبة يف الشكل االيت:
 
 

 
 .44ص ،1999، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، العامةاملالية طارق احلاج،  1
 . 12ص، 2010 ، الصفحات الزرق، البويرة، اجلزائر،الضرائب الوطنية والدوليةبوعون حيياوي نصرية،  2
    . 17ص، 2008، الطبعة الرابعة، دار هومة، اجلزائر، اقتصادايت اجلباية والضرائبحممد عباس حمرزي، 3 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورة دولة يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة حممود منتوري، على التنمية االقتصادية وآاثرهالنظام الضرييب حممود مجام،  4

 . 17ص ، 2010قسنطينة، 
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 خصائص الضريبة  :)1- 1(الشكل 

 املصدر: من اعداد الطالبني ابالعتماد على املعطيات السابقة 
 قواعد الضريبة: :اثلثا

عند وضع أسس النظام الضرييب، وتتمثل  ومراعاهتاشرع إتباعها على امل جيبيقصد بقواعد الضريبة األسس اليت 
 :ذه القواعد يفه
 La règle de la justiceقاعدة العدالة  - أ

، ولكن حسب مقدرهتم التكليفية، ومن ال بدفع الضريبةحسب هذه القاعدة فإن كل األفراد املكلفني ملزمون 
"جيب أن يساهم كل أفراد اجملتمع يف  قائال: مسيث يف هذا الصدد  دمآ بوكتدخل له فهو معفى من ذلك، 

 .1"ةالدول بقدر اإلمكان أي بنسبة الدخل الذي يتمتعون به يف ظل محايةو حبسب مقدرهتم النسبية  نفقات الدولة
 
 
 
 
 
 

 
 . 70ص  ،1973بريوت، لبنان،  ، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، املالية العامةحسن عواضة،   1

 
 
 
 
 
 

  

 خصائص الضريبة 

 تدفع جربا  اقتطاع مايل 

 بال مقابل  بشكل هنائي 
 حتقيق نفع عام 
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 La règle de certitude الوضوح واليقنيقاعدة  - ب
حبيث يعرف اخلاضع هلا، مقدار الوعاء،   جيب أن تكون الضريبة املفروضة على املكلفني القانونيني واضحة املعامل،

 .اجلزاءات والعقوابت اليت ترتتب عن التهرب والغش الضريبيني ومعدل الضريبة واتريخ سداد الضريبة، وكذا
تعترب ضريبة تعسفية حبيث تؤدي   يعرف املكلف مقدارها وزمان جبايتها ومكان دفعها معرفة اتمة،فكل ضريبة ال 

 1ش الضرييب. يف النهاية إىل التهرب والغ
 La règle de commodité قاعدة املالئمة يف التحصيل - ج

يتالءم ميعاد حتصيل الضريبة  ويقصد هبا ان جتىب الضريبة يف األوقات والطرق األكثر مالئمة للمول، وهذا يعين ان 
 مع موعد حتقيق الدخل، وهو الوقت الذي يكون فيه املكلف أكثر تقبال لعبء الضريبية. 

 La règle d’économisation des dépensesقاعدة االقتصاد يف النفقات  - د
اإلمكان، واال أصبح فرضها عدمي  يقصد هبذه القاعدة ان تكون نفقات جباية الضريبة ضئيلة مقارنة حبصيلتها قدر 

 2األمهية، وذلك عندما تصبح التكاليف اجلبائية أكثر من حصيلتها. 
 

 قواعد الضريبة  :)2- 1(الشكل

 املصدر: من اعداد الطلبة ابالعتماد على املعطيات السابقة 

 
 . 19ص ، سابق مرجع ،االقتصاديةعلى التنمية  وآاثرهالنظام الضرييب حممود مجام،  1
 17. 16ص.ص   ،2016عمان، األردن، ،  دار زهران للنشر الطبعة األوىل،، أثر اصالح النظام الضرييبمحاد نور الدين،  2

 
 
 
 
 
 

  

 قواعد الضريبة

قاعدة الوضوح   قاعدة العدالة 
 واليقني

       قاعدة املالئمة 
 يف التحصيل

    قاعدة االقتصاد
 يف النفقات 
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 اهداف الضريبية: :رابعا
 املالية  األهداف  - أ

دائمة من مصادر داخلية خلزينة   اهلدف املايل من أحد األهداف الرئيسية واهلامة ألي ضريبة، فتأمني إيرادات 
نشأت قاعدة وفرة حصيلة الضرائب، أي اتساع وعاء الضريبة   هناالدولة أحد أهداف السلطات احلكومية، ومن 

حيث   مع االقتصاد قدر اإلمكان يف نفقات اجلباية،عنويني جلميع األشخاص الطبيعيني وامل  حبيث يكون شامال
الناتج   ترتفع نسبة اإليرادات الضريبية إىل يكون اإليراد الضرييب مرتفعا، وهذا ما نالحظه يف البلدان املتطورة، حيث 

 .1مبستوى التطور االقتصادي الوطين اإلمجايل، فاألمر مرتبط يف الواقع 
 االهداف االجتماعية - ب

ساهم اإليرادات الضريبية يف تقليل التفاوت بني طبقات اجملتمع الواحد عن طريق إعادة توزيع الدخل القومي ت
معدل الضريبة على  من  رفع ال عن طريق او  االجتماعيةلصاحل الطبقات الفقرية واهلدف من ذلك حتقيق العدالة 

او عن طريق إعفاء اهليئات اليت هتدف   االجتماعية اآلفاتمن   حلدا املنتجات الضارة كالسجائر واخلمور لغرض 
 . للنفع العام من الضرائب كاملستشفيات واملؤسسات التعليمية من الضرائب

 صادية قتاال األهداف - ج
 :التايل النحو  على  األزمات معاجلة يف  تفيد كأداة  ابستخدامها االقتصادي االستقرار  حتقيق إىل الضريبة دفهت
 اإلنفاق. على  األفراد لتشجيع الضريبة  معدل  خفض يتم االنكماش فرتات  ففي -
 .لألفراد الشرائية  القوة المتصاص الضريبة  معدل رفع  يتم  التضخم فرتات  ويف -

  ختفيض  الضرائب، أو من  املشاريع بعض  إبعفاء إما وذلك  االستثمار، على التشجيع  إىل الضريبة دفهت كما
 من الدولة  إيرادات زايدة املشاريع وابلتايل  القيام هبذه إىل املستثمرين أنظار يوجه  عليها، والذي الضريبة معدل

 2.  الضرائب
 السياسية  األهداف  - د

الضريبية بني   سياسية معينة، سواء داخل الدولة من خالل متييز املعاملةميكن استخدام الضرائب لتحقيق أهداف 
من خالل تسهيل  الطبقات، وكذلك ابستخدام الضريبة كأداة سياسية لتعزيز مركز السلطة احلاكمة، أو بني الدول

تعمل الدول على معينة،  التجارة اخلارجية مع بعض الدول أو للحد منها، ففي حالة وجود عالقات طيبة مع دول
 3  . الضرائب  خفض أو إعفاء الرسوم اجلمركية، أما يف حالة العكس فتعمل على زايدة تلك

 
 .20ص مرجع سابق، حممود مجام، 1
 . 14ص ، 2014كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قسنطينة، ، مذكرة ماجستري،  املايل والفكرالنظام الضرييب بني الفكر املايل املعاصر رمحة انبيت،  2
 . 58، ص2003، دار هومة، اجلزائر، فعالية النظام الضرييب بني النظرية والتطبيقمراد انصر،  3
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 هداف الضريبة أ :)3- 1(الشكل

 ابالعتماد على املعطيات السابقة املصدر: من اعداد الطلبة 
 : النظام اجلبائيالثان  الفرع 
 تعريف النظام اجلبائي أوال:

 كيان قيام ىلإ تراكمها ييؤد اليت ةنيفوال واالقتصادية، والقانونية اإليديولوجية العناصر جمموعة" ابنه عرف  -
 1."آخر ىلإ دبل من همالحمي ختتلف والذ القائم، االقتصاد النظام هأوج د حأ ميثل ،نيمع ضرييب

 حيث يهدف اىل حمددة عمل طريقةو  مالمح  ذي  ضرييب هيكل يف  ثلتمي الضرييب النظام أن البعض  يرى كما  -
 2. الضرائب فيه تعمل الذي اإلطار  بدورها متثل اليتو  املختلفة احمللية ظروفه وغهاصت  اليت اجملتمع أهداف حتقيق

 يف فهو ،وضيق واسع  مفهومني بني يرتاوح الضرييب النظام أن يرون املالية علماءو  االقتصاديون املفكرون أن كما  -
 ."معني ييبضر  كيان ايل  تركيبها يؤدي اليت الفنية االقتصاديةو  األيديولوجية العناصر جمموعة"الواسع  املفهوم

 مراحله يف ذلكو  الضرييب  االقتطاع من متكن اليت الفنيةو  القانونية القواعد جمموعة فهو " الضيق مفهومه أما
 3. "التحصيلو  الربط التشريع اىل  من املتتالية

 
 . 19، ص 2001، الدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، االسكندرية، النظم الضريبيةيونس امحد البطريق،   1
 . 17و 16ص  ،2000 مصر، اجلامعية، دار ،مقابل حتليلي مدخل الضريبة نظم  عثمان، العزيز عبد 2
 . 15، صفحة  1985، بريوت، 3الطبعة   ،الضريبية النظمعثمان، سعيد عبد العزيز  3

 
 
 
 
 
 

  

الضريبة  اهداف  

 اهداف اجتماعية  اهداف مالية 

 اهداف سياسية اهداف اقتصادية 
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جمموعة من القواعد القانونية والفنية املوضوعة من طرف   هو الضرييب النظام نأ ميكن القول السابقة التعاريف من
السلطات العليا واليت يؤدي تركيبها اىل قيام كيان ضرييب معني والذي ميكن من االقتطاع الضرييب يف مراحله املتتالية  

ة و  للدولة و اجملتمع حسب ظروفه االقتصاديمن التشريع اىل الربط و التحصيل بغرض حتقيق األهداف املرجوة 
 االجتماعية و السياسية. 

 الضرييب النظام مكوانت :اثنيا
 :اآلتيةكون النظام اجلبائي من العناصر تي
  الضرييب التشريع - أ

 اجلبائي القانون أن إذ ،واالفراد العامة اهليئات بني  العالقة تنظم اليت والتشريعات  القوانني و  القواعد جمموعة هو
اىل   ضف اجلبائي لوالتحصي ية فوالتصاملتعلقة ابلوعاء و  ابلضريبة لفنياملك ىلع روضةفامل القانونية القواعد حيمل

 .1بني املكلفني واالدارة الضريبية اجلبائية املنازعات  كلذ
 . يمهالإق ىلع الدولة سيادة مبدأ إىلمعني ويرجع هذا التحديد  ومكانحيث يتحدد تطبيقه بزمان  -
  الضريبية االدارة - ب

 بكل جمهزا ريبيةضال القوانني و  التشريعات  تنفيذ يعمل على   والذيمجيع مستوايته  اجلهاز الوظيفي علىوهو 
جباية الضرائب ومكافحة الغش   حتصيل او لأج من يماتلوالتع ودورايت منشورات  من ةفيالكا وماتلاملع

 2والتهرب الضرييب. 
  تنفيذ عن  املسؤول واإلداري  الفين اجلهاز ذلك فهي اجلبائي، النظام تنفيذ أداة  الضريبية اإلدارة  تعتربوابلتايل 
 .الضرائب وجبايتها عرض  خالل من  وذلك الضرييب التشريع
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  الضريبية السياسة - ج
 معاجملت دافهأ لتحقيق ريبيةضال درهامصا ةفكا مستخدمة الدولةها ر طتس اليت  ربامجال من جمموعة عن عبارة  هي

 1. املرجوة واالجتماعية والسياسية االقتصادية

 من العمومية النفقات  تغطية قصد الضرييب التحصيل بتنظيم املتعلقة الضرييب  الطابع ذات  التدابري  او جمموعة
 .2أخرى  جهة من لالقتصاد العامة التوجهات حسب واالجتماعي االقتصادي الوضع على والتأثري جهة،

 النظام اجلبائي  مقوماتاملطلب الثان: 

 الضرييب النظام يف توفرها الواجب خمتلف اخلصائص على يلي فيما نتعرف  الضرييب النظام مفهوم  على تعرفنا بعد
  اليت  راتواالعتبا املقاييس من  جمموعة الضرييب النظام فّعالية يف  تتحكمحيث  املرغوبة لألهداف  حتقيقه أجل من

  تعمل اليت  املبادئ  من جمموعة يف  ترااالعتبا  هذه  وتتمحور  ضرييب،  نظام أي  وتطبيق إعداد عند  مراعاهتا جيب
  ةؤ كف ضريبية إدارة  توفر إىل ابإلضافة الضرييب، للنظام جيد فين تنظيم وجود وكذلك الضرييب، النظام ضبط على

 .املعاش واقع ال مع  وتكييفه الضرييب النظام تطبيق على تسهر

 الضريبية املبادئ  احرتام الفرع األول:
أخرى نوجزها فيما   ىيف القواعد الضريبية اليت سبق وأن تطرقنا اليها اضافتا اىل مباد اتتمثل هذه املبادئ أساس

 : يلي
 البساطة  مبدأ  -  أ

 شفافية  على  تعمل قليلة، معدالت وذات وسهلة وبسيطة ضرورية  ضرائب يضم أن الضرييب  النظام  على ينبغي
  ضرورية الضرييب النظام بساطة وتعترب  واملكلفني، الضرائب إدارة على إجيابيا ينعكس  مما الضرييب، النظام ووضوح
 كانت  إذا ابملقابل املكلفني، رضا واكتساب الضرييب التهرب حجم  وختفيض الضرائب إدارة  تعسف لتجنب

 سلبا ينعكس مما ، الضرائب  إدارة طرف  من تطبيقها وصعوبة املكلفني سخط إىل  تؤدي فإهنا معقدة،  الضرائب
 3. الضرييب النظام فّعالية على
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 التنوع  مبدأ - ب
االفراد   مجيع إسهام قصد  املباشرة   وغري املباشرة   الضرائب من مزيج وجود أي الضرائب  تعدد  الضرييب ابلتنوع نقصد

 أن على التنوع  مبدأ ويرتكز الضريبية، العدالة إىل ابإلضافة املالية الكفاية حتقيق يف التنوع ويساهم ،يف ايراد الدولة
 وجود التنوع ويتطلب البعض،  بعضها تكمل ضرائب عدة وجود الضرورة   تقتضي لذلك وعيوب مزااي ضريبة لكل
  اقتصادي  وغري سيئ سيكون املفرط التنوع أن إال ،الضرائب خمتلف بني  والتكامل والرتابط التنسيق من عالية درجة
 .االجتاه  هلذا حدود توجد لذلك

 االستقرار  مبدأ - د
  عدم أي حتصيلها، ومواعيد الضرائب واجراءات طبيعة ثبات من عالية درجة  وجود الضرييب النظام ابستقرار  نقصد

  وحتصيل ربط يف  الضرائب إدارة  وظيفة صعوبة إىل الدائمة التعديالت  تؤدي  حيث املستمر،  للتغيري تعرضها
 تعديالت يشهد الذي  الضرييب النظام مع  التكيف يف صعوبة جيد الذي كلفللم ابلنسبة وكذلك الضرائب

  إدارة وموظفي املكلف  من كل  عليه يتعود حت  الضرييب النظام ان يراعي استقرار  املشرع على جيب لذلك ،متتالية
 وفق  يتطور أن جيب بل إصالح لكل ورفضه  النظام هذا مجود الضرييب   النظام ابستقرار نقصد   وال ،الضرائب
  1.الواقع يفرضها اليت  التغيريات

 املرونة  مبدأ  -  ه

 الظروف منها حسب آخر نشاط إعفاء أو للضريبة جديد نشاط إلخضاع قابال الضرييب  النظام يكون أنمعناه -
 حبيث الضرييب النظام جوهر على التغيري هذا يؤثر أن دون ولكن  معينة، لفرتة  السائدة واالجتماعية  االقتصادية

 2  قائما. أساسه يبقى

 التنسيق مبدأ -  و

 أمهية وتربز  الضرييب، النظام يتضمنها اليت الضرائب  خمتلف بني واالنسجام الرتابط ذلك  الضرييب ابلتنسيق نقصد
 أو وعائها، عناصر واختيار  جديدة  ضريبة فرض  عند أو قائمة، ضريبية معدالت   ختفيض أو زايدة عند   التنسيق هذا
  يسعى الذي  اهلدف وحدة  على احلفاظ يف  الضرييب التنسيق أمهية وتكمن. الضريبية اإلعفاءات  بعض  تقرير  عند

 . حتقيقه الضرييب النظام
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 اجليد  الضرييب الفين التنظيمالفرع الثان: 
  ث  الضريبة وعاء حتديد خالل من  وذلك الضريبة، لفرض الضرورية العمليات  مبختلف الضرييب   الفين التنظيم يهتم

 األساليب أفضل اختاذ  يف اجليد  الضرييب  الفين التنظيم ويكمن قيمتها، حتصيل عملية اخرياو  الضريبة   حساب طريقة
 :يلي فيما نلخصها اليت السابقة العمليات جلميع ابلنسبة

 الدخل وإنفاق  املال راس حساب على  الدخل على الضريبة  تفضيل /أ
 املال، راس  على تفرض وأخرى  الفرد، دخل على تفرض  ضرائب إىل الضريبة ملوضوع تبعاضرائب ال تصنيف ميكن

  توزيع  يف  العدالة من  تقرتب أهنا حبيث الدخل على  الضريبة  تفضيل وميكن. الدخل إنفاق عند تفرض  ضرائبو 
  يف فّعالة أداة يعترب حيث تكميلي كوعاء  املال راس  اختاذ مع هامة، مالية موارد  توفري إىل ابإلضافة الضرييب، العبء
 السلع دون الكمالية السلع على تقتصر أن فيجب  االنفاق على  الضريبة أما راد،االف  بني  االجتماعية  الفوارق تقليل

 1  .للمستهلك التكليفية املقدرة  تراعي ال  الضريبة هذه ألن  الضرورية

 النوعية الضريبة حساب على العام الدخل  على الضريبة تفضيل /ب
  تعدد  رغم الدخل على وحيدة  ضريبة تفرض فقد  رئيسيني، أسلوبني حسب الدخل على  الضرائب تفرض قد

  وتعرف الدخل فروع من نوع كل  على خاصة ضريبة تفرض  قد كما  العام، الدخل على ابلضريبة وتعرف  مصادره
  يف االقتصاد  وحتقق العدالة من  تقرتب أهنا حيث  األفضل هي  العام الدخل على  الضريبة وتعترب  النوعية، ابلضريبة
 .بتطبيقها تنصح الدولية املالية املؤسسات وكذلك املعاصرة   االجتاهات أغلب أن كما  النفقة،

 النسبية الضريبة حساب  على التصاعدية  الضريبة تفضيل /ج
 بني منيز اجملال هذا  ويف  للضريبة، اخلاضعة  املادة على  الضريبية املعدالت  بفرض   نقوم الضريبة   قيمة حتديد  عند

 من أما ،العلمية الناحية  من النسبية الضريبة من أفضل التصاعدية  الضريبة وتعترب. املتصاعد واملعدل الثابت املعدل
  واالجتماعية االقتصادية واملعطيات ابلظروف وكذلك املطبقةرائب الض  بطبيعة سيتعلق فاألمر  التطبيقية الناحية

  حتديد يتم  أن جيب بل  رائبالض  تصاعد يف املبالغة عدم  يتعني أنه ونشري حده، على دولة لكل والسياسية
  ينعكس  ال حت عشوائي، بشكل  حتدد وأال دقيقة، فنية  راساتود علمية مبادئ  إىل استنادا  الضريبية املعدالت 

 . الضرييب النظام فّعالية على سلبا
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 اجلزايف   التقدير حساب على احلقيقي التقدير  تفضيل /د
  إدارة تتخذ لذا عناصره،  تقييم  طريقة  أي الضرييب الوعاء تقدير كيفية   على وفّعاليته الضرييب  النظام عدالة تتوقف

  لتقدير رئيسيتني طريقتني  بني  التمييز ميكن اجملال هذا ويف ،الوعاء حقيقة من  تقرتب اليت التقدير  طريقة  الضرائب
  الضريبة وعاء لتقدير أسلوب أفضل احلقيقي التقدير ويشكل ،احلقيقي والتقدير  اجلزايف   التقدير مها:  الضريبة وعاء

 املكلف، نشاط حول صحيحة معلومات بتوفري  يسمح الذي الغري  تصريح خاصة والعدالة الدقة على الرتكازه
  التقدير على  العتماده ونظرا اجلزايف  للتقدير ابلنسبة أما. واسع بشكل تطبقه الضريبية النظم كافة  جند لذلك

 النشاطات وكذلك حماسبة متسك  ال اليت النشاطات يف  فقط يقتصر عادة  حبيث ضيق، تطبيقه  فإن التقرييب 
 . 1الصغرية التجارية

 املباشر  الدفع  حساب على املنبع من  احلجز تفضيل /ه
  الضريبة قيمة ملكلفا  بدفع وذلك املباشر، التصريح  طريق عن  الضريبة حتصيل إىل  الضريبية اإلدارة تلجأ  قد

 لذلك الضرييب، للتهرب مكافحته حيث  من فّعال غري األسلوب  هذا  أن إال الضريبية اإلدارة   إىل مباشرة املستحقة
  حبصيلة الدولة بتزويد يسمح الذي  املنبع من  احلجز يف يتمثل فّعالية أكثر آخر أسلوب إىل الضريبية   اإلدارة تلجأ

 إىل تنتظر وال الدخل على املكلف فيها حيصل اليت الفرتة  يف  اإلدارة   تطبقه إذ السنة، مدار على  مستمرة ضريبية
  الضريبة قيمة حبجز  آخر شخص  تكلف حبيث ضرييب  هترب  أي تتجنب  فإهنا ذلك إىل ضف السنة، هناية

  أما الضريبة،  من التهرب على القانوين  املكلف مساعدة  يف مصلحة أي وجود دون الدولة خلزينة دفعها ث  املستحقة
 حدة  خيفف مما عليه املستحقة الضريبة  اقتطاع بعد  دخله استالم من  متكنه الطريقة هذه   فإن كلفامل انحية من

 .الضريبة جتاه حساسيته
 الضريبية اإلدارة  كفاءة  الثالث:الفرع 
 حلقوق  تامحاي التطبيق ذلك سالمة من  والتحقق الضرييب  التشريع بتطبيق املكلف اجلهاز  الضرائب إدارة تشكل
  قصد الضريبية  التشريعاتو  التعديالت اقرتاح إىل ابإلضافة  أخرى، جهة من املمولني وحقوق جهة من الدولة
 .الضرييب النظام كفاءة  حتسني

 :يلي فيمانوجزها  مقومات  عدة  توفر  وظائفها أتدية يف  الضرائب إدارة جناح ويتطلب
  يف متخصص تكوينال خالل من وذلك الواسعة  واخلربة العالية الكفاءة  ذات واإلدارية الفنية العناصر توفر -

  لتلك املدى  قصري  دوري تكوين برانمج   وضع مع العناصر تلك   وتدريب أتهيل مستوى  يرفع  والذي  ،الضرائب
 .الضرييب  امليدان يف جديد كان  كلما  العناصر
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 .املكلف ثقة وكسب بينهما العالقة لتحسني  واملكلف اإلدارة بني  احلوار  ترقية -
  ألخالقيات املوضوعية الظروف له وتؤمن الضرييب للنظام تطبيق أحسن تضمن أن الضريبية  اإلدارة على جيب -

 .التامة ومردوديته الضرييب العمل
  فرض مع  املرتكبة، املخالفات خمتلف اكتشاف وسرعة بدقتها تتميز واليت فّعالة، ضريبية رقابة نظم وضع-

 .ملرتكبيها املناسبة العقوابت
 .الضرييب النظام مردودية على سلبا يؤثر األخري  هذا  أن حيث البريوقراطي اإلداري السلوك على القضاء-

  إدارة تزويد  قصد والبنوك، اجلمارك إدارة مثل احلكومية االدارات وخمتلف الضرائب إدارة  بني وثيق تعاون إقامة-
  بني  يتحقق أن  جيب التعاون ذلك أن ونشري املكلفني، نشاط حول وتوضيحات معلومات من حتتاجه مبا الضرائب

  وضعية متابعة يسهل حت  ،الضرائب حتصيل الضرائب و ادارة  مفتشية إدارة مثل احلكومية االدارات  خمتلف
 .1املكلفني

 املبحث الثان: انظمة االخضاع الضرييب يف اجلزائر

ان النظام اجلبائي اجلزائري هو نظام تصرحيي أي يعتمد على التصرحيات اليت يقدمها املكلفني ويتضمن هذا األخري  
 جزايف يتضمننظامني، األول حقيقي يتكون من جمموعة من الضرائب نتطرق اليها يف املطلب األول، والثاين 

 ضريبة جزافية وحيدة نتعرف عليها يف املطلب الثاين.

 املطلب األول: النظام احلقيقي  

 احملاسبة أمهية تربز اليت احملاسبية املبادئ  من انطالقا االخضاع الضرييب أنظمة أهم من  احلقيقي الربح نظام يعترب  -
  حتديد لغرض الالزمة احملاسبية البياانت عرض تعين  واليت احملاسبة علم فروع إحدى  اعتبارها على ذلك  الضريبية

 2اجلبائي. القانون أحكام وفق اجلبائي الربح

 وخيضع املكلفني هلذا النظام جملموعة من الضرائب نوجزها فيما يلي:
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 التسيري، وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم كلية اإلقتصادية، العلوم ايف دكتوراه شهادة لنيل مقدمة رسالة ،للدولة اجلديد الدور ظل يف  الفعال الضرييب النظام م،بوعال وهلي 2

 . 80، ص2012سنة  سطيف، عباس، فرحات جامعة
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 IRGاإلمجايل  الدخل على الضريبة األول:الفرع 

  تعريفها: - أ

 املالية قانون مبوجب أسست ،متعددة مصادر  من ابلضريبة للمكلف احملقق الدخل جمموع على تفرض  ضريبة هي
 :يلي كما املماثلة والرسوم املباشرة  الضرائب قانون من األوىل املادة يف اجلزائري  املشرع ويعرفها ،1991 لسنة

 الضريبة  هذه  وتفرض  الدخل، ضريبة تسمى الطبيعيون األشخاص دخل على وحيدة  ضريبة سنوية تؤسس "

 ."1ابلضريبة للمكلف اإلمجايل الصايف الدخل على

 الضريبة على الدخل االمجايل تتصف ابخلصائص التالية: فإن  القانون  التعريف  هذا من خالل

 .السنة يف واحدة  مرة  تفرض أهنا هو خصائصها من الضريبة هذه  أن هذا  ومعن ة:سنوي  -

خالل مزاولته  من عليها يتحصل أن ميكن اليت املداخيل كل له جتمع هلا اخلاضع الشخص  أن يثحة: وحيد  -
 .الضريبة هلذه خيضع  واحدا ضريبيا وعاءا يكون وابلتايل األنشطة ملختلف

الضرييب   التكليف بني فرقت 1992 لسنة اجلبائية اإلصالحات أن حيث :الطبيعيني األشخاص على تفرض  -
 على الضريبة به ونعين  املعنويني  لألشخاصالضرييب  و التكليف  IRGللضريبة  الطبيعيني وإخضاعهم لألشخاص

 . IBS الشركات أرابح

 احلصول أجل من الواجب صرفها التكاليف كل منه مطروحا اخلام الدخل وهو  :الصايف الدخل على تفرض  -
 2الدخل. هذا على

 :اإلمجايل  الدخل على الضريبة تطبيق جمال- ب

 :3يف اإلمجايل الدخل على للضريبة  اخلاضعون األشخاص يتمثل

 كافة مداخيل األشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم يف اجلزائر.   -

 الطبيعيون.  األشخاص -

 
 . 10، ص 2020اجلزائر، نشرة ، قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 1املادة  1
 . 47ص  ،2004اجلزائر، بغدادي، منشورات مؤسسة ،2003-1992 للفرتة اجلزائر يف الضرييب االصالح ،مراد انصر 2
  .10، ص 2020، من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، اجلزائر، نشرة  7و  6و 4و 3املادة  3
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 األشخاص.  شركات يف الشركاء -

 أعضائها. ملهنة املشرتكة املمارسة أجل من املشكلة املهنية  املدنية الشركات شركاء -

هذه   تشكل ال  أن بشرط مجاعي، ابسم الشركات له ختضع  الذي النظام لنفس اخلاضعة املدنية  الشركات أعضاء -
غري   املسؤولية على األساسية قوانينها تنص وأن املسؤولية، حمدودة شركة أو أسهم شركة شكل يف الشركات
 الشركة. ديون خيص فيما للشركاء احملدودة

 .فيها حمددة  وغري تضامنية مسؤولية هلم الذين املسامهة شركات أعضاء -

 :فهي الضريبة، هلذه اخلاضعة املداخيل أّما

 والتجارية.  الصناعية األرابح   -

 التجارية. غري  األرابح   -

 الفالحية. املداخيل -

 اإلجيارية. املداخيل -

 املنقولة. األموال رؤوس مداخيل -

 .واألجور الرواتب -

  :1الصايف الدخل االمجايل من التالية التكاليف خبصم يسمح

 بنائه. أو مسكن لشراء  املقرتضة وتلك مهنية، ألغراض  املقرتضة والديون القروض  فوائد -

 شخصية. بصفة ابلضريبة املكلف يدفعها اليت االجتماعي والضمان الشيخوخة منح اشرتاكات -

 اإلطعام.  نفقات  -

 .املؤجر املالك يربمه الذي التأمني عقد  -

 

 
  .20، صمن قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة ،85املادة  1
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 1: التخفيضات - ج
 على ابلضريبة يتعلق فيما التخفيضات  من مجلة على املماثلة والرسوم املباشرة الضرائب قانون من 21 املادة تنص

  :اإلمجايل الدخل
 .ابملئة 35 بنسبة ختفيض  سواه، دون املخبزة  نشاط عن الناتج الربح  على يطبق-

 يف سابق عضو صفة هلم الذين األشخاص طرف من األوليتني النشاط سنيت خالل احملقق الربح على يطبق-
 يطبق ال ابملئة  25 بنسبة ختفيض  الشهداء، وأرامل الوطين التحرير جلبهة املدنية املنظمة أو الوطين التحرير  جيش

 .جزافيا تقديرا رحبهم يقدر الذين ابلضريبة املكلفني  على التخفيض  هذا

 .ابملئة 30 نسبته ختفيض استثمارها املعاد األرابح على يطبق-

 اإلمجايل: الدخل  على الضريبة من اإلعفاءات- د

يف   االستثمار تشجيع  إطار يف وذلك واملؤقتة، الدائمة اإلعفاءات من  مجلة اإلمجايل الدخل على الضريبة تتضمن
 :منها نذكر املناطق، بني التوازن إلحداث  أو القطاعات بعض

  :دائم بشكل اإلعفاء 1-

 دج. 120.000 عن السنوي اإلمجايل الصايف دخلهم يزيد ال الذين األشخاص-

 ابملثل. املعاملة شرط أجنبية جنسية من والقناصل الدبلوماسيون واألعوان السفراء-

 هلا. التابعة  اهلياكل وكذلك املعتمدة  املعوقني األشخاص جلمعيات  التابعة املؤسسات -

 املسرحية. الفرق قبل من احملققة  اإليرادات  مبالغ -
 .حالته على لالستهالك املوجه الطبيعي ابحلليب املتعلقة النشاطات من احملققة املداخيل -
 .2والتمور اجلافة  والبقول احلبوب زراعة عن الناجتة اإليرادات-

 إمجال وميكن واملرتبات، األجور  بصنف اخلاصة الدائمة اإلعفاءات القانون نفس من 68 رقم املادة  حددت كما
  :يلي فيما اإلعفاءات أهم هذه 

 
 . 12، املرجع نفسه، ص21املادة  1
 
 . 11و 10، من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، مرجع سابق، ص  13و 5ملادتني ا 2
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عن طريق   احملددة للشروط وفقا الشباب، تشغيل إىل الرامية الربامج إطار يف املدفوعة  األخرى واملكافآت األجور -
 التنظيم.

 الوطنية. التحرير  حرب  وقائع جراء  من واألصول واألرامل معاشات اجملاهدين -

 ألف دينار عشرين عن معاشاهتم أو أجورهم تقل الذين البكم الصم  أو بصراي أو عقليا أو حركيا املعوقون العمال-
 املبلغ. هذا  عن العام النظام معاشاهتم يف تقل الذين املتقاعدون العمال وكذا  شهراي، جزائري

واملؤسسات  احمللية واجلماعات الدولة قبل من كان شكل أي على املدفوعة واملنح والتعويضات البطالة منح-
 والتأمني.  ابملساعدة  اخلاصة واملراسيم للقوانني  تطبيقا العمومية

ومنحة   العائلية واملنح  الوحيد األجر منحة :مثل االجتماعي التشريع عليها ينص اليت العائلي الطابع ذات  املنح  -
 األمومة.

اتفاق   يف عليها منصوص  مقابل، بدون مساعدة  إطار يف  اجلزائر يف يعملون الذين أجنبية جنسية من األشخاص -
 دويل.

 .1اجلغرافية املنطقة عن التعويضاتو  املهمة، أو التنقل ملصاريف  املرصودة  التعويضات -

  :مؤقت بشكل اإلعفاء 2-

 لدعم الوطين الصندوق إعانة من لالستفادة املؤهلون املشاريع ذوو الشباب يقوم هبا اليت األنشطة تستفيد  -
الشباب    ANSEJ ، املصغر القرض لدعم الوطين الصندوق أو    ANGEM،  الوطين الصندوق تشغيل أو

البطالة  على للتأمني  CNAC  ابتداء  سنوات ثالث ملدة اإلمجايل الدخل على الضريبة من كلي إعفاء من
إذا  االستغالل يف الشروع اتريخ من ابتداء سنوات بست اإلعفاء مدة حتدد و االستغالل، يف الشروع اتريخ من

بتوظيف   املستثمرون يتعهد عندما بسنتني  الفرتة  هذه د ومتدّ  ترقيتها، جيب مناطق يف متارس األنشطة هذه كانت
 حمددة.  غري ملدة األقل على عمال ثالثة

 فنيا. حرفيا نشاطا ميارسون والذين التقليديون احلرفيون سنوات  عشر ملدة اإلعفاء من يستفيد  -

األراضي  يف املمارسة  املواشي وتربية  الفالحية األنشطة عن الناجتة املداخيل سنوات 10 ملدة اإلعفاء من تستفيد  -
 حديثا.  املستصلحة

 
 . 17، املرجع نفسه، ص68املادة  1
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 يف  املمارسة  املواشي وتربية  الفالحية األنشطة عن الناجتة املداخيل سنوات 10 ملدة اإلعفاء من تستفيد  -

 اجلبلية. األراضي

من   واململوكة للتداول القابلة والقروض السندات من املتأتية املداخيل سنوات مخس ملدة اإلعفاء من تستفيد  -
 1العمومية. اهليئات  طرف

 املطبقة:  املعدالت- ه

 :اإلمجايل الدخل على الضريبة  يف املطبقة املعدالت  تتعدد

 معدالت الضريبة على الدخل االمجايل  :)1(اجلدول رقم

 املعدل  قسط الدخل اخلاضع للضريبة ابلدينار 

 %0 120.000ال يتجاوز 

 %20 360.000اىل  120.000من 

 %30 1440.000اىل  360.000من 

 %35 1440.000من  أكثر

 .24، ص 2020نشرة  اجلزائر،  املماثلة، والرسومقانون الضرائب املباشرة ، من 104املادة  املصدر:

 :مها لطريقني  وفقا الضريبة هذه حتصيل يتم

حتقق   اليت السنة من األوليني الشهرين خالل املقاصة تتم ث أقساط، على الضريبة  تسديد أي سبيق:الت نظام -1
 .السنة خل التالية املواعيد حسب األقساط وتسدد الدخل،

 .مارس 20 إىل فيفري 20 من :األول قسبيالت

 .جوان 20 إىل ماي 20 من :الثاين سبيقالت

يف هناية السنة  الضرائب إدارة ترسله ما عادة والذي التبليغ استالم اتريخ من شهرين خالل التصفية ويسدد رصيد
 املفروضة اإلمجايل الدخل على الضريبة مبلغ  من ابملئة 30 تسبيق كل قيمة وتساوي االستغالل، لسنة املوالية

 
 . 12و11ع سابق، ص ، من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، مرج13املادة  1
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 وجمموع االستغالل لسنة الضريبة قيمة بني الفرق فتساوي الرصيد قيمة ، امااألخرية السنة املكلف يف على
 امل  خزينة على الضغط  ختفف اليت  العوامل إحدى منهما لكل ابملئة  30 بقيمة وجود تسبيقني ويشكل ،التسبيقني

 1كلف.

 شهر خالل للمدفوعات املخصصة االقتطاعات تكون أن جيب النظام هذا  وفق ر: املصد من االقتطاع نظام-2
 ابستمارة املدين يرفق حيث الضرائب، قابض لصندوق املوايل الشهر من األوىل يوما العشرين يف  حمدد مدفوعة

يف هناية   تسوية من بد وال ضرييب لقرض منشئ أنه أي هنائي،ويف هذه احلالة فان االقتطاع غري   G50التصريح 
املدفوعة هنائية   الضريبة تكون عندما اإلمجايل الدخل على الضريبة من حتريري املصدر من االقتطاع ويكون سنة،

  .2واألجور الرواتب  على للضريبة ابلنسبة احلال هو كما يف هناية السنة، تسوية توجد وال
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  TAP املهين النشاط على الرسمالفرع الثان: 

الرسم  عوض هذا وقد ،1996لسنة املالية قانون من 21 املادة مبوجب املهين  النشاط على الرسم استحدث  لقد
 غري النشاط على والرسم TAICوالتجاري الصناعي النشاط على الرسم على حيتوي كان الذي السابق النظام

 من 06 رقم املادة مبوجب ابملئة 02 إىل ابملئة 02.55 من الرسم معدل ختفيض مت وقد، TANC التجاري
 :1على الرسم ويستحق ،2001لسنة التكميلي املالية قانون

 نشاطا  ميارسونو  دائم مهين حمل اجلزائر يف لديهم الذين ابلضريبة املكلفون حيققها اليت اإلمجالية اإليرادات-

 األشخاص مداخيل عدا  ما التجارية، غري األرابح صنف يف اإلمجايل، الدخل على للضريبة أرابحه ختضع

 .املادة هذه  مبوجب للرسم كذلك  ختضع اليت الشركات أو املعنويني  األشخاص استغالل عن الناجتة الطبيعيني

 الدخل على للضريبة أرابحه ختضع نشاطا ميارسون الذين ابلضريبة املكلفون اجلزائر يف حيققه أعمال رقم-

 .الشركات أرابح على الضريبة أو والتجارية الصناعية  األرابح  صنف يف اإلمجايل،

 معدله: - أ
 02 ب املهين  النشاط على الرسم معدل حدد املماثلة والرسوم املباشرة الضرائب  قانون من 222 املادة حسب

 .ابملئة
 بدون االستفادة من ختفيضات ابلنسبة ألنشطة انتاج السلع. %1خبفض معدل الرسم اىل  -

فيما خيص رقم االعمال الناتج عن نشاط نقل احملروقات  %3 غري انه يرفع معدل الرسم على النشاط املهين اىل  -
 بواسطة االانبيب.

 التخفيضات: - ب
 املضافة القيمة على الرسم بدون األعمال رقم أو اإلمجالية  املهنية للمداخيل اإلمجايل املبلغ على الرسم يؤسس
 :التخفيضاتنعرف على بعض  وسوف السنة خالل احملقق الرسم هلذا ابخلاضعني األمر  يتعلق عندما

 :ابملئة 30 قدره ختفيض
 ابجلملة.  البيع  عمليات مبلغ -

 
 .  50من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، مرجع سابق، ص ،  217املادة  1
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 احلقوق من ابملئة 50 عن يزيد  ما على ابلتجزئة  بيعها سعر يشتمل مبواد واملتعلقة ابلتجزئة، البيع  عمليات مبلغ -
 املباشرة.  غري
 .حمليا املنتجة ابألدوية املتعلقة ابجلملة والتجار  املنتجني  طرف  من احملققة  البيع  عمليات -

 أراملو  الوطين  التحرير جلبهة املدنية املنظمة أو الوطين التحرير جيش  عضو صفة هلم الذين التجزئة جتار ومينح
 .للضريبة اخلاضع األعمال رقم من ابملئة 30 بنسبة ختفيضا الشهداء،

 :ابملئة 50 قدره ختفيض
 غري احلقوق من ابملئة 50 من أكثر ابلتجزئة بيعها سعر يتضمن اليت ابملواد اخلاصة ابجلملة البيع  عمليات مبلغ -

 .املباشرة
 تنص كما االسرتاتيجية املواد ضمن مصنفة  تكون أن بشرط ابألدوية، اخلاصة ابلتجزئة البيع  عمليات مبلغ -

 .ابملئة 30و ابملئة 10 بني يرتاوح ابلتجزئة للبيع الربح  معدل يكون وأن التشريعات، عليها
 :ابملئة 75 قدره ختفيض من ويستفيد

 1. الغازوالو  العاديو  املمتاز للبنزين ابلتجزئة البيع عمليات مبلغ-

 االعفاءات:- ج
 اإلعفاءات  هذه  أهم تتمثل عديدة،  العتبارات وذلك املهين، النشاط على الرسم من إعفاءات عدة  املشرع وضع

  :يف
 تتعلق  الذين ابلضريبة ابملكلفني األمر  تعلق إذا جزائري دينار ألف مثانني يتجاوز  ال الذي األعمال رقم -

 تعلق إذا ألفا ومخسون املكان، عني يف املستهلكة أو املأخوذة والسلع واللوازم املواد البضائع، ببيع هتمنشاطا
 اخلدمات. قطاع يف الناشطني ابلضريبة ابملكلفني  األمر

 من تستفيد اليت أو الدولة ميزانية قبل من املدعمة الواسع االستهالك ذات  ابملواد اخلاصة البيع، عمليات مبلغ -
 التعويض.

 عمليات كافة ذلك يف  مبا للتصدير، املوجهة والسلع ابملواد املتعلقة السمسرة أو النقل أو البيع  عمليات مبلغ -
 2للتصدير. مباشرة املوجهة البرتولية املواد إنتاج قصد  املعاجلة

 
 

 .50من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، مرجع سابق، ص ،219املادة  1
 . 51، من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، مرجع سابق، ص220املادة  2
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 الضريبة على أرابح الشركاتالفرع الثالث: 

  ذيوال املماثلة والرسوم املباشر الضرائب  قانون من 135  املادة مبوجب الشركات أرابح على الضريبة أسست
 األشخاص من وغريها الشركات حتققها اليت  واملداخيل األرابح جممل على سنوية ضريبة تؤسس: "يلي يتضمن ما

 1."" وتسمى هذه الضريبية الضريبة على أرابح الشركات136 املادة يف  إليهم املعنويني املشار

 :يلي  فيما تتمثل اليت  الشركات أرابح على الضريبة   خصائص  نستنتج  التعريف هذا خالل ومن

 سنوية: ألهنا تفرض على األرابح واملداخيل املتعلقة بسنة مالية واحدة.  ضريبة -

 .تصاعدي جدول إىل وليس ملعدل واحد خيضع  الضرييب   الربح ألن :نسبية  ضريبة -

 .الطبيعيني وليس املعنويني  األشخاص على  تفرض  -

 2التصرحيات اليت يقدمها املكلفون تصرحيية: ألهنا تعتمد على  ضريبة

 الشركات أرابح على الضريبة تطبيق جمال - أ

 أرابح على  الضريبة فإنه ختضع لتطبيق والرسوم املماثلة املباشرة الضرائب  قانون من 136 املادة نص حسب
 الشركات كل من:

 :ابستثناء وغرضها شكلها  كان   مهما / الشركات 1

  للضريبة اخلضوع  الشركة هذه   اختارت إذا إال التجاري، القانون مبفهوم املسامهة وشركات األشخاص شركات -أ
 الشركات، وال رجعة يف هذا االختيار مدى احلياة.  على أرابح

 الشركة هذه الشركات املدنية اليت مل تتكون على شكل شركة ابألسهم، ابستثناء الشركات اليت اختارت  -ب
 ت، وال رجعة يف هذا االختيار مدى احلياة. الشركا على أرابح للضريبة اخلضوع

  يف عليها املنصوص  والشروط األشكال حسب واملعتمدة املكونة املنقولة  للقيم اجلماعي التوظيف هيئات  -ج
 .العمل مبهام  اجلاري التشريع والتنظيم

 .الوحيدة  اجلزافية للضريبة اخلاضعة والتعاونيات الشركات -د

 
 . 30، ص2019م املماثلة،من قانون الضرائب املباشرة والرسو  135املادة  1
 . 267، ص2014، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، دور الضريبة يف إعادة توزيع الدخل الوطينعبد الكرمي بريشي،  2
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 .والتجاري الصناعي  الطابع  ذات العمومية واهليئات / املؤسسات 2

 كما ختضع هلذه الضريبة:

 . 12واملنتجات املذكورة يف املادة  العملياتالشركات اليت تنجز  -1

 .138املادة   يف إليها املشار الشركات ابستثناء هلا التابعة واالحتادات  التعاونية الشركات -2

 :الشركات أرابح على للضريبة اإلقليمي اجملال - ب

 1وتتمثل يف ابجلزائر احملققة  األرابح على  تستحق الضريبة أن  على املباشرة الضرائب  قانون من 137 املادة تنص

 فالحي أو جتاري أو صناعي طابع ذي لنشاط العادية املمارسة من والعائدة  شركات، شكل يف احملققة األرابح -

 .اثبتة إقامة وجود عدم  عند

 .املؤسسات هذه  عن  متميزة  مهنية شخصية هلم ليست  مبمثلني اجلزائر يف  تستعني اليت املؤسسات أرابح -

  إجناز يف ممثلني معينني، اال اهنا متارس بصفة مباشرة نشاط يتميز أو إقامة متلك ال كانت  وإن املؤسسات أرابح -
 .التجارية العمليات من كاملة  حلقة

واحد نشاطها يف اجلزائر وخارج الرتاب الوطين، فان الربح الذي حتققه من  إذا كانت مؤسسة ما متارس يف ان 
عمليات اإلنتاج او عند االقتضاء من عمليات البيع املنجزة ابجلزائر يعد حمققا فيها، ماعدا يف حالة اثبات العكس  

 من خالل مسك حماسبتني متباينتني.

 :قيمة الضريبية على أرابح الشركات حساب  - ج

 قانون  من 150 حددت نسب اخلضوع هلا يف املادة حيث نسبية  ضريبية الشركات أرابح على  الضريبة تعترب
 على النحو التايل: املماثلة والرسوم املباشرة   الضرائب

 

 

 
 . 30، ص2019من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 137املادة  1
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 :1يلي كما  الشركات أرابح على  الضريبة معدل حيدد

 .السلع إنتاج ألنشطة ابلنسبة 19%

وكاالت   ابستثناء واحلمامات السياحية األنشطة وكذا والري، العمومية واألشغال البناء ألنشطة ابلنسبة 23%
 .األسفار

 .األخرى لألنشطة ابلنسبة 26%

  ميارسون الذينعلى أرابح املؤسسات   للضريبةاخلاضعني املعنويني  جيب على األشخاصكم نص نفس القانون انه 
  عن األرابح حصة بتحديد تسمح األنشطة، هلذه حماسبة منفصلة يقدموا  أن من األنشطة يف نفس الوقت، العديد

 الواجب تطبيقه.  تالشركا أرابح على الضريبة ملعدل مناسب نشاط كل

 . %26منهجي ملعدل  تطبيقإىل   يؤديعدم احرتام مسك حماسبة منفصلة 

 :على أرابح الشركات كما أیيت للضريبة حتدد نسبة االقتطاعات من املصدر ابلنسبة 

 .والكفاالت والودائع الديون لعوائد ابلنسبة 10%

 .حلاملها أو االمسية غري الصناديق سندات عن الناجتة للمداخل ابلنسبة 40%

 .املصدر من االقتطاع إىل خيضع تسيري الذي عقد  إطار يف املؤسسات قبل من احملصلة للمبالغ ابلنسبة 20%

 ابلنسبة:  24%

 أتديةصفقات اجلزائر  يف مهنية دائمةمنشآت  تقبضها املؤسسات األجنبية اليت ليست هلا  للمبالغ اليت -
 .اخلدمات

 .من كل نوع تؤدى أو تستعمل يف اجلزائر للمبالغ املدفوعة مقابل خدمات -

وإما مبوجب  ،براءاهتمرخصة استغالل  امتياز إما مبوجب  املقيمني يف اخلارج، للمخرتعني للحواصل املدفوعة  -
 .ذلك امتياز  منح أو صيغته، أو به،أو أسلو  التنازل عن عالمة الصنع 

 
 . 36، ص2019من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 150املادة  1
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  الضريبة تفرض  األصلية بلداهنا كانت  إذا األجنبية   البحري النقل ضها شركاتابلنسبة للمبالغ اليت تقب 10% -
 جزائرية للنقل البحري. مؤسسات على

 .ابملثل املعاملة  قاعدة عليها، تطبق دنياا أو علي نسبة  البلدان تطبق انه ما مبجرد  نهأ غرب

 :الضريبة حتصيل - د

 التلقائي على النحو التايل:الدفع يتم حتصل الضريبة وفق نظام 

واليت جيب تسديدها خالل نفس السنة املالية وجيب دفع متبقى  يتضمن نظام الدفع التلقائي ثالثة أقساط وقتية 
 1التصفية بعد اختتام السنة املالية.

 التالية: تسدد األقساط خالل اآلجال 

 مارس   20فيفري إىل  20من  األول:التسبيق 

 جوان    20ماي إىل  20من  الثاين:التسبيق 

 نوفمرب 20أكتوبر إىل  20من  الثالث:التسبيق 

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

 األقساط: حساب 

يتم حساب األقساط الوقتية ودفعها إىل قابض الضرائب املختص من طرف املكلفني ابلضريبة اخلاضعني للضريبة  
 على أرابح الشركات دون إخطار مسبق.

السنة  أساس الربح اخلاضع للضريبة ابلنسبة العادية للسنة املالية السابقة تسمىب أن حتسب األقساط على جي
 . املالية املرجعية

 :ميكن أن تتشكل السنة املالية املرجعية من

 

 
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-05-29-13-06-، 04/06/2020، الضريبة على أرابح الشركاتملديرية العامة للضرائب، ا 1
5-21-14-28-05-2014-55/379-02-13-14-07-2014-51/144   

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-05-29-13-06-51/144-2014-07-14-13-02-55/379-2014-05-28-14-21-5
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-05-29-13-06-51/144-2014-07-14-13-02-55/379-2014-05-28-14-21-5
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 استحقاقهاأرابح آخر سنة مالية مقفلة عند اتريخ   •

 أرابح آخر فرتة للخضوع للضريبة عندما ال ختتتم سنة مالية خالل السنة  •

(  01( شهرا، يف حالة سنة مالية مبدة أقل أو تفوق من سنة )12األرابح املؤجلة لفرتة إثن عشر ) •
 واحدة.

 % من الضريبة املتعلقة ابلربح املرجعي. 30 تسبيقيساوي مبلغ كل 

% من الضريبة احملسوبة على احلاصل املقدر بنسبة   30 تسبيقساوي كل يء، فيما خيص املؤسسات احلديثة اإلنشا
 % من الرأمسال االجتماعي املسخر.  5

يف حالة تغيري مكان فرض الضريبة بعد استحقاق القسط األول، فإنه يتعني دفع األقساط املوالية إىل صندوق 
 قابض الضرائب املخول له قبض القسط األول.

 املضافة  القيمة  على الرسمالفرع الرابع: 

تسميته يتعلق ابلقيمة املضافة املنشأة خالل كل مرحلة من مراحل العمليات  وحسب (TVA) إن هذا الرسم
الوسيطة للسلع  واالستهالكات االقتصادية والتجارية، وتتحدد هذه القيمة املضافة ابلفرق بني اإلنتاج اإلمجايل 

م على القيمة املضافة هي ضريبة غري مباشرة على االستهالك جتمع من طرف املؤسسة إىل واخلدمات، كما أن الرس
 .1املستهلك النهائي فائدة الدولة ليتحملها

 :املضافة  القيمة على الرسم خصائص - أ

 .واخلدمات للسلع النهائي االستهالك  أو املداخيل استعمال  ختص: حقيقية  ضريبة -

   احلقيقي، املدين يعترب   والذي النهائي املستهلك طرف من مباشرة غري  بطريقة  للخزينة  تدفع: مباشرة  غري  ضريبة -

 .القانوين املدين تعترب  اليت املؤسسة  طريق عن أي

 .املنتجات لنوعية ابالستثناء وليس املنتجات قيمة  بنسبة حتصل: للقيمة نسبية  ضريبة -

يطابق  املنتوج مراحل من مرحلة  كل  يف املضافة القيمة على ضريبة مؤسسة حسب آلية الدفعات اجملزئة: الرسم -
 .للمستهلك البيع سعر بواسطة احملسوب الرسم

 
 . 24، ص2003، 02، جملة الباحث، جامعة البليدة، اجلزائر، العدديف اجلزائر اإلصالحات الضريبيةانصر مراد،  1
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  الواجب) املقدمة اخلدمات  أو املبيعات على  الواجب الرسم حساب يتم حيث : اخلصم آلية  على تتوقف  ضريبة -

 .)اخلصم الواجب) التكاليف ضمن املؤسسة  حتملته الذي الرسم مبلغ  منه ويطرح( الدفع

  النهائي املستهلك  ألن قانونيا، به للمدينني ابلنسبة حيادي رسم هو  املضافة القيمة على فالرسم: حيادية  ضريبة -

 .1يتحمله من هو

 : املضافة القيمة على الرسم تطبيق جمال - ب

  كانوا  الرسم سواء هلذا  اخلاضعني واألشخاص املؤسسات مجيع يف  املضافة القيمة على الرسم تطبيق جمال يتمثل
 اختياراي حبيث تنص املادة األوىل من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة على ما يلي: أو إجباراي خاضعني

 :2املضافة القيمةختضع للرسم على 
اليت تكتسي طابعا صناعيا  عمليات البيع واالعمال العقارية واخلدمات من غري تلك اخلاضعة لرسوم خاصة،  -1

 جتاراي او حرفيا، ويتم إجنازها يف اجلزائر بصفة اعتيادية او عرضية.
 :كان  أايويطبق هذا الرسم 

 الضرائب  مجيع إزاء وضعيتهم أو للضريبة  اخلاضعة األعمال اجناز يف يتدخلون الذين لألشخاص القانوين الوضع -
 .األخرى

 .األشخاص هؤالء  تدخل طبيعة أو شكل -
 .االسترياد عمليات/ 2
 العمليات اخلاضعة للضريبة  - ج

 بوضوح حتديده  مت  ما حسب اإلجبارية تلك  منها الرسم هلذا  اخلاضعة العمليات من  نوعني  بني  التفريق جيب
 األشخاص  طرف  من  االختيار عملية  بعد إجبارية أصبحت اليت وتلك  املضافة القيمة على الرسم قانون  طرف من

من قانون رسوم االعمال العمليات اليت ختضع بشكل اجباري   2حيث ورد يف نص املادة  العمليات  هلذه املنجزين
 للرسم على القيمة املضافة واليت تتمثل يف: 

 

 
، ختصص االقتصاد الدويل والتنمية املستدامة، جامعة "، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري"مدرسة دكتوراهفعالية السياسة الضريبية يف حتقيق التنمية املستدامةعفيف عبد احلميد،  1

 . 137، ص2014فرحات عباس، سطيف، 
 .4، ص 2020، من قانون الرسم على رقم األعمال، اجلزائر، 01املادة   2
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 1املضافة   القيمة  على للرسم وجواب اخلاضعة العمليات- 1

  املبيعات والسليمات اليت يقوم هبا املنتجون. -1

 .العقارية األشغال -2

  وفقا واملنجزة واملستوردة  للضريبة اخلاضعة  والبضائع املنتوجات من األصلي احلال على والتسليمات املبيعات -3
 .املستوردين التجار  طرف من ابجلملة البيع لشروط

 .املبيعات اليت يقوم هبا جتار اجلملة -4

 .العقارية واألشغال املبيعات غري  من العمليات ومجيع والبحث اخلدمات  وأداء اإلجيار  عمليات -5

 بصفة  وذلك ابمسهم، األمالك هذه  يشرتون الذين األشخاص ميارسها اليت التجارية احملالت أو العقارات  بيوع -6

 .بيعها إعادة قصد  عرضية، أو اعتيادية

 أو الفضة أو الذهب أو البالتني  من جزئيا أو كليا  واملكونة  األدوات  غري  من املستعملة األشياء يف  املتاجرة -7

 يف اجملموعات. املشمولة واألشياء العتيقة واألدوات األصلية  الفنية التحف  وكذا طبيعية  كرمية  أحجار من

ممارسة املهن احلرة اليت يقوم هبا األشخاص الطبيعيون ابستثناء العمليات ذات   إطارالعمليات احملققة يف  -8
 الطيب والبيطري. والشبهالطابع الطيب 

من األشخاص ولو تصرف حتت ستار  ينظمها أيالتسلية مبختلف أنواعها اليت   والعاباحلفالت الفنية  -9
 اجلمعيات اخلاضعة للتشريع اجلاري العمل به. 

 املتعلقة ابهلاتف والتليكس اليت تؤديها ادارة الربيد واملواصالت. اخلدمات  -10

عمليات البيع اليت تقوم هبا املساحات الكربى ونشاطات التجارة املتعددة وكذا جتارة التجزئة ابستثناء  -11
 العمليات اليت يقوم هبا املكلفون اخلاضعون للنظام اجلزايف. 

 البنوك وشركات التامني.العمليات اليت تنجزها   -12

 عمليات البيع املنجزة الكرتونيا.  -13
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 اختياراي املضافة القيمة على للرسم اخلاضعة العمليات- 2

 على  بناءا خيتاروا، أن الرسم، تطبيق جمال خارج نشاطهم يقع  الذين  االعتباريني أو الطبيعيني  لألشخاص جيوز

 :خدمات  أو بسلع يزودا أن على  املضافة، القيمة على ابلرسم املكلفني  صفة االكتساب منهم، تصريح 

 .للتصدير -

 .البرتولية للشركات -

 .اآلخرين ابلرسم املكلفني  -

 .ابإلعفاء املشرتايت  بنظام  تتمتع املؤسسات -

  :1املضافة  القيمة على الرسم معدالت- د

 :املضافة القيمة على  مبعدلني حاليا حددت

 %19ابملعدل العادي حيصل الرسم  -

 %9حيدد املعدل املخفض للرسم على القيمة املضافة  - 
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 النظام اجلزايف املطلب الثان:   

 املادة جبو مب 2007 سنة أسست حيث ، IFUة الوحيدة  اجلزافي  ضريبةليضم هذا النظام ضريبة واحدة تدعى اب
 الضريبةدفع هذه  ضوّ يع كما اإلمجايل، على الدخل ايفز اجل النظام لحمل لتح 2007 لسنة املالية قانون من 02

 املهين.  النشاط ىلع الرسمكذا  و  ةضافامل القيمة ىلع والرسم اإلمجايلالدخل  ىلع ريبة ضال من لك

 :التطبيق جمال - أ

 نشاطا متارس اليت املهين ذات الطابع  ملدنية، األشخاص الطبيعيون والشركات االوحيدة  اجلزافية الضريبةلنظام  خيضع
إيراداهتا   أو السنوي اعماهلارقم   تجاوزياليت ال  التقليديةوالصناعات  احلرفية التعاونيات، وكذا وحرفيا وجتارايصناعيا 

  الضريبةدج ما عدا تلك اليت اختارت نظام فرض )15 000 000( دينار ونيمل عشر مخسة السنوية املهنية
 1يقي. حسب الربح احلق

 :2املطبقة النسب - ب

 .السلع  بيع  و اإلنتاج  ألنشطة ابلنسبة 5%

 .األخرى  لألنشطة ابلنسبة 12%

 3الوحيدة: اجلزافية  الضريبة دفع - ج

  طريقتنيوفق  2017 لسنة ةاملالي قانون يف ءجا ما حسب دةحي الو  ةيف اجلزا ريبةض ال تسديدب  فلاملك ىلع بيتوج
 حسب اختياره: 

 و 01يعين بني  ريبة،ضلاب فلاملك لقب من التصاريح إيداع ذلك عند يكون :للضريبة الكلي التسديد - 
 .وعضاخل سنة من جوان30

 :اآليت اجلدول قفو  واملبالغ التسديد آجال خيص لت كنمي: للضريبة اجلزئي التسديد 

 

 

 
 . 65، مرجع نفسه، ص1، مكرر 282 املادة1
 .  65، مرجع نفسه، ص4، مكرر  282املادة  2
 . 15ص مرجع سابق، ،املؤسسة جباية لطفي، شعباين 3



 النظام اجلبائي اجلزائري   الفصل األول:
 

  42 

 الوحيدة اجلزافية للضريبة اجملزأ التسديد ونسب آجال :)2(رقم اجلدول

 نسبة التسديد التسديدال آج

 من املبلغ واجب الدفع  % 50 جوان 30اىل 1اتريخ ايداع التصريح التقديري السنوي بني 

 من املبلغ واجب الدفع  % 25 سبتمرب  15اىل 1بني 

 من املبلغ واجب الدفع  % 25 ديسمرب 15اىل 1بني 

املتضمن قانون املالية لسنة   2016 ربديسم  28 يف املؤرخ 16-  14 رقم القانون  من  14 املادة: املصدر 
2017. 

 املعفاة:  واألشخاص املداخيل - د
 :الدائم اإلعفاء من يستفيد  -ا

 املؤسسات التابعة جلمعيات األشخاص املعوقني املعتمدة وكذا املصاحل امللحقة هبا. -
 مبالغ احملققة من قبل الفرق املسرحية. -
الشروط الذي حتدد بنوده عن   دفرت احلرفيون التقليديون وكذا األشخاص الذين ميارسون نشاطا فنيا واملقيدين يف  -

 طريق التنظيم.
 .دج 10.000 ب  املقدر  الضريبة من األدىن احلد  بدفع ملزمني غري ان هؤالء

 :املؤقت اإلعفاء من د يستفيب/ 
 األنشطة لفائدة  االستغالل اتريخ  من ابتداء  سنوات (3) ثالث ملدة الوحيدة  اجلزافية الضريبة  من كامل إعفاء -
 الصندوق"دعم من لالستفادة املؤهلون املشاريع أو األنشطة أو االستثمارية املشاريع ذوو الشباب ميارسها اليت

 .البطالة عن  للتأمني الوطين الصندوق أو املصغر  القرض لدعم الوطنية وكالةال أو الشباب تشغيل لدعم الوطين
 رقيتهات  يراد منطقة  يف األنشطة تتواجد  عندما االستغالل اتريخ من ابتداء سنوات  (6) ست إىل ملدةهذه  متدد -

 .التنظيم طريق عن قائمتها حتدد
 . 1حمدودة غري  ملدة األقل على مستخدمني  (3)ثالثة بتوظيف املستثمرونيتعهد   عندما  (2)بسنتني املدة متدد -
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 خالصة الفصل: 

اقتطاع نقدي تفرضه الدولة على املكلفني كل حسب قدرته وذلك بشكل اجباري وبصفة هنائية  الضريبة تعترب  -
من املكلفني هبا وجب وضع نظام يسمح ، ويف سبيل حتصيلها ودون مقابل وذلك هبدف حتقيق منفعة عامة

جمموعة القواعد القانونية والفنية املوضوعة  ، حيث يتكون هذا األخري من جببايتها وحتصيلها لفائدة اخلزينة العمومية
من طرف السلطات العليا واليت يؤدي تركيبها اىل قيام كيان ضرييب معني والذي ميكن من االقتطاع الضرييب يف  

 .مراحله املتتالية من التشريع اىل الربط والتحصيل

 الرسوم معدالت معرفة مع  يف اجلزائر املطبقة  الضريبية األنظمة  خمتلف دراسة خالل هذا الفصل تناولناكما 
 . اجلزائري اجلبائي  القانون عليها نص  واليت هبا املتعلقة  والضرائب
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 متهيد:

فنجد ان القانون التجاري اجلزائري ادرج  للمؤسسة،  التجاري العمل تنظيمعلى   اجلزائري التجاري القانونعمل 
، كما ان  اشكال قانونية للمؤسسة ميكن للفرد او اجلماعة املالكة للمؤسسة املفاضلة بينهاضمن مواده عدة 

وهنا جيب على املؤسسة  الضرائب املفروضة على املؤسسة ختتلف ابختالف الشكل القانوين الذي اختذته املؤسسة،
ل ملختلف االشكال  لذلك سنطرق يف هذا الفص اختيار الشكل الذي يضمن هلا اقل تكلفة جبائية ممكنة،

يف حالة اختيارها لشكل قانوين  اليت ختضع هلا  والرسوم القانونية اليت ميكن للمؤسسة اجلزائرية اختاذها ولضرائب
 على حساب اخر. 
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 املبحث األول: االشكال القانونية للمؤسسات يف اجلزائر 

 اجلزائرية سنحاول التطرق ملفهوم املؤسسات يف التعاريف التالية: قبل التطرق لألشكال القانونية للمؤسسات 

  االقتصاديني األعوان   مع واخلدمات السلع تبادل أو إنتاج هبدفعوامل   عدة   اندماج هي  االقتصادية املؤسسة -
 ونوع املؤسسة وحجم  وجود ملكان تبعا ومكانيا نسبيا ختتلف واجتماعي ومايل قانوين إطار يف  وهذا اآلخرين
 1به.  تقوم الذي النشاط

  إنتاج أجل من وقدرات األموال رؤوس  تستعمل متنوعة  كفاءات  ذوي أشخاص بني جتمع منظمة هي املؤسسة -
 2.تهتكلف مما أعلى بسعر تباع أن ميكن واليت ما، سلعة

تؤخذ   ما،مستقلة نوعا  " منظمة اقتصادية واجتماعية  :ميكن تعريف املؤسسات االقتصادية بشكل عام على أهنا -
واإلعالمية بغية خلق قيمة املضافة حسب أهداف يف   املادية املالية، البشرية،فيها القرارات حول تركيب الوسائل 

 3. "ينومكانطاق زماين 

 املادية املالية، البشرية،الوسائل انطالقا من التعاريف السابقة ميكن القول ان املؤسسة عبارة منظمة تندمج فيها  -
 مما أعلى بسعر  تباع أن ميكن واليت ما،  سلعة إنتاجهبدف   واجتماعي ومايل قانوين  إطاروذلك يف  واإلعالمية

 .تكلفته
ميكن تصنيف املؤسسات االقتصادية حسب  املؤسسة ننتقل اىل خمتلف تصنيفاهتا، حيث  نا على مفهوم بعد تعرف

 االقتصادي...اخل واملعيار املعيار القانوين، معيار امللكية، معيار احلجم  أمهها:عدة معايري 
 .حسب املعيار القانوينلتصنيفها  سنسلط الضوء على يف دراستناحيث 
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 األشخاص وشركات املؤسسات الفردية  :املطلب األول
 الفرع األول: املؤسسات الفردية 

  حيث، األخرى اإلنتاج لعوامل املال رأس صاحب أو العمل رب  يعتب  شخص  مجع عن املؤسسات  هذه تنشأ
 .املؤسسة هذه  إبنشاء يقوم  الذي املال رأس  صاحب بشخصية القانونية شخصيتها فيها ختتلط
، خدماتية.... إخل أو جتارية وحدات إىل إنتاجية مؤسسات من تتباين أنواع املؤسسات من النوع هذا  وأيخذ
 منخفضا. فيها العاملني عدد يكون ما وغالبا

1 
عن نتائج أعماهلا،   واألخرياملسؤول األول  وهو املؤسسة اليت ميتلكها شخص واحد،  وميكن تعريفها على اهنا

 الغالب ما تكون هذه املؤسسة من احلجم الصغري.  ويف شؤوهنا،  إدارة وتسيريما يتوىل هو  وعادة
 الفردية:   املؤسسة خصائص- 
 2التالية:   اخلصائص املؤسسات  من النوع هلذا إن 

 اإلنشاء. أو التنظيم يف السهولة -
 .املؤسسة ديون كافة  على مسؤول فهو  حمدودة، غري املؤسسة صاحب مسؤولية -
  بكفاءة العمل له دافعا يكون وهذا املؤسسة، أعمال نتائج عن  واألخري األول املسؤول هو املؤسسة صاحب -

 ممكن. ربح اكب لتحقيق ونشاط وجد
مما يقلل حاالت النزاع نتيجة   املؤسسة وتسيري وتنظيم إبدارة  لوحده يقوم  الذي  هو يف الغالب املؤسسة صاحب -

 اختالف وجهات نظر الشركاء.

، هذا ما يطرح  رأمسال بعنصر  مؤسسته إبمداد  لوحده يقوم  الذي هو املؤسسة صاحب مادام  وهذا رأمسال، قلة -
 اكم الديون مما يسبب صعوبة احلصول على متويل خارجي. مشكلة نقص التمويل خاصتا يف حالة تر 

 وإدارية. فنية ملشاكل املؤسسة يعرض قد  مما الواحد املالك لدى  اخلبة وضعف النظر وجهة قصر إمكانية -
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 األشخاص  شركات :الثاين  الفرع 

  املسامهة أكثر على أو اعتباراين أو طبيعيان شخصان يلتزم مبقتضاه عقد  أهنا على  الشركة اجلزائري  املشرع يعرف  -
  أو اقتصاد  أو حتقيق ينتج قد  الذي الربح  اقتسام هبدف  نقد، أو مال أو عمل من  حصة بتقدي  مشرتك نشاط يف

  1ذلك. عن تنجر  قد اليت اخلسائر يتحملون كما  مشرتكة منفعة  ذي اقتصادي هدف بلوغ

 األموال. ميكن تقسيم الشركات اىل قسمني: شركات األشخاص وشركات 
 أال على  أكثر أو شخصني بني ارتباط عن عبارة  وهي الفردية للمؤسسات امتداد شركات االشخاص تعتب  -

 . 2واخلسارة الربح  اقتسام ويتم شخصا 20 الشركاء عدد  يتجاوز

اخلاصة   هأموال ىلإ متتد املسؤوليةالشركة حيث  نالنوع مسؤوال مسؤولية مطلقة عن ديو  يف هذا يعتب الشريك  -
ا النوع  هذاالعتبار الشخصي للشريك يشكل األساس يف   نو يكتسب صفة التاجر ، أي أ )مسؤولية تضامنية(

  .3من الشركات
 :أقسام ثالث  إىل األشخاص شركات بدورها وتنقسم

 احملاصة  شركات -ج التوصية شركات - ب التضامن شركات -أ
 SNC التضامن شركة أوال:

 يف  ختتلف أو متساوية تكون قد  حصصا الشركاء فيها يقدم  إذ األشخاص شركات أهم من  الشركات هذه  تعد  -
 يفوق  معها املتعاملني  حنو بواجباهتا املؤسسة  التزام حني  يف  أخر إىل شريك من احلصة  طبيعة يف أو القيمة

 .الشركة هذه يف  ميزة أهم  هذه وتعتب املقدمة احلصص  غري اخلاصة ممتلكاهتم ليشمل حصص  من  يقدمونه ما
 فيها ويتقاسم متوسطة، أو صغرية أحجام ذات  تكون ما وغالبا خمتلفة اقتصادية قطاعات يف نشاطها ويكون
 4  .رأمساهلم يف  حصص من قدموه  ما  بنسبة األرابح الشركاء

  أفراد  بني تكون ما غالبا إهنا بل به، ويثق  اآلخر كل منهم  الشركاء يف هذا النوع من الشركات يعرفكما ان 
 5بينهم. لضمان التعاون الواحدة األسرة
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 :التضامن شركات خصائص- 

 :التالية ابخلصائص  التضامن شركة تتميز

 الشركة، ديون عن الدائنني  أمام  مسؤوال انفراد  على منهم واحد كل   ويعتب حمدودة، غري  الشركاء من كل  مسؤولية -
 للشركاء.  الشخصية املمتلكات من احلقوق هذه  تستوىف   الدائنني للوفاء حبقوق الشركة أصول تكف مل وإذا

 املال. رأس يف  أبنصبتهم الوفاء سبيل على الشركاء من املقدمة األصول كل -

 مث ومن. املشرتكة امللكية سبيل للشركاء على مملوكة تعتب ذاهتا،  الشركة بواسطة املشرتاة األصول تلك إىل ابإلضافة
 يف  حق له ليس  ولكن املال رأس يف وحصته  يتناسب جمتمعة الشركة يف أصول نصيب  الشركاء من واحد لكل فإن

 التحديد.  وجه على معينة أصول أو أصل
  أحد مبوت أو  إبفالسها، وتنقضي الشركة. الشركة  عقد  لنصوص وفقا الشركاء بني واخلسائر األرابح اقتسام يتم -

 .ابتفاقهم أو الشركاء،

     اخلارجي التمويل على ولالية للمؤسسة كما يسهل من عملية احلصزايدة القدرة امل يؤدي تضامن الشركاء إىل
 1. )خصوصاالبنكية   القروض(

 .الشركاءسسة معرضة للخطر نتيجة انسحاب أو وفاة أحد ؤ حياة امل-

 2. املؤسسةيؤثر سلبا على مما التنازع  قد يؤدي تعدد الشركاء إىل-

 البسيطة  التوصية شركة اثنيا:

  ما شخصية بنسبة مسؤولية الشركة ديون عن مسئولون وهم  املتضامنني  الشركاء  فئة لفئتني الشركة ملكية وتكون
 .املال  رأس يف حصصهم إىل ابإلضافة ميلكون،

  قيمة حصصهم يف املالية مسؤوليتهم  وتنحصر الشركة مال رأس من بقسط  يسامهون موصني شركاء هم اثنية وفئة
 .3الشركة اسم يف امسهم يظهر وال الشركة  إدارة هلم حيق وال الشركة، مال رأس يف
 
 

 
 . 6، ص 1984، مطابع املكتب املصري احلديث، أصول احملاسبة سلسلة شوم يف احملاسبة ج.لرينر،جيمس أ.كاشني، جويل  1
 . 8ص ،امينة خملفي، مرجع سابق 2
 . 24، صمرجع سابقعبد الغفور عبد السالم وآخرون،  3
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 :البسيطة  التوصية شركات خصائص - 

 1التالية: النقاط  يف فسنوجزها من الشركات، النوع هذا   خصائص  عن أما  -

 خمتلفة.  أاثر عنها يرتتب  مما املتضامنني واملوصني: الشركاء  من صنفني  بني  التفرقة يف تكمن  الرئيسية اخلاصية -

 خاصة الغري تسمح إبعالم  البياانت  بعض البسيطة التوصية لشركات األساسي القانون يتضمن أن  ينبغي -
 الدائنني. 

 الشركاء كل  مجعية انعقاد  أن اليت تقتضي اخلاصية مع األساسي، القانون يف احملددة الشروط  وفق القرارات تتخذ  -
 الشركاء املتضامنني. احد  به طالب إذا القانون بقوة  يتم

 . وكالة مبقتضى ولو تسيري عمل  أبي يقوم  أن املوصي للشريك  حيق ال -

 .كل الشركاء  مبوافقة إال الشركة، حصص  عن التنازل جيوز ال  االستثنائية، احلاالت  عدا ما -

 احملاصة  شركةاثلثا: 

 عن  تتميز حيث املعنوية الشخصية وجود إىل تفتقد  وهي أنفسهم الشركاء بني فيما مسترتة  شركة هي :1تعريف -
 ال احملاصة فشركة عليها، لالطالع معدة غري  وأبهنا املتعاقدين، بني  منحصر   كياهنا  أبن األخرى التجارية الشركات

  .2واخلسارة  األرابح  اقتسام كيفية   على بينهم  فيما  العالقة وتقتصر الشركاء بني فيما إال هلا وجود

شركات مسترتة ليس لذا وجود قانوين إزاء الغًن، يتعامل فيها الشركاء مع الغًن بصفتهم  وهي: 2تعريف -
 .3فاقحسب االت واخلسائراألرابح  ويقتسمونحلساب الشركة،  ولكن الشخصية
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  األموال شركات املطلب الثاين:

  ظهرت  هنا ومن االستثمارية، بوظائفها القيام أجل من ضخمة، أموال رؤوس إىل أساًسا الكبى املؤسسات حتتاج
 .لالستثمار املالية االحتياجات  بتأمني  ابالهتمام متيزت اليت  األموال، شركات إىل احلاجة

  الشركة تكوين عند   االعتبار هذا  بصمات  وتظهر املايل، االعتبار على األول املقام  يف  ترتكز اليت الشركات وهي
 بعضا بعضه يعرف   ال الذي  اجلمهور إىل االلتجاء يتم ما غالبا تكوينها فأثناء  انقضائها وعند. حياهتا وأثناء

 يستطيع بل  هلا اسريا الشريك  يظل ال حياهتا وأثناء عليه، األسهم طرح صورة  يف وذلك ماهلا راس على للحصول
 حد  خسائرها بلغت وإذا ،واستمرارها بقائها على ذلك يؤثر أن دون أسهمه تداول  طريق عن  منها االنسحاب

 1. وتصفيتها حلها تعني ي معينا
الشريك يف هذا النوع من الشركات  ب تس، ال يك)يكتتب فيها(  اشرتاهااألسهم اليت  مسؤولية الشريك بعدد وحتدد

ا النوع من الشركات هذيف   هأي أن )الشركاء(  األسهم محلةإدارة منتخب من قبل  جملسصفة التاجر. يدير شؤوهنا 
 2. ال أثر لالعتبار الشخصي للشريك

 :يلي فيما األموال شركات أنواع ببيان سنقوم

 SARLاحملدودة املسؤولية  ذات  الشركة: الفرع االول

 تعريف الشركة ذات املسؤولية احملدودة:   أوال:

  وضع يف الشركات  ومجيع مقدماهتم بنسبة إال يسألون وال التاجر  بصفة يتمتعون ال  شركاء بني  تؤلف جتارية شركة -
 .املعنوية ابلشخصية الشركة هذه  وتتمتع البسيطة، التوصية شركة يف املوصني ابلشركاء شبيه

  والتزاماهتم الشركة ديون عن حمدودة مسؤولية ويسألون حمدودا، يكون ما غالبا الشركاء  من عدد  من تتألف شركة -
  عن رأمساهلا مجع ميكن وال املعنوية ابلشخصية الشركة وتتمتع التاجر صفة ويكسبون رأمساهلا، يف حصصهم  بقدر
 3 .القانون أحكام مبوجب إال فيها الشركاء حصص  انتقال ميكن ال كما  العام، االكتتاب  طريق

 

 
 . 720ص ،مصر، قي ضوء الفقه والقضاء 17التعليق على القانون التجاري اجلديد رقم  ،عبد احلميد املنشاوي  1
 . 9ص امينة خملفي، مرجع سابق، 2
 . 228- 224، ص ص  2011عمان، دار املسرية، الطبعة األوىل، ،الشركات التجارية ابسم حممد ملحم، 3
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  اليت التجاري القانون  من 564 املادة نص يف احملدودة املسؤولية  ذات الشركة تعريف على  اجلزائري املشرع  نص -
  ذات  الشركة تؤسس: "أنه على تنص اليت، 2005الصادر سنة  02-05رقم  القانون مبوجب تعديلها مت

 1". حصص من قدموا   ما حدود يف إال اخلسائر يتحملون ال أشخاص عدة أو واحد  شخص من املسؤولية احملدودة

  يزيد ال الشركاء من  عدد من  تتكون جتارية شركة أبهنا احملدودة املسؤولية ذات  الشركة  تعريف إىل نصل أن ميكن -
 صفة يكسبون وال الشركة رأمسال يف حصصهم بقدر  إال الشركة ديون عن مسؤولون يكونون ال  شريك، 50 عن

 2.القانون مبوجب إال الشريك  حصة تنقل ال كما  العام،  االكتتاب طريق عن رأمساهلا مجع ميكن وال التاجر،

  عدد  يف احملدودة املسؤولية وذات الوحيد الشخص مؤسسة وبني  احملدودة املسؤولية  ذات الشركة بني االختالف يبز
 3.الشركاء تعدد ركن لديها ليس األخرية هذه  أن جند إذ الشركاء،

 احملدودة   املسؤولية  ذات الشركة خصائص: اثنيا

 الشريك  مسؤولية  حتديد - أ

  عن يسأل ال  الشريك  وأن مطلقة، غري  فيها  الشريك مسؤولية أن  احملدودة املسؤولية ذات  الشركة  مميزات أهم إن -
  يعتب  وهو، التجاري القانون من 564 املادة حسب الشركة مال رأس يف  املقدمة احلصة  بقدر  إال الشركة ديون
 4. الغري مع  عالقاهتم يف  أو ببعض بعضهم الشركاء بني العالقة يف  يسري مطلق مبدأ

 جتارية  شركة أهنا - ب

  والشركات التوصية وشركات شركات التضامن تعد"ما يلي:  544نص القانون التجاري اجلزائري يف املادة  -
 ."موضوعها  يكن مهما شكلها جتارية حبكم املسامهة وشركة احملدودة املسؤولية ذات

 

 

 

 
 . 2005فيفري  9الصادر يف  11العدد  ،، يتضمن القانون التجاري،ج ر2005فباير  06مؤرخ يف   02-05من قانون رقم 564املادة  1
 .20، مذكرة لنيل شهادة املدرسة العليا للقضاء، صالتشريع اجلزائريلنظام القانوين للشركة ذات املسؤولية احملدودة يف امقراين خلضر،  2
، كلية احلقوق،  3، العدد 37واالقتصادية والسياسية، اجلزء  ، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونيةالشركة ذات املسؤولية احملدودة وذات الشخص الوحيدفتيحة يوسف عماري،   3

 .79، ص 1999جامعة اجلزائر، 
 .277، ص 2010 دار املعرفة، اجلزائر، ،شرح القانون التجاري )األعمال التجارية، نظرية التاجر، الشركات التجارية(عمار عمورة،  4
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 للشركاء  احملدود العدد - ج

 (50) مخسني عن الشركاء يزيد عدد  أال وجيب الشكل حبسب  جتارية شركة هي  احملدودة املسؤولية ذات  الشركة -
  عدد  يتجاوز أن يسوغ ال"القانون التجاري اجلزائري و الذي نص على ما يلي: من  590 املادة حسب شريكا

 "اشريك(  50)  مخسني احملدودة املسؤولية ذات  الشركة يف الشركاء

  االعتبار  توفر على واحلرص واملتوسطة، الصغرية   املشروعات على  الشركات من النوع هذا   قصر هو  ذلك  من الغرض
  وإال واحدة سنة خالل مسامهة شركة إىل حتويلها وجب شريك 50 عن العدد زاد وإذا الشركاء، بني الشخصي

 .للحل تعرضت

 احملدودة املسؤولية  ذات الشركة رأمسال حتديد  يف  الشركاء حرية - د

  حمدودة مسؤولية  ذات الشركة رأمسال حيدد"من القانون التجاري اليت تنص انه:   566 املادة نص إىل ابلرجوع -
 أن جيب .متساوية  امسية قيمة ذات حصص إىل ويقسم للشركة، األساسي القانون يف الشركاء طرف من حبرية
 ."الشركة واثئق مجيع يف الرأمسال إىل يشار

 التجارية  ابلطرق للتنازل احلصص  قابلية وعدم العام االكتتاب إل   اللجوء حظر - ه

 عكس  وهذا التجارية، ابلطرق للتداول قابلة سندات أو أسهم تصدر  أن احملدودة املسؤولية ذات للشركة جيوز ال -
 تكون أن ميكن وال امسية الشركاء حصة تكون أن جيب: "على  ج.ت.ق 569 املادة  تنص إذ املسامهة، شركة
 ."للتداول قابلة سندات  يف ممثلة

 الشركة عنوان  - و
  ذات الشركة تتخذ أن التجاري القانون يشرتط حبيث  غرضها، من احملدودة املسؤولية ذات الشركة عنوان يستمد -

  متبوعة أو مسبوقة  التسمية هذه  تكون أن بشرط أكثر أو الشركاء أحد اسم على يشمل هلا امسا احملدودة املسؤولية
  رأمساهلا، وبيان" م.م.ش" منها األوىل  األحرف أو" احملدودة املسؤولية وذات الوحيد الشخص ذات مؤسسة" بكلمة
 ق ت ج.   564 املادة نص حسب وذلك

 احملدودة  املسؤولية ذات الشركة  مدة - ه

  99 تتجاوز أن ميكن ال اليت ومدهتا الشركة شكل حيدد أن على ج.ت.ق 546 املادة يف  اجلزائري املشرع  نص -
 .سنة 99 األقصى  حدها يكون اليت األموال شركات تشبه فهي األساسي، القانون يف... سنة
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 EURLاحملدودة املسؤولية ذات وحيد شخص  ذات شركة الثاين:الفرع 

  ذات الشركة تشبه  فهي ذلك ومع  وحيد، شريك وجود خالل فريدة من بصفة  الشركات من النوع هذا  يتميز
 .1القانونية اجلوانب بعض احملدودة يف املسؤولية

 :الوحيد الشخص ذات الشركة  خصائص- 

 :التالية املؤسسات ابخلصائص من النوع ا  هذ  يتمتع

  مييزها ما وهو كليا  ميتلكه الشركة الذي  رأمسال مقدار على  فقط  مسؤول فهو حمدودة، املؤسسة صاحب مسؤولية -
 التاجر. الوحيد صفة الشريك  يكتسب وال ،الفردية املؤسسة على

 نتائج الشركة. على الوحيد ومسؤول مالك ألنه  األرابح، مجيع  على الوحيد الشريك  حصول -

 شركاء.  عدة بوجود مقارنة  واختاذ القرارات العمل يسهل  وهذا الشركة وتسيري إبدارة  لوحده الوحيد  الشريك  يقوم -

 .املالية املؤسسات  من وصعوبة االقرتاض رأمسال بعنصر شركته  لوحده  الوحيد الشريك  إمداد ببسب رأمسال قلة -

 SPAاملسامهة شركة الفرع الثالث:

  فيها شريك  كل  يكون ال شركاء من وتتكون للتداول قابلة أسهم إىل مساهلارأ ينقسم اليت الشركة هي املسامهة شركة
 2سبعة. عن فيها الشركاء  عدد يقل أن ميكن وال أسهم من ميلكه ما بقدر  إال الشركة ديون عن مسؤوال

 نطاق يف  نشاطها مباشرة وميكنها الشركاء، ابقي شخصيةعن  مستقلة  معنوية  بشخصية املسامهة شركات تتمتع
.  واحدة إدارة اجملتمع حتت يف  املتاحة االقتصادية املوارد  جتميع على  مبقدرهتا تتميز وهي. يفرضها القانون اليت القيود

 عامل يوزع مما للتداول قابلة تكون ما وغالبا تسمى أسهم متساوية حصص  إىل املسامهة شركات رأمسال وينقسم
  ال حبيث .رأمسال يف  مسامهته بقدر حمدودة املساهم فمسؤولية اجملال  هذا  ويف. من املالك  كبري  عدد على املخاطرة 
 اخلاصة. أمواله التزامه إىل ميتد ال ومث رأمسال، يف  حصته الشركة  دين عن مسؤوليته  تتعدى
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 :املسامهة شركة خصائص أوال:

 املساهم  مسؤولية  حتديد - أ

  يفسر الذي وهو املسامهة، شركة هبا  تتميز اليت األساسية اخلصائص أبرز  أحد  املساهم مسؤولية حتديد  مبدأ يعد  -
  لألسهم املالية القيمة حبدود املسؤولية د حتدي أن إذ الشركة. هذه أسهم شراء  أو ب تااالكت على االفراد  إقبال شدة
  التضامنية املسؤولية خماطر وبقية الشركة إفالس إشهار حالة يف األخرى  أمواله على الرجوع من مبأمن املساهم جيعل
 1.األشخاص شركات يف  املعروفة احملدودة غري

. هلا تعرضت اليت واخلسائر الشركة، ديون بلغت مهما ألسهمه  املالية القيمة يفوق مبا املساهم مطالبة ميكن فال -
 فيستطيع. التجارية  األهلية فيه تشرتط ال وابلتايل التاجر،  صفة يكتسب ال املساهم فإن األساس، هذا وعلى

 .القانوين ممثله  طريق عن الشركة هذه  يف مسامها يكون أن القاصر
   املسامهني حصص - ب

  هبا تنفرد  خاصية أهم للتداول هي السهم وقابلية. التجارية ابلطرق للتداول قابلة أسهم عن  عبارة املسامهني حصص
 . 2غريها دون املسامهة شركة

 املسامهة  شركة مال راس- ج

  االعتداد  دون املايل العتبار لى اع يقوم  الشركات من الشكل هذا  كبى، ألن  بضخامة املسامهة شركة رأمسال يتميز
 شركة مسالرأ ويقسم الكبى، اإلقتصادية ابملشروعات  النهوض  هو األموال جتميع  من واهلدف الشريك  بشخصية

  للتداول  قابلة صكوك شكل يف األسهم هذه ومتثل" سهما" منها كل  يسمى القيمة متساوية أسهم إىل املسامهة
 3. التجارية ابلطرق

   املسامهة شركة عنوان - د
 مسبوقا أو  متبوعا الشركة  عنوان يكون أن املشروع أوجب وقد.  نشاطها موضوع  من يستمد املسامهة شركة عنوان
 من 593  املادة لنص تطبيقا املال،راس  مبلغ ذكر أوجب كما  ،"مسامهة شركة"" عبارة أي الشركة، شكل بذكر

  .4اجلزائري  التجاري القانون

 
 .34، ص 2008، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية بريوت، لبنان، حقوق املساهم يف الشركة املسامهةفاروق إبراهيم جاسم،   1
دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، اجلزائر،   الثانية،الطبعة  ،احلديثةأحكام الشركات التجارية وفقا للنصوص التشريعية واملراسيم التنفيذية  فتيحة يوسف املولودة عماري،  2

 .134، ص2007
 .141، ص2003، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، القانوين وتعدد االشكال اإلطاراملشروع التجاري اجلماعي بني وحدة حممد فريد العريين،   3
 . 135ص فتيحة يوسف املولودة عماري، املرجع نفسه،  4



 اختيار الشكل القانوين للمؤسسة وفق معيار اجلبائية الفصل الثاين: 
 

 
56 

 الشركاء  عدد - ه
ابملرسوم التشريعي  من القانون التجاري املعدلة  592/2املادة  يف  بنصه الشركاء لعدد أدىن حدا  املشرع وضع
 ماهلا راس يكون اليت  الشركات ابستثناء "  7ميكن ان يقل عدد الشركاء عن سبعة على ما يلي" ال  93/08

 1 "عمومية أموال

 واإلدارة  امللكية بني الفصل - و

  طرف من  يعني اإلدارة جملس طريق عن الشركة  إدارة تتم إذ واإلدارة، امللكية  بني ابلفصل املسامهة شركة تتميز
 عن مساءلته حق  هلم الذين املسامهني  قبل تصرفاته عن مسؤوال اجمللس هذا  يكون .حمدد ألجل املسامهني جمموع

 تتمتع  اليت اإلدارة قيادات  اختيار  من املالك ميكن االجراء وهذا عليها ترتبت   اليت والنتائج التصرفات،   هذه
  حق فإن األشخاص شركات يف أما أفضل، جناحا هلا حيقق بشكل والبشرية املالية املوارد  تستخدم مث ومن ابلكفاءة

 .2للغري احلق  هذا  منح على الشركة  عقد يف اتفاق هناك يكن مل  ما املتضامنني  للشركاء مينح  اإلدارة

 3:السابقة ميكن إضافة اخلصائص التاليةابإلضافة للخصائص  -

  على حصته  عن آخر تنازله لشخص أو وفاته أو الشريك إلفالس أثر ال  حبيث الشخصي  لالعتبار ختضع  ال -
 اتمة. مبرونة التجارية للتداول ابلطرق قابلة أسهمها أن حيث الشركة، استمرار 

  ويف الشركة، ابلتزامات يلزم كما ال  املسامهة، شركة يف دخوله مبجرد التاجر صفة كان  مهما املساهم يكتسب ال -
 .الشركاء إىل ذلك يتعدى  ال الشركة إفالس حالة

 

 

 

 

 

 
 .136صفتيحة يوسف املولودة عماري، املرجع نفسه،  1
 . 150، ص0720، الطبعة الثانية، ديون املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، شركات األموال يف القانون اجلزائرياندية فضيل،  2
 . 233ص ، 1979 لبنان، بريوت، ،للطباعة والنشر، اجلزء الثاين، الشركات التجارية، دار النهضة العربية القانون التجاري اجلزائريامحد حمرز،  3
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 شكال القانونية للمؤسسات يف اجلزائر  األ )1- 2(الشكل 

 املصدر: من اعداد الطالبني ابالعتماد على املعطيات السابقة  

 

 

 

                                                     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

االشكال القانونية  
 للمؤسسات يف اجلزائر 

 املؤسسات الفردية 

 الشركات 

 شركات احملاصة شركات التضامن

 شركات التوصية البسيطة

 شركات االموال شركات االشخاص

شركات ذات املسؤولية 
 احملدودة 

 شركات املسامهة 

الشركة ذات الشخص  
الوحيد ذات املسؤولية  

 احملدودة 
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 املبحث الثاين: املفاضلة بني االشكال القانونية للمؤسسة 

بعدما تطرقنا يف السابق للضرائب اليت تتحملها املؤسسات اجلزائرية وكذا االشكال القانونية هلذه األخرية، سنحول 
وذلك عن طريق تبيان التكاليف اجلبائية اليت تتحملها املؤسسة يف كل حالة يف هذا املبحث الربط بني املتغريين 

 البدائل املتاحة أمامها للمفاضلة بينها.  إطاريف  ختتار فيها املؤسسة شكل قانوين على حساب وذلك اخر 

 املطلب األول: االختيار بني مؤسسة فردية وشركة ذات الشخص الوحيد 

جيدر ابإلشارة ان اختيار الشكل القانوين املناسب للمؤسسة ال خيضع لالعتبار اجلبائي فقط، لكن سنركز يف  
ان يكون املالك الوحيد للمؤسسة فسيكون امامه شكليني في حالة ما اختار  دراستنا على العامل اجلبائي، ف

 قانونيني إبمكانه املفاضلة بينهما مها: 

 . )شخص طبيعي( شخصي  اعتبار على  تقوم  اليت فردية مؤسسة إما -

  .)شخص معنوي (األموال شركات ضمن  تصنف  اليت  الوحيد الشخص  ذات شركة إنشاء -

 :التالية اخلطوات إبتباع تكلفةمعرفة الشكل القانوين األقل  وميكن

 .الشكلني على املطبق الضرييب  النظام معرفة -

 .شكل كل  على املطبقة الضرائب معدالت  معرفة -

 . شكل كل  يف يتحملها اليت  الضريبية التكلفة حساب -

 .ضريبية تكلفة أقل أساس على االختيار  -
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 القانونية املتاحة للشخص الوحيد للمفاضلة بينها   االشكال )2- 2(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  

 ابالعتماد على املعطيات السابقة  نياملصدر: من اعداد الطلب

 

 

 

 

 شخص وحيد 

مؤسسة ذات الشخص   املؤسسات الفردية 
 الوحيد

 النظام اجلبائي  النظام اجلبائي 

 النظام احلقيقي  النظام احلقيقي 

تطبيق اجلدول 
 التصاعدي على الربح

تطبيق الرسم على  
النشاط املهين والرسم  

 على القيمة املضافة 

  ارابحتطبيق الضريبة على 
والضريبة على  الشركات

   توزيع االرابح

تطبيق الرسم على النشاط  
املهين والرسم على القيمة  

 املضافة

 النظام اجلزايف 

الضريبة اجلزافية  تطبيق 
 الوحيدة
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 مثال توضيحي: - 

دج،  15.000.000مزاولة نشاط بيع ابجلملة، مع توقع حتقيق رقم اعمال ابفرتاض ان شخصا وحيدا ينوي 
 ؟ من رقم االعمال، أي شكل قانوين خيتاره والذي يضمن له اقل تكلفة جبائية ممكنة %25وربح يقدر ب 

 :يتابتباع اخلطوات السابقة تكون اإلجابة اال

 شخص الوحيد   ملؤسسة ميتلكها : التكلفة الضريبية)3(اجلدول رقم   

 التخفيض معدهلا  الضريبة  النظام الضرييب  الشكل القانوين
 

 قيمتها 
 )دج(

 التكلفة الضريبية 
 )دج(

 
 املؤسسة الفردية 

 
 النظام احلقيقي

TAP 02% 
 

30% 
 

210.000  
1.390.500 

IRG  ج ت 
 

- 1.180.500 

 IFU 5% - 750.000 3.600.000 النظام اجلزايف 
TVA 19% - 2.850.000 

املؤسسة ذات  
الشخص 

 الوحيد

 
 النظام احلقيقي

TAP 02% 30% 210.000  
1.185.000 IBS 26% - 975.000 

 املصدر: من اعداد الطلبني ابالعتماد على املعطيات السابقة 

املؤسسة ذات الشخص الوحيد كشكل انطالقا من اجلدول السابق ميكن القول ان على الشخص الوحيد اختيار 
 .قانوين ملؤسسته، بدال من اختيار املؤسسة الفردية
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 أموالاملطلب الثاين: االختيار بني شركة الشخاص وشركة 

ما إذا اختيار جمموعة من األشخاص اختيار شكل قانوين يضمن هلم اقل تكلفة ممكنة، فسيكون امامهم  يف حالة 
 بديلني للمفاضلة بينهما: 

 اختيار شركات األشخاص -

 اختيار شركات األموال  -

 القانونية املتاحة جملوعة من االشخاص للمفاضلة بينها  االشكال )3-2(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 املصدر: من اعداد الطلبة ابالعتماد على املعطيات السابقة  

 جمموعة اشخاص 

 شركة اموال شركة اشخاص

 النظام اجلبائي  النظام اجلبائي 

 النظام احلقيقي  النظام احلقيقي 

تطبيق اجلدول 
 التصاعدي على الربح

تطبيق الرسم على  
النشاط املهين والرسم  

 على القيمة املضافة 

  ارابحتطبيق الضريبة على 
والضريبة على  الشركات

   توزيع االرابح

تطبيق الرسم على النشاط  
املهين والرسم على القيمة  

 املضافة
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 مثال توضيحي: - 

 نفس املثال السابق مع افرتاض ان الشركاء عبارة عن جمموعة من األشخاص.

 : التكلفة الضريبية للشركة ميتلكها جموعة من االشخاص  )4(اجلدول رقم 

الشكل  
 القانوين

النظام 
 الضرييب 

 التخفيض  معدهلا الضريبة 

 

 التكلفة الضريبية  قيمتها

 

شركة 
 االشخاص

 

النظام 
 احلقيقي 

TAP 02% 

 

30% 

 

210.000  

1.390.500 

IRG  ج ت 

 

- 

 

1.180.500 

 
شركات  
 االموال

 
النظام 
 احلقيقي 

TAP 02% 30% 210.000  

1.747.500 IBS 26% - 975.000 

IRCM 15% - 562.500 

 الطلبني ابالعتماد على املعطيات السابقة املصدر: من اعداد   

بدال  كشكل قانوين لشركتهم   شركات االشخاصاختيار  الشركاءانطالقا من اجلدول السابق ميكن القول ان على 
 ، وهذا لتحمل اقل تكلفة جبائية.شركات األموالمن 
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 خالصة الفصل: 

 لشكلا اختيار عملية على  اجلباية أتثري  ملعرفة للمؤسسة القانونية واألشكال اجلباية بني الربط الفصل  هذا يف حولنا
  اجلزائري  التجاري القانون يشملها اليت للمؤسسة القانونية األشكال خمتلف بعرض  قمنا حبيث. مؤسسةلل القانوين

لكل شكل  ، وكذا التكاليف اجلبائية نوع كل  خصائص  إبراز مع وأموال أشخاص وشركات فردية مؤسسة من
  على يتعنيقانوين واليت تعتب مفتاح للمفاضلة بني االشكال القانونية املتاحة امام املؤسسة لالختيار بينها، ومنه  

 ممكنة.  ضريبية تكلفة ابختيار الشكل القانوين الذي يضمن هلا حتمل اقل تقوم أن املؤسسة
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 : لثالفصل الثا         

                              للدراسةي اإلطار التطبيق    
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 متهيد:

الضرائب اليت تتحملها املؤسسات  واهم النظام اجلبائي اجلزائري التطرق للجانب النظري حيث مت عرض  بعد
ومن اجل حتقيق اهداف الدراسة  العاملة يف البيئية اجلزائرية، وكذا االشكال القانونية املتاحة امامها للمفاضلة بينها، 

، وجب علينا القيام  مدى أتثري عملية اختيار الشكل القانوين للمؤسسة على تكاليفها اجلبائية علىوالوقوف 
 MISS FLOWERS PARISحد املؤسسات، ولقد وقع االختيار على مؤسسة ألبدراسة ميدانية 

 . دراسةلوصول اىل نتائج وتوصيات تفيد الل وذلكاملختصة يف انتاج العطور  -برج بوعريريج -
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 miss flowers parisمؤسسة تقدمي بحث األول: امل

 miss flowers parisؤسسة املطلب األول: التعريف مب

 الفرع األول: نشأة املؤسسة 

،  %50 50%بشراكة جزائرية تونسية  2002سبتمرب  16يف  miss flowers parisأتسست مؤسسة  -
 دج.  1 000 000براس مال امجايل قدر ب 

 Giorgio Monti ,  Jeanاقتصر نشاطها يف البداية على تعليب و تسويق املاركات العاملية املتمثلة يف  -
Jacques Vivier , Cindy C , Parfum Paris Six . 

  400ويف يومنا هذا تسوق الشركة أكثر من  ، 501vipمت تسويق اول منتوج خاص ابلشركة 2011يف سنة  -
 منتوج منها منتجات جزائرية الصنع واليت تنافس املاركات العاملية من حيث اجلودة والسعر.

 نسية التونسية ومت تعويضه بشريك جزائري اجلنسية.مت انفصال الشريك ذو اجل  2014يف سنة  -

 دج.  50 000 000مت رفع راس مال املؤسسة اىل  2015يف سنة  -

خمصصة لإلنتاج   ²م3000، ²م4000مت نقل مقر املؤسسة حبيث أصبحت مساحته  2016يف ديسمرب  -
على  وتعتمد املؤسسةعامل  72خمصصة إلدارة املؤسسة، بلغ عدد عمال  ²م 450وفناء  ²م 550والتخزين، 

 . % 100الكفاءة اجلزائرية 

ذو القدرة  2016الذي مت أتسيسه سنة   déodorantمت افتتاح الفرع اخلاص بتعبئة مزيل العرق  2018سنة  -
  السنة.مليون علبة يف   30اإلنتاجية 
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 التنظيمي للمؤسسة الفرع الثاين: اهليكل 
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 miss flowers paris القوائم املالية للمؤسسةاملطلب الثاين: تقدمي 

استخراج املعلومات املالية اليت ختص حبثنا واليت   يف اعتمدان عليهاسنتطرق يف هذا املطلب لثالث قوائم مالية اليت  
 جدول حتديد النتيجة اجلبائية. –جدول حساب النتائج  –: امليزانية احملاسبية تتمثل اسسا يف

 للمؤسسة الفرع األول: تقدمي امليزانية احملاسبية 

   ، جانب األصول خالل الفرتةmiss flowers parisللمؤسسة  امليزانية احملاسبية : )5(اجلدول رقم 
)2016 -2019( 

 2019 صافي السنة 2018 صافي السنة 2017 صافي السنة 2016صافي السنة  الصول المالية  ا

        اصول غير جارية  

        فارق بين االقتناء/المنتوج االيجابي أو السلبي  

 000,00 480 200,00 538 000,00 150 000,00 150 تثبيتات معنوية

        عينية تالتثبيتا

        اراضي 

 000,00 675 000,00 720 000,00 720 000,00 720 مباني 

 901,63 018 8 679,84 247 10 424,60 647 13 758,22 864 14 تثبيتات عينية أخرى 

        تثبيتات ممنوح امتيازها

       إنجازهاتثبيتات جاري 

        مالية  تتثبيتا

        سندات موضوع موضع معادلة 

        مساهمات أخرى وحسابات دائنة ملحقة بها  

        سندات أخرى مثبتة

 321,31 408 56 321,31 208 65 321,31 908 44 000,00 049 20 قروض وأصول مالية أخرى غير جارية  

        ضرائب مؤجلة على األصل

 222,94 582 65 201,15 714 76 745,91 425 59 758,00 783 35 غير جارية   األصولمجموع 

        الجارية  األصول

 298,09 991 178 898,34 428 499 218,52 800 152 892,78 624 157 ذ التنفيمخزونات ومنتوجات قيد 

        حسابات دائنة واستخدامات مماثلة

 238,33 790 24 532,69 152 2 512,34 445 15 234,82 108 13 الزبائن 

 368,47 956,00 243   المدينون االخرون

 182,40 970 12 438,14 115 59 253,81 740 9 841,53 962 21 ا وما شابههالضرائب 

  466,70 67 081,93 199 559,19 169 دائنة أخرى واستخدامات مماثلة تحسابا

        ا وما شابههالموجودات 

واالصول المالية الجارية   الموظفةاالموال 

       األخرى
 

 390,89 998 33 601,67 072 99 382,94 399 30 355,37 025 22 الخزينة

 478,18 750 250 893,54 080 660 449,54 584 208 883,69 890 214 مجموع االصول الجارية  

 701,12 332 316 094,69 795 736 195,45 010 268 641,91 674 250 لألصول المجموع العام 

املصدر: من اعداد الطالبني ابالعتماد على القوائم املالية للمؤسسة 
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     الفرتة خالل خلصوم ا جانب  ،miss flowers parisللمؤسسة   احملاسبية امليزانية : )6(اجلدول رقم 
)2016 -2019( 

 2019صافي سنة  2018صافي سنة  2017صافي سنة  2016صافي سنة  الخصوم المالية 

      رؤوس االموال الخاصة 

 000,00 000 50 000,00 000 50 000,00 000 50 000,00 000 50 رأس مال تم اصداره 

      رأس مال غير مستعان به 

      احتياطات مدمجة -عالوات واحتياطات

     التقييم إعادةفوارق 

      فارق المعادلة 

 416,00 711 48 342,69 372 40 134,14 462 8 224,24 103 4 نتيجة صافية

 رؤوس أموال خاصة أخرى/ترحيل من جديد 
50 631 143,42 53 131 551,66 61 593 685,80 101 966 028,49 

 444,49 677 200 028,49 966 151 685,80 593 111 367,66 734 104 المجموع  

      الخصوم الغير جارية 

 000,00 000 8 000,00 000 8 000,00 000 8 000,00 200 16 قروض وديون مالية 

      مؤجلة ومرصود لها -ضرائب

      ديون أخرى غير جارية 

      مؤونات ومنتجات ثابتة مسبقا

 000,00 000 8 000,00 000 8 000,00 000 8 000,00 200 16 المجموع  

      لخصوم الجارية ا

 740,46 491 77 023,64 359 234 613,67 812 142 288,03 420 112 موردون وحسابات ملحقة 

 803,05 618 29 789,00 403 10 021,00 808 3 643,59 843 15 ضرائب

 336,33 543 590,77 065 332 212,19 795 1 342,63 476 1 ديون أخرى   

 376,79 1 662,79 662,79  ة بلاخزينة س

 256,63 665 107 066,20 829 576 509,65 416 148 274,25 740 129 المجموع  

 701,12 332 316 094,69 795 736 195,45 010 268 641,91 674 250 مجموع عام للخصوم  

 اعداد الطالبني ابالعتماد على القوائم املالية للمؤسسة من   املصدر:

جمموع  من أكرب األصول جمموع سنوات  أربع مدار  على  دائما حققت أن املؤسسة نالحظ السابقة،املالية  امليزانية خالل من
بة، فالنتيجة احملاسبية ان ذلك ال يعرب ابلضرورة على وجود نتيجة جبائية موج  اال اجيابية، حماسبية نتائج  يعطي مما اخلصوم،

 ، وذلك على النحو االيت: بائيةاجلقوانني النصوص و الوفق  جيب ان جيرى عليها تعديالت 

 

 

 . )جدول حتديد النتيجة اجلبائية( 9و هذا ما سنوضحه يف اجلدول رقم 

 

 التخفيضات - النتيجة اجلبائية = النتيجة احملاسبية + االسرتدادات 
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 الفرع الثاين: عرض جزء من جدول حساابت النتائج  

   خالل الفرتة ،miss flowers parisللمؤسسة  جزء من جدول حساابت النتائج: )7(اجلدول رقم 

                                          )2016 -2019(                                                                                         

 املصدر: من اعداد الطالبني ابالعتماد على القوائم املالية للمؤسسة 

من سنة ألخرى    يدا ملؤسسة يف تز اب الصايف اخلاص  عمالاالمن خالل جدول حساابت النتائج السابق نالحظ ان رقم 
هذا ما سيؤدي اىل   2019سنة  دج435 345 443 1ليتزايد اىل  2016دج سنة ,352 590 52588حيث انتقل من قيمة 

عمال ابعتبار رقم اال  من سنة ألخرى  TVAوالرسم على القيمة املضافة  TAPالرسم على النشاط املهين  ةتزايد قيم
 . ائبتفرض عليه هذه الضر الذي وعاء ضرييب ال

 

 

 

 

 

 

 

 2019 2018 2017 2016 البيان

 دائن مدين دائن مدين دائن مدين دائن مدين 

 435,00 345 443 1 - 379,90 895 987 - 217,60 587 24 - 137,28 301 56 - مبيعات بضاعة 

 

منتوجات 

 مصنعة 
- 532 289 215,23 - 732 908 182,60 - - 

 
- 

 
- 

 انتاج مباع

  

تقديم 

 خدمات 
- - - - - - 

 
- 

 
- 

 

مبيعات 

 خدمات 
- - - - - - 

 
- 

 
- 

الحسومات، التنزيالت، 

 - - -  - - المرتجعات
 
- 

 
- 

 435,00 345 443 1 - 379,90 895 987 - 400,20 495 757 - 352,51 590 588 - رقم االعمال الصافي 
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 النتيجة اجلبائيةجدول حتديد الفرع الثالث: عرض 

        الفرتة خالل ،miss flowers parisللمؤسسة  جدول حتديد النتيجة اجلبائية: )8(اجلدول رقم 
)2016 -2019( 

 السنوات                                       
 البيان 

2016 2017 2018 2019 

 416 711 48 342 372 40 134 462 8 224 103 4 النتيجة اجلبائية                                  ربح 
 - - - - خسارة                                                  

 - 000 648 ؟ 000 648 غري قابلة للخصم  وتربعاتتقديرات 
 334 742 11 476 923 9 ؟ 516 631 5 الضريبة على أرابح الشركات  ضريبة الزامية على الربح 

 554 519 004 285 1 ؟ 938 276 11 عقوابت وغرامات  

 455 828 - ؟ - خسارة قيمة غري قابلة للخصم 

 343 090 13 480 856 11 ؟ 454 556 17 جمموع االسرتدادات 

 - - ؟ - جمموع التخفيضات 

 496 434 12 678 659 21 النتيجة اجلبائية 

 
52 228 822 61 801 759 

 الطالبني ابالعتماد على القوائم املالية للمؤسسة املصدر: من اعداد 

وجود عدد من األرابح املرفوضة جبائيا واليت مت اسرتدادها، خاصتا وجب اإلشارة لوجود  من خالل اجلدول أعاله نالحظ
تعترب   دج واليت938 276 11بلغت قيمة هذه األخرية  حيث 2016عقوابت وغرامات يف كل سنة خاصتا يف سنة 

النتيجة اجلبائية  ان  ، كما نالحظتذكر  كاهل املؤسسة، مع عدم استفادة املؤسسة من أي ختفيضاتيثقل   يفكعبء اضا
  الضريبة د قيمةتتزاي ومنه ،ألخرىيتزايد من سنة  موجب  ضرييب وعاء وجود أي  ،)حتقيق ربح على مدى اربع سنوات(موجبة 

حيث سجلة املؤسسة اخنفاض   2017، اال يف سنة العمومية اخلزينة فائدةل املؤسسة تدفعها اليت  IBS الشركات أرابح على
 يف النتيجة احملققة.

 

 

 

 
   تعذر الحصول على جدول حساب النتيجة الجبائية الخاص بسنة 2017
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 miss flowers paris ؤسسة مل  اختيار الشكل القانوين  على أتثري اجلباية  عرضاملبحث الثاين: 

إلنتاج العطور، ومنه دراسة العبء   miss flowers parisسنحاول فيما يلي دراسة الضرائب اليت ختضع هلا مؤسسة 
والذي ينتمي لشركات األموال، بعدها   )شركة ذات مسئولية حمدودة(الضرييب اليت تتحمله وفق شكلها القانوين احلايل 

 .كشكل قانوين هلا  االشخاصتارت املؤسسة اختاذ من شركة يف حالة ما اذا اخسنحاول مقارنته مع العبء الضرييب 

 املؤسسة  على  املطبقة  والضرائب  الرسوم عرض  املطلب األول:

 الفرع األول: الرسوم املطبقة على رقم االعمال: 

  احلقيقي، للنظام miss flowers paris مؤسسة  ختضع )شركة ذات املسؤولية احملدودة( القانوين شكلها إىل ابلنظر 
   :إىل ختضع  حبيث احملقق، األعمال رقم على  النظر بغض وهذا

 كوهنا مؤسسة إنتاجية، والذي يعترب عبئ خيفض من النتيجة احملاسبية.   %1بنسبة  TAPالرسم على النشاط املهين  -أ

  إىل يدفع  مث الزابئن على املؤسسةمن قبل  جممع   رمسا يعترب  والذي %  19 مبعدل TVA الرسم على القيمة املضافة -ب
   . املشرتايت على املتحمل الرسم( خصم) اسرتجاع يف احلق  مع العمومية  اخلزينة

على النحو   )2019-2016(اظهار تطور رقم االعمال للشركة وكذا الرسم على النشاط املهين خالل السنواتوميكن 
 التايل:
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      خالل سنوات miss flowers paris ؤسسة  م رقم اعمالالضرائب املطبقة على   )9(اجلدول رقم
                                                )2016 -2019( 

 السنوات           
 البيان

 
2016 

 
2017 

 
2018   

 
2019 

 رقم االعمال 
 )دج(

588 590 352,51 757 495 20,400  987 895 90,379  1 443 345 00,435  

الرسم على النشاط  
 )دج(املهين

5 885 903,52 7 574 954,00 9 878 953,79 14 433 454,35 

الرسم على القيمة 
 )دج(املضافة 

111 832 166,97 143 924 126,03 187 700 122,18 274 235 632,65 

 املصدر: من اعداد الطالبني ابالعتماد على القوائم املالية للمؤسسة     

يف تزايد نتيجة   والرسم على القيمة املضافة الرسم على النشاط املهين قيمة  كل من  ميكن القول ان اعالهمن خالل اجلدول 
 2019سنة  دج435,00 345 443 1اىل  2016دج سنة 352,51 590 588من  رقم االعمالقيمة ارتفاع 
 . ، وابلتايل العالقة بينهما طرديةلكل منهماالوعاء الضرييب يعترب  هذا األخري  ان  ابعتبار

 الضرائب املطبقة على الربح  الفرع الثاين:

 لضريبتني:  اجلبائيةتها نتيج  ختضع أموال، شركة miss flowers paris مؤسسة  أن حبكم

 .%26 ،%19: مبعدل IBSالضريبة على أرابح الشركات -أ

 .%15: مبعدل IRCM وال املنقولـةاالمرؤوس  الضريبة على  -ب

 على النحو التايل: )2019- 2016(خالل السنوات املؤسسةالضرائب على أرابح قيمة وميكن اظهار 
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 miss flowers paris  الضرائب املطبقة على الربح ملؤسسة )10(اجلدول رقم

 )2019- 2016(خالل سنوات                             

 السنوات
 البيان

 
2016 

IBS 26% 

 
2017 

IBS 26% 

 
2018 

IBS 19% 

 
2019 

IBS 19% 

 
 النتيجة احملاسبية 

 )دج(

 
4 103 224,24 

 
8 462 134,14 

 
40 372 342,69 

 
48 711 416,00 

 
 النتيجة اجلبائية

 )دج(

 
21 659 678,00 

 
12 434 496,8 

 

 
52 228 822,00 

 
61 801 759,00 

الضريبة على أرابح  
 )دج( IBS تالشركا

 
5 631 516,28 

 
3 232 969,16 

 
9 923 476,18 

 
11 742 334,21 

رؤوس  الضريبة على 
 وال املنقولـة االم

IRCM )دج(  

3 248  951,7 1 865  174,52   7 834 323,3 9 270 263,85 

جمموع الضرائب على 
 )دج(األرابح 

 
8 880  467,98   

 
5 098  143,68   

 
17 757 799,48 

 
21 012 598,1 

 
 املالية للمؤسسة املصدر: من اعداد الطالبني ابالعتماد على القوائم 

حيث بلغت   اختذ منحىن تصاعدي خالل األربع سنوات على االرابح وع الضرائبممن خالل اجلدول السابق نالحظ ان جم
  2019دج سنة 598.1 012 21دج لرتتفع لتبلغ 467.98 880 8قيمة  2016جمموع الضرائب على األرابح سنة 

سجلة املؤسسة اخنفاض يف قيمة جمموع   2017، اال يف سنة جة اجلبائيةوذلك نتيجة ارتفاع الوعاء الضرييب املتمثل النتي
، نتيجة اخنفاض الوعاء الضرييب املتمثل يف النتيجة  2016دج مقارنتا بسنة 324.3 782 3الضرائب على األرابح بقيمة 

 اجلبائية. 
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 اجلباية األشخاص وفق معيار   وشركة  شركة االموالالثاين: املفاضلة بني  املطلب

شركة ذات مسؤولية حمدودة، وابليت تعترب من شركات األموال، اىل اهنا وحبكم  miss flowers paris  تعترب مؤسسة
 او شركة التوصية البسيطة فيمكنها االختاذ مثال من شركة التضامنووجود عالقة تضامنية بني الشريكني،  وجود شريكني فقط 

 ي لشركات األشخاص. كشكل قانوين هلا، وابلتايل تصبح تنتم

 األول: األعباء اجلبائية يف حالة اختيار شركة األشخاص   الفرع 

يف هذه احلالة ال يعترب كل من الضريبة على النشاط املهين او الرسم على القيمة املضافة عامال مؤثر يف عملية املفاضلة بني  
يف   الضرائب اليت متس الربح  اهم تغيري يف هذه احلالة يف الشكلني، وذلك نظرا لتساوي عبؤمها يف احلالتني، وابلتايل يكمن

اخلضوع للضريبة على   ففي حالة اختيار شركة األشخاص يتم ،يف حالة شركة األشخاص او الدخل حالة شركة االموال
، وذلك على  IBSوذلك وفق اجلدول التصاعدي بدال من اخلضوع للضريبة على أرابح الشركات IRGالدخل اإلمجايل 

 حو التايل:الن

 miss flowers paris   ملؤسسة  دخلالضرائب املطبقة على ال  )11(اجلدول رقم

 )2019- 2016(خالل سنوات                             

 املصدر: من اعداد الطالبني ابالعتماد على القوائم املالية للمؤسسة 

 

 السنوات

نالبيا  

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

 النتيجة اجلبائية

دج  )  ) 

 

21 659 678,00 

 

12 434 496,8 
 

 

52 228 822,00 

 

61 801 759,00 

الضريبة على 
 الدخل االمجال  
 IRG (دج) 

 
7 448  887,3 

 

 
4 220  073,88 

 

 
18 148 087,7 

 
 

 
21 498 615,7 
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منحىن تصاعدي خالل األربع سنوات   ت اختذالضريبة على الدخل اإلمجايل  قيمة من خالل اجلدول السابق نالحظ ان
الذي ميثل الدخل يف شركات األشخاص، حيث ان هذا اخلري   وذلك نتيجة ارتفاع الوعاء الضرييب املتمثل يف النتيجة اجلبائية

يف سنة   ه ان ىلا ،2019دج سنة  759 801 61لريتفع اىل  2016دج سنة  678 659 21 تقدر ب  قيمةسجل 
هلذه   الدخلاخنفاض  تسجيل نتيجة 2016الضريبة على الدخل اإلمجايل مقارنتا بسنة اخنفاض يف قيمة الحظنا  2017

 . 2016دج مقارنتا بسنة 9225181,2بقيمة  السنة

 اختيار الشكل القانوين األفضل وفق معيار اجلباية الثاين:  الفرع 

، او الضريبة  )القانوين احلايل الشكل(سنعرض فيما يلي التكلفة الضريبة للضرائب على الربح يف حالة اختيار شركة األموال 
استنتاج  واليت بدورها تعترب العامل الذي ميكن من خالله  على الدخل يف حالة تغيري الشكل القانوين اىل شركات اشخاص،

 الشكل القانوين األفضل للمؤسسة وذلك طبقا ملعيار اجلباية. 

 miss flowers paris  الضرائب املطبقة على الربح/الدخل ملؤسسة  )12(اجلدول رقم

 )2019- 2016(خالل سنوات                                 

 املصدر: من اعداد الطالبني ابالعتماد على القوائم املالية للمؤسسة 

 

 

 السنوات

نالبيا  

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

جمموع الضرائب على 
يف حالة شركة   األرابح

 )دج(االموال 

 
8 880  467,98   

 
5 098  143,68   

 
17 757 799,48 

 
21 012 598,1 

 

جمموع الضرائب على 
يف حالة شركة  الدخل

 )دج(االشخاص 

 
7 448  887,3 

 

 
4 220  073,88 

 

 
18 148 087,7 

 
 

 
21 498 615,7 
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 نالحظ ما يلي: السابقمن خالل اجلدول 

بلغ   يف حالة شركات األموال املتمثل يف جمموع الضرائب على الربح اجلبائي: العبء 2017-2016خالل السنتني  -1
يف حني انه يف حالة ما اذا تقرر   2017دج سنة 143,68 098 5وقيمة  2016دج سنة 467,98 880 8قيمة 

على التويل   الدخلفيما خيص الضرائب على  بائياجل العبء  سيبلغشركات األشخاص حتويل الشكل القانوين للشركة اىل 
الة ستتحمل ، ويف هذه احل2017 و 2016 تنيسنالدج خالل 073,88 220 4 دج و قيمة 887.3 448 7قيمة 

حسب شكلها القانوين احلايل تكاليف جبائية اكرب من اليت كانت ستتحملها يف حالة ما اذا كانت تنتمي لشركات  املؤسسة 
فيما خيص الضريبة على أرابح   %26ملعدل  2017و  2016خضوع الشركة يف كل من سنة بسبب  األشخاص، وهذا 

 ا بيعها وذلك دون تطبيق حماسبة منفصلة لكل نشاط. بسبب ممارستها لنشاط انتاج العطور وكذ الشركات

بلغ   جمموع الضرائب على الربح  واملتمثل يف  يف حالة شركات األموال بائيالعبء اجل :2019-2018خالل السنتني  -2
يف حني انه يف حالة ما اذا تقرر   2019سنة دج 598,1 012 21وقيمة  2018سنة  دج799,48 757 17قيمة 

قيمة  الضريبة على الدخلفيما خيص  بائياجل حتويل الشكل القانوين للشركة اىل شركات األشخاص سيبلغ العبء 
تواليا، ويف هذه احلالة ستتحمل   2019و  2018سنتني الخالل دج 615,7 498 21 و قيمة  دج087,7 148 18

من اليت كانت ستتحملها يف حالة ما اذا كانت تنتمي لشركات   قلاملؤسسة حسب شكلها القانوين احلايل تكاليف جبائية ا
فيما خيص الضريبة على أرابح   %19ملعدل  2019و  2018األشخاص، وهذا بسبب خضوع الشركة يف كل من سنة 

، بسبب التوقف عن نشاط بيع  2017و2016اليت كانت ختضع هلا يف كل من  %26بدال من نسبة  IBSالشركات 
فيما خيص الضريبة على    %19تعترب شركة إنتاجية ختضع ل نسبة فهي العطور وحصر نشاطها يف انتاج العطور فقط وابلتايل 

 أرابح الشركات.

يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة والذي ينتمي لشركات   واملتمثلالشكل القانوين احلايل للمؤسسة  ان  نستنج مما سبق -
 األموال، يضمن هلا حتمل اقل تكلفة جبائية ممكنة.
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 خالصة الفصل:

وجدان ان املؤسسة تتخذ   ، MISS FLOWERS PARIS مؤسسة مستوى  على هبا قمنا  اليت التطبيقية الدراسة خالل من
لشركة األموال، اال انه ابلنظر لعدد الشركاء وطبيعة   وابليت فهي تنتميمن الشركة ذات املسؤولية احملدودة كشكل قانوين هلا 

 العالقة التضامنية بينهم فأهنا متلك القدرة على ان تتخذ من شركة األشخاص كشكل قانوين هلا.

شركات  وعند قيامنا بدراسة التكاليف اجلبائية وفق شكلها القانوين احلايل واملتمثل يف شركة األموال وتكاليفها يف حالة 
 األشخاص تبني لنا ما يلي:

 اجلبائية. ها الشكل القانوين للمؤسسة يؤثر على تكاليفان  -

اسبة منفصلة لكل نشاط محل املؤسسة دون تطبيق حم 2017و 2016سنيت  ممارسة نشاطي انتاج العطور وبيعها -
 من الربح فيما خيص الضريبة على أرابح الشركات بدال    %26تطبيق اقتطاع يقدر ب تكاليف جبائية إضافية متمثلة يف 

 .%19من 
 يضمن هلا حتمل اقل تكلفة جبائية ممكنة. MISS FLOWERS PARIS ؤسسةمل احلايل الشكل القانوين -
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اإلجابة على اإلشكالية   ،أتثري الشكل القانوين للمؤسسة على تكاليفها اجلبائيةحاولنا من خالل تناولنا ملوضوع  
ما مدى أتثري عملية اختيار الشكل القانوين للمؤسسة على تكاليفها يف السؤال التايل:  واملتمثلة،  املطروحة
 ؟اجلبائية

 نابتقسيم حبث  إبشكالية البحث، قمنا   املرتبطةواإلجابة على األسئلة الفرعية    اهداف الدراسةلنا حتقيق   يتسىنوحىت  
 :حيث تضمن  ،ابإلضافة إىل فصل تطبيقي   فصليني نظريني،  فصولإىل ثالثة  

 دراسة  الفصل   كما تناولالضريبة والنظام الضرييب،    كل من  مفهوم على مت من خالله التعرف  الفصل األول:   -
اقتطاع    عبارة عن   الضريبة حيث توصلنا من خالل هذا الفصل على ان  ،يف اجلزائر أنظمة االخضاع الضرييب خمتلف

، ويف سبيل مقابل ودون نقدي تفرضه الدولة على املكلفني كل حسب قدرته وذلك بشكل اجباري وبصفة هنائية  
االقتطاع الضرييب يف مراحله املتتالية من التشريع اىل الربط   ميكن منحتصيلها من املكلفني هبا وجب وضع نظام  

، كما ان النظام الضرييب اجلزائري يشتمل على نظامني اساسني لإلخضاع الضرييب األول حقيقي والثاين والتحصيل
 جزايف. 

 القانون   اىل ان ، حيث خلصنا  للمؤسسات القانونية  واألشكال  اجلباية  بني   الربط  الفصل الثاين: حولنا من خالله  -
 شركات  -   أشخاص   شركات   - فردية  مؤسسة يقسم املؤسسات حسب شكلها القانوين اىل:  اجلزائري  التجاري

ابختيار الشكل   تقوم   أن   املؤسسة   على   يتعنيومنه  خر،  االختتلف عن   ئيةوان لكل شكل قانوين تكلفة جبا  ،أموال
 ممكنة.جبائية   تكلفة  القانوين الذي يضمن هلا حتمل اقل

   MISSمؤسسة  الفصل الثالث: والذي ميثل اإلطار التطبيقي للدراسة والذي قمنا به على مستوى   -

FLOWERS PARIS    وجدان ان الشكل القانوين للمؤسسة واملتمثل يف )2019-2016(وهذا خالل الفرتة ،
الشركة ذات املسؤولية احملدودة جيعلها تنتمي للشركات األموال، مع ذلك فيمكن للمؤسسة ونظرا لعدد شركائها 

والطبيعة التضامنية بينهم االختاذ من شركات األشخاص كشكل قانوين هلا، اال انه وعند دراستنا للتكاليف احملدود  
ضمن هلا حتمل اقل تكلفة جبائية ئية وفق كل شكل قانوين وجدان ان الشكل القانوين احلايل للمؤسسة ياجلبا

 .ممكنة
 اختبار صحة الفرضيات: 

املؤسسات اجلزائرية حسب شكلها القانوين اىل شركات اشخاص   تصنف   "مت اثبات صحة الفرضية األوىل -
فالقانون التجاري اجلزائري يصنف املؤسسات اجلزائرية حسب شكلها القانوين اىل مؤسسات   "   وشركات أموال

 .فردية وشركات اشخاص وشركات اموال
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التكاليف اجلبائية على    يؤثر   على حساب اخر  القانوين   شكل  ان اختيار   "مت اثبات صحة الفرضية الثانية -
حيث ان اختيار الشكل القانوين املناسب للمؤسسة وفق معيار اجلباية، يضمن للمؤسسة حتمل اقل   " للمؤسسة

 . تكلفة جبائية

حيث "  العامل احملدد الختيار شكل املؤسسة القانوين  طبيعة عمل املؤسسة يعتب "مت نفي صحة الفرضية الثالثة   -
 بني   العالقة  طبيعةوكذا   مالكي املؤسسةعدد   : ان اختيار الشكل القانوين للمؤسسة يشمل اعتباريني اساسيني مها

 .هافي  املسامهني   االشخاص 
من خالل الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي توصلنا إىل جمموعة من النتائج العامة وهي كما يلي: :الدراسةنتائج    

 النشاط االقتصادي لتمويل خزينتها وهذا لتغطية النفقات   يف تدخلللالدولة   وسائلتعتب اجلباية وسيلة من    -
 .العامة، وتفادي الوقوع يف عجز يف امليزانية

يشتمل النظام اجلبائي اجلزائري على نظامني اساسيني لإلخضاع الضرييب األول نظام حقيقي والثاين نظام   -
 جزايف.

 –يقسم القانون التجاري اجلزائري املؤسسات حسب شكلها القانوين اىل ثالثة أصناف: مؤسسات فردية    -
 شركات أموال.  –شركات اشخاص  

 ان اختيار الشكل القانوين املناسب للمؤسسة يساهم يف التخفيض من تكاليفها اجلبائية.   -
ستتحملها وفق كل شكل قانوين، ومن مث اختيار   اليت  اجلبائية  جيب على املؤسسة معرفة االحكام والتكاليف  -

 الشكل القانوين الذي يضمن هلا حتمل اقل تكلفة جبائية ممكنة.
كشكل قانوين هلا، و   ةمن الشركة ذات املسؤولية احملدود  MISS   FLOWERS PARISمؤسسة  تتخذ   -

 ابلتايل فهي تنتمي لشركات األموال.
 . كشكل قانوين هلا  عدد املالكني احملدود والعالقة التضامنية بينهم ختول للمؤسسة اختاذ شركات األشخاص  -
 يضمن هلا حتمل اقل تكلفة جبائية. MISS FLOWERS PARIS ملؤسسة  احلايل  الشكل القانوين   -

 :تالتوصيا  سنحاول اقرتاحإليها    لمن خالل الدراسة والنتائج املتوص   واالقرتاحات: التوصيات  

 عند اختيار الشكل القانوين للمؤسسة. اجلبائية    التكلفةاالخذ بعني االعتبار   املؤسسة   مسريي   على   جيب  -
جمال  يف للجباية تنتمي ملصلحة احملاسبة واملالية وتوظيف خمتص  مصلحة من االفضل للمؤسسة استحداث  -

 . للمؤسسة  اجلبائية  االستشارات  تقدمي  وظيفته   ،اجلباية
  تعتب أعباء اضافية  اليت جيب على املؤسسة تفادي مستقبال االخطار اجلبائية املتمثلة يف الغرامات والعقوابت   -

 من سنة ألخرى.  تثقل كاهل املؤسسة
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 البحث: افاق  

ميكن القول ان االشكال القانوين املتاحة للمؤسسة للمفاضلة بينها، تعتب من بني العوامل املؤثرة على التكاليف 
التطرق لعدة عوامل أخرى كتأثري كل من طرق االستثمار   مستقبال دراساتلل اجلبائية للمؤسسة، وعليه ميكن  

  والتمويل على التكاليف اجلبائية للمؤسسة.
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 .2012سنة   سطيف، عباس، فرحات جامعة التسيري، وعلوم  والتجارية اإلقتصادية 
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 .2014بلقايد، تلمسان، 

  مدرسة "املاجستري شهادة لنيل خترج  مذكرة  ،املستدامة   التنمية  حتقيق يف  الضريبية السياسة  فعالية احلميد،  عبد عفيف  -6
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2006. 
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 ملخص 
تعاجل هذه الدراسة موضوع أتثري الشكل القانوين للمؤسسة على تكاليفها اجلبائية، حيث هدفت الدراسة    اىل ابراز            

، وكذا اهم الضرائب والرسوم اليت يتضمنها النظام اجلبائي اجلزائري واليت تعتب كتكلفة وجب مفهوم كل من الضريبة والنظام الضرييب
تسيريها ابالستغالل األمثل للبدائل املتاحة امام املؤسسة للمفاضلة بينها، حيث ركزة الدراسة على موضوع الشكل القانوين 

 .   للمؤسسة كونه أحد البدائل املتاحة للمؤسسة لالختيار بينها

وخلصت الدراسة اىل ان للشكل القانوين للمؤسسة أتثري على تكاليفها اجلبائية، وان اختيار الشكل القانوين على حساب اخر 
على املؤسسات معرفة ومنه جيب  وفق معيار اجلباية يساهم يف التخفيض من التكاليف اجلبائية للمؤسسة وحتقيق وفرات ضريبية،

 .مت اختيار الشكل القانوين الذي يضمن هلا حتمل أقل تكلفة جبائية على كل شكل قانوين، ومن األحكام اجلبائية املفروضة  

 التكاليف اجلبائية، االشكال القانونية، البدائل القانونية، األنظمة اجلبائية.  الكلمات املفتاحية: 

Résumé 

Cette étude traite le sujet de l'impact de la forme juridique de l’entreprise 
 sur ses charges fiscales, où l'étude vise à étudier le concept de l’impôt et du système fiscal,  

Ainsi que les principaux impôts et taxes inclues dans             le système fiscal algérien. Ils sont 
considérés comme des charges qui doivent être gérées en utilisant les alternatives disponibles 

pour l’entreprise.  
L'étude est basée sur la forme juridique de l'entreprise considérant l'une des alternatives 

disponibles pour cette dernière. 
L'étude a conclu que le choix d'une forme juridique a un effet sur les coûts fiscaux de 

l'entreprise, Et que le bon choix de la forme juridique selon les normes fiscales contribue à 
réduire les charges fiscales et à réaliser d’épargne fiscal. 

 À  partir de là l'entreprise doit connaître les dispositions fiscales imposées à chaque forme 
juridique, et choisit la forme juridique qui lui garantit moins de charges fiscales possible. 

Mots clés: coûts fiscaux, formes juridiques, alternatives juridiques, systèmes fiscaux. 

 


