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  :الملخص

التعرف على نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة في ظل تغیر قوانین المالیة للفترة هدفت هذه الدراسة إلى 

، ومن أجل ذلك تم االعتماد على المنهج التغیرات على تحصیلها ه، وأثر هذ2021إلى  2007الممتدة من 

ماد على قوانین المالیة واإلحصائیات االعتمن خالل دراسة حالة، ، مع استخدام أداة هي الوصفي التحلیلي

 .والتقاریر المقدمة من طرف قباضة الضرائب برج الغدیر

مخففة  اإلجراءات الخاصة بالضریبة الجزافیة الوحیدةأن  أهمهاوقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج 

في زیادة  ساهم ةنظام التصریح في نظام الضریبة الجزافیة الوحیدبالعقد الجزافي  تغییركما أن  ،ومبسطة

  .الضریبةهذه تحصیل  أكبر معیقاتتصریح المكلف وغیاب المعلومات في حین یعد  ،التحصیل الجبائي

   .قوانین المالیة، النظام الجزافي، التحصیل الجبائي، الضریبة الجزافیة الوحیدةنظام : الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

This study aimed to identify the single categorical tax system in light of the change 

of financial laws for the period extending from 2007 to 2021, and the impact of these 

changes on its collection, and for that the descriptive analytical method was relied on, 

with the use of a tool that is a case study. By relying on financial laws, statistics and 

reports submitted by the tax authority, BORDJ GHEDIR. 

The study reached several results, the most important of which are: easing and 

simplifying the procedures for the single levy tax, changing the lump-sum contract 

with the declaration system in the single levy tax system contributed to an increase in 

tax collection, and the taxpayer’s declaration and the absence of information impede 

the collection of the single levy tax 

Keywords: the single punitive tax system, tax collection, the punitive system, 

finance laws. 
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 44ص  حالة تطبیقیة لطریقة العقد الجزافي 06

  48ص   وصل تسدید 07

 49ص  عدد المكلفین الخاضعین 08

بالعقود الجزافیة  2021إلى 2007تثبیتات الضریبة الجزافیة الوحیدة من  09

  والتصریحات إضافة إلى التسویات بالجداول الفردیة واالسمیة

  52ص 

  54ص   2021-2007تحصیل الضریبة الجزافیة الوحیدة بالقباضة خالل الفترة   10

  56ص   مقارنة العقود الجزافیة والتصریحات بالتسویات بالجداول  11

  58ص   2021-2016نسبة التصریح خالل الفترة   12
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 قـــــــــائـــــــــــمــــــــــــة األشكال

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

 06ص  تطور األنظمة الجبائیة في الجزائر 01

 08ص  معدالت الضریبة الجزافیة الوحیدة 02

 12ص  التصریح بالوجود 03

 13ص  )12الصفحة األولى من ج(التصریح برقم األعمال التقدیري  04

 14ص  )G12الصفحة الثانیة من (التصریح برقم األعمال التقدیري  05

 15ص  )مكرر 50ج (اإلشعار بالدفع  06

 16ص  )مكرر 12ج (التصریح النهائي الصفحة األولى  07

 17ص  )مكرر 12ج (التصریح النهائي الصفحة الثانیة  08

  40ص   الهیكل التنظیمي للمركز الجواري للضرائب 09

  41ص   "برج الغدیر "الهیكل التنظیمي لقباضة الضرائب   10

  50ص   للمكلفین الخاضعین لنظام ض ج و العدد اإلجمالي 11

  53ص   2021إلى  2007تثبیتات الضریبة الجزافیة الوحیدة من  12

  55ص   2021إلى  2007تحصیل الضریبة الجزافیة الوحیدة من  13

مقارنة العقود الجزافیة والتصریحات مع التسویات بالجداول للضریبة  14

  2021إلى  2007الجزافیة الوحیدة من 

  57ص 
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 ~ أ  ~

 :تمهید 

الضرائب المباشرة والرسوم  في المستحدثة األدوات بین من الوحیدة الجزافیة لضریبةا نظام یعتبر      

 الضریبیة تحسین المنظومة أجل من، وجاء هذا النظام عوض ما كان یسمى بالنظام الجزافي حیث ،المماثلة

  والتصریح التحصیل ناحیة من وكذا ض،الفر  سهولة ناحیة من سواء

الموارد المالیة  أهمالبحث عن الموارد المالیة ومن ض من ظهور هذا النظام باألساس هو سعي الدولة في والغر 

الجبائیة من  اإلیراداتتحسین  إلىالضرائب لذا سعت الحكومة الجزائریة في الجزائر  بفعالیةالغیر المستغلة 

نظام الضریبة  إلىقال من النظام الجزافي المتغیرات فیها االنت أهمخالل التغیر في السیاسات الجبائیة ومن 

  .هذا یومنا إلى 2007الجزافیة الوحیدة المطبق منذ 

التي كانت  المتعددة الضرائب محل حلت السنة والتي في واحدة ضریبة الوحیدة الجزافیة لضریبةا وتعد      

نظام الجـزافي للضـریبة عـلى ال تحل مـحلإذ  2007كما جاء في قانون المالیة لسنة  القدیم النظام الجزافي في

  .وتعوض الضریبة على الدخل اإلجمالي والرسم على القیمة المضافة والرسم على النشاط المهني، الدخل

تغییر  أبرزهاحتى یومنا هذا  2007 ظهوره سنة بعدة مراحل من الوحیدة الجزافیة لضریبةا نظاممر هذا       

یمال من طرف المكلف ویدفع    G 12یسمى  بتصریح واإلدارةمكلف ض العقد الجزافي المبرم بین الیعو ، تالنسب

 باإلضافة عوض التكمیلي  G12 Bisنهائيو  G12تقدیري  :المكلف ملزما بوضع تصریحین أصبح وبعد ذلك

 .التسدید أوقاتتغییر  إلى

 :على ضوء ما سبق تمحورت مشكلة البحث في السؤال الرئیسي التالي: إشكالیة الدراسة 

للفترة  قباضة الضرائب برج الغدیر بقوانین المالیةفي تأثر تحصیل الضریبة الجزافیة الوحیدة مدى ما 

 ؟2007-2021

 : من أجل معالجة وتحلیل هذه المشكلة وبغیة الوصول إلى فهم واضح لها، تم طرح األسئلة الفرعیة التالیة

في تخفیف وتبسیط اإلجراءات  2021-2007هل ساهمت التغیرات المستمرة في قوانین المالیة خالل الفترة  - 

  الخاصة بالضریبة الجزافیة الوحیدة؟

التصریح في نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة في زیادة التحصیل نظام  إلىاالنتقال من العقد الجزافي ساهم هل  - 

  ؟2021-2007بقباضة الضرائب برج الغدیر خالل الفترة  الجبائي

 حالیا بقباضة الضرائب برج الغدیر؟ الضریبة الجزافیة الوحیدةنجاعة تحصیل  ما هي أهم العیوب التي تعیق - 

تمت صیاغة  الدراسةلإلجابة عن األسئلة المطروحة السابقة ومن ثم اإلجابة على مشكلة  :فرضیات الدراسة 

 : الفرضیات التالیة

فیف وتبسیط اإلجراءات في تخ 2021- 2007التغیرات المستمرة في قوانین المالیة خالل الفترة  تساهم - 

  .الضریبة بإجراءات مخففة ومبسطة للمكلفین هذهتمیز لخاصة بالضریبة الجزافیة الوحیدة، إذ تا
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التصریح في نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة في زیادة التحصیل نظام  إلىاالنتقال من العقد الجزافي ساهم  - 

  .2021-2007بقباضة الضرائب برج الغدیر خالل الفترة  الجبائي

حالیا بقباضة الضرائب برج الغدیر هي  الضریبة الجزافیة الوحیدةأهم العیوب التي تعیق نجاعة تحصیل  - 

  .تصریح المكلف وغیاب المعلوماتعیوب ناتجة عن 

نتیجة التغیر ) لجزافیة الوحیدةالضریبة اموضوع (یعتبر هذا الموضوع من المواضیع الحدیثة : أهمیة الدراسة 

  .لما له أثر في التحصیل الجبائي الحاصل في النظام الجبائي وكذلك الدائم

  :أهداف الدراسة 

  .2021-2007دراسة الضریبة الجزافیة الوحیدة والتغیرات التي طرأت علیها خالل الفترة  - 

على التحصیل  2021- 2007دراسة أثر التغیرات التي طرأت على الضریبة الجزافیة الوحیدة خالل الفترة  - 

  .لضریبيا

 .المطروحة سابقا األسئلةاإلجابة عن  - 

 .التعرف على أهم اإلجراءات لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة - 

  .حصر أهم طرق تحصیل هذا النوع من الضریبة - 

  .لجزافیة الوحیدةالضریبة االتعرف على مختلف التصریحات المتعلقة ب - 

  ).2021- 2007(في فترة الدراسة  وحیدةلجزافیة الالضریبة اإبراز نجاعة التغیرات في  - 

  .الرغبة في توفیر وتكوین رصید علمي لدینا في مجال الجبایة - 

المنهج في إطار هذا البحث ومن أجل معالجة إشكالیة موضوع الدراسة تم االعتماد على  :منهج الدراسة 

وقد تم والتجاریة وعلوم التسییر،  وهو المنهج األكثر استخداما وشیوعا في العلوم االقتصادیة، الوصفي التحلیلي

قباضة دراسة حالة في معالجة الفصل التطبیقي من خالل  "دراسة حالة" األداة البحثیة التالیةاالعتماد على 

 .2021-2007خالل الفترة  الضرائب برج الغدیر

 :حدود الدراسة 

- 2007ة الوحیدة خالل الفترة دراسة أثر التغیرات التي طرأت على الضریبة الجزافی :الموضوعیةالحدود  -

  .على التحصیل الضریبي الخاص بها 2021

، المعبر عنها بكل قوانین المالیة في هذه الفترة وحتى أي 2021- 2007الفترة الزمنیة  :الحدود الزمنیة -

  .لجزافیة الوحیدةالضریبة انصوص قانونیة أخرى متعلقة بموضوع 

 .لغدیرقباضة الضرائب برج ا :لحدود المكانیةا -

هناك عدة أسباب الختیار هذا الموضوع منها ما هو ذاتي وما هو موضوعي  :اختیار الموضوع أسباب 

  :نوجزها فیما یلي

 .الرغبة الشخصیة في البحث في هذا الموضوع - 



 ....................................................................................................مقدمة 

 ~ ج  ~

  .ارتباط الموضوع بطبیعة التخصص - 

 .لجزافیة الوحیدةالضریبة االرغبة في دراسة موضوع  - 

  .التحصیل الجبائيلجزافیة الوحیدة من حیث قوانین المالیة لنظام الضریبة ا ثر التغیر فيأإبراز  - 

  .في تحدیث وتغیر مستمر لجزافیة الوحیدةالضریبة اكون موضوع  - 

خاص الفصـل األول إلى فصلین، ه الدراسة ذلإلجابة على اإلشكالیة المطروحة قسمنا ه :الدراسة هیكل 

اإلطار  لوحیـدة حیـث تم التطـرق فیـه إلى مبحثـین، عـالج المبحـث األوللضـریبة الجزافیـة ال باإلطار النظري

 .المفاهیمي للضریبة الجزافیة الوحیدة أما المبحث الثاني تناول فیه الدراسات السابقة

حیـث قسـم إلى مبحثـین، المبحـث األول برج الغدیر الفصل الثاني بعنوان دراسة حالة قباضة الضرائب     

 2007سنة تحصیل الضریبة الجزافیة من ل تحلیلو  الدراسة أما المبحث الثاني تناول إحصائیات دانعرفنـا بمیـ

  .2021سنة  إلى

صحة  مع توضیح اختبارالتي تضمنت نتائج الفصلین  الدراسةخاتمة كما تم في النهایة إعداد     

  .الدراسةآفاق تم صیاغة وأخیرا المستنتجة، متبوعة بجملة من االقتراحات  ،الفرضیات

 



  

  

  

  

  :الفصل األول

اإلطار النظري لتطور الضریبة الجزافیة في 

 قوانین المالیة
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  :تمهید

 اتخاذ هیاكلها، عصرنةلالجبائیة جهودها وذلك  اإلدارة كرستتبسیط النظام الجبائي الجزائري  بغرض

 اعتمادمن بین اإلجراءات نذكر و  الضریبي، الخدمة وتخفیف للضغط تحسین نوعیة إجراءات مخففة للمكلفین،

 أوعیة إلى فیه المكلفین یخضع الذي الجزافي للنظام اختزالالذي هو  2007ریبة الجزافیة الوحیدة سنة نظام الض

الرسم على النشاط  الرسم على القیمة المضافة، والتي تتمثل في الضریبة على الدخل اإلجمالي، متعددة، ضریبیة

تعدیالت وتبسیط مستمر في مختلف قوانین المالیة وحتى یومنا هذا  الجزافیة الوحیدة المهني، فقد عرفت الضریبة

  .الجبائیة للمكلفین الخاضعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة االلتزاماتبحصر 

 : هما مبحثین إلىمنا بتقسیم هذا الفصل ق ثر على الضریبة الجزافیة الوحیدةكأجل التعرف أومن 

  للضریبة الجزافیة الوحیدة اإلطار المفاهیمي :األولالمبحث  -

 الدراسات السابقة: المبحث الثاني -
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  المفاهیمي للضریبة الجزافیة الوحیدةطار اإل :المبحث األول

 إلىالتعرض اإلطار المفاهیمي للضریبة الجزافیة الوحیدة من خالل في هذا المبحث سوف نتطرق إلى 

 الجبائي التحصیل :الثاني المطلب؛ ماهیة الضریبة الجزافیة الوحیدة :األولالمطلب : يالثالث مطالب هي كالت

  .أهم التغیرات الخاصة بالضریبة الجزافیة الوحیدة في قوانین المالیة :الثالث المطلب؛ الوحیدة الجزافیة للضریبة

  ماهیة الضریبة الجزافیة الوحیدة: المطلب األول

 على واالعتماد الضرائب من هو إلى حد بعید التخفیف الجزائر في الضریبیة اإلصالحات إن الغایة من

وهي  الضریبي أنظمة اإلخضاع من مجموعة عرف حیث الضریبي، النظام تبسیط أجل من موحدة ضرائب

 الوحیدة الجزافیة الحقیقي، أین استحدث نظام الضریبة والنظام المراقب النظام المبسط، النظام الجزافي، النظام

  .وحتى یومنا هذا 2007خرى منذ ألاإلصالحات تغیر الشكل القانوني والفني لهاته الضریبة من سنة  مع هذهو 

  تعریف الضریبة الجزافیة الوحیدة :أوال

یرى البعض أن مفهوم النظام الجبائي یتراوح بین مفهوم واسع ومفهوم ضیق، ووفقًا للمفهوم الواسع فإن 

اإلیدیولوجیة واالقتصادیة والفنیة والتي یؤدي تراكبها إلى كیان ضریبي النظام الجبائي هو مجموعة العناصر 

 الضرورة في مجتمع متقدم اقتصادیاوالذي تختلف مالمحه ب معین لك الكیان الذي یمثل الواجهة الحسیة للنظام

أما المفهوم الضیق فهو یعني مجموعة القواعد القانونیة والفنیة التي تمكن من  ،عن صورته في مجتمع متخلف

  1.االستقطاع الضریبي في مراحله المتتالیة من التشریع إلى الربط والتحصیل

المطلب اإلصالحات الضریبیة في الجزائر تعددت األنظمة الجبائیة المختلفة كما ذكرنا في تمهید هذا 

 :نذكرها كما یلي

  تطور األنظمة الجبائیة في الجزائر: 01كل رقم الش

  

  

  

  

  

  

 

  

  من إعداد الطالبین :المصدر

، وحلت محل النظام 2007مكرر من قانون المالیة لسنة  282أنشئت هذه الضریبة بموجب المادة 

الجزافي القدیم، ومن أهم ما جاءت به توحید رقم األعمال المحدد للخضوع بین عملیات إنتاج وبیع السلع 

                                                           
، 07، مجلة دراسات جبائیة، المجلد المنظومة الجبائیة في الجزائر المشاكل وضرورة اإلصالحجازیة أمیر، عاشور یوسفي،  1

  .73، ص 2018، 02العدد 

2007 

تأسیس الضریبة   -

الجزافیة محل النظام 

  .الجزافي للضریبة

 .الحقیقيالنظام  -

2010 2015 

 النظام المبسط -

  .نظام التصریح المراقب   -

  .الحقیقيالربح نظام   -

نظام الضریبة الجزافیة   -

 .الوحیدة

الربح نظام   -

  .الحقیقي

نظام الضریبة   -

 .الجزافیة الوحیدة

 .النظام المبسط  -

  .الحقیقيالربح نظام   -

نظام الضریبة الجزافیة   -

 .الوحیدة

2021 
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 القیمة على والرسم IRG اإلجمالي الدخل على وكذلك إدماج كل من الضریبة، وعملیات تقدیم الخدمات

مكرر من قانون المالیة  282عرفت المادة  ،في ضریبة واحدة TAPالمهني  النشاط على والرسمTVA المضافة 

 أو اإلجمالي الدخل على الضریبة محل تحل وحیدة جزافیة ضریبة تؤسس :الضریبة الجزافیة الوحیدة كالتالي

  1.المهني النشاط على والرسم المضافة القیمة على الرسم زیادة وتغطي ،الشركات رباحأ على الضریبة

  ةالوحید الجزافیة الضریبة تطبیق مجال: ثانیا

األشخاص الطبیعیون كات المدنیة ذات الطابع المهني و ، الشر لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة یخضع

 التيالصناعات التقلیدیة و  رفیا و كذا التعاونیات الحرفیةالذین یمارسون نشاطا صناعیا وتجاریا وغیر تجاري وح

 ن كان ثالثون ملیون دینارأبعد ) دج15.000.000(ال یتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشرة ملیون دینار 

  2 .ما عدا تلك التي اختارت نظام فرض الضریبة حسب الربح الحقیقي، )دج 30 000 000(

 3 :الضریبة الجزافیة الوحیدة كل منستثنى من نظام اإلخضاع ی

 .الترقیة العقاریة وتقسیم األراضيأنشطة  - 

 .الموجهة إلعادة البیع على حالها أنشطة استیراد السلع والبضائع - 

 .، الممارسة حسب شروط البیع بالجملةطة شراء وٕاعادة البیع على حالهاأنش - 

 .األنشطة الممارسة من طرف الوكالء - 

 .صة، وكذا مخابر التحالیل الطبیةالصحیة الخااألنشطة الممارسة من طرف العیادات والمؤسسات  - 

 .أنشطة اإلطعام والفندقة المصنفة - 

 .ار المصنوعات من الذهب والبالتین، وتجیر وٕاعادة رسكلة المعادن النفیسةالقائمون بعملیات تكر  - 

 .األشغال العمومیة والري والبناء - 

 .المهن غیر التجاریة - 

الوحیدة مطبقا من أجل تحدید الضریبة المستحقة بعنوان السنة األولى التي یبقى نظام الضریبة الجزافیة 

ویتم تحدید هذه الضریبة تبعا لهذه  ،تم خاللها تجاوز سقف رقم األعمال المنصوص علیه بالنسبة لهذا النظام

  .ویظل هذا النظام قابال للتطبیق كذلك بالنسبة للسنة الموالیة ،التجاوزات

  

  

  

                                                           
، الجریدة الرسمیة الصادرة في 26/12/2006، المؤرخ في 2007یتضمن قانون المالیة لسنة ، 24-06قانون رقم  1

  .04ص ، ص 85، العدد 27/12/2006
، 13ص ، 26المادة ، 2021، وزارة المالیة، 2021قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المدیریة العامة للضرائب،  2

 .https://www.mfdgi.gov.dz: متوفر على الموقع
، متوفر على 86، ص 2022، وزارة المالیة، 2022قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المدیریة العامة للضرائب،  3

 .https://www.mfdgi.gov.dz: الموقع
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 : الوحیدة الجزافیة الضریبة معدالت :ثالثا

  :ن في الشكل المواليیمحدد الوحیدة الجزافیة لضریبةهناك معدالن ل

  الوحیدة الجزافیة الضریبة معدالت: 02الشكل رقم 

  
 من إعداد الطالبین :المصدر

 تحدید الضریبة الجزافیة الوحیدة : رابعا

، الذین اكتتبوا التصریح المنصوص خاضعین للضریبة الجزافیة الوحیدةیجب على المكلفین بالضریبة ال

، أن یشرعوا في حساب الضریبة المستحقة وٕاعادة تسدیدها الجبائیةولى من قانون اإلجراءات علیه في المادة األ

 ،ضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن قانون ال 365لإلدارة الجبائیة حسب الدوریة المنصوص علیها في المادة 

التصحیحات على األسس  عندما تحوز اإلدارة الجبائیة عناصر تكشف عن تصریح غیر مكتمل، فیمكنها إجراء

ویتم إجراء التقویمات  ،من قانون اإلجراءات الجبائیة 19المحددة وفق اإلجراء المنصوص علیه في المادة 

بعنوان الضریبة الجزافیة الوحیدة عن طریق جدول ضریبي مع تطبیق العقوبات الجبائیة المتعلقة بالتصریح غیر 

وال یمكن  ،من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 10ر مكر  282المكتمل المنصوص علیها في المادة 

  1.أن یتم هذا التقویم إّال بعد انقضاء أجل اكتتاب التصریح النهائي

 التصحیحات إجراء هانفیمك التصریح، في نقص عن تكشف عناصر الجبائیة اإلدارة بحیازة كان ٕاذاو 

 ویتم .الجبائیة اإلجراءات قانون من 19 المادة في یهعل المنصوص اإلجراء وفق بها المصرح األسس على

 الجبائیة العقوبات تطبیق مع ضریبي جدول طریق عن الوحیدة الجزافیة الضریبة بعنوان التصحیحات إجراء

  2.المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب قانون من 193 المادة یهعل تنص لما وفقا التصریح في بالنقص المتعلقة

                                                           
، على الموقع الرسمي لمدیریة الضرائب العامة، الضریبة الجزافیة الوحیدةالعامة للضرائب، المدیریة  1

https://www.mfdgi.gov.dz 05/03/2022، تاریخ اإلطالع.  
، متوفر على 64، ص 2019، وزارة المالیة، 2019قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المدیریة العامة للضرائب،  2

 .https://www.mfdgi.gov.dz: الموقع

 بالنسبة % 12

  .األخرى لألنشطة

 بالنسبة :% 05

 وبیع اإلنتاج ألنشطة

 الضریبة معدالت

 الوحیدة الجزافیة
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  1 :واإلعفاءاتالتخفیضات : اخامس

، وكذا النفایات األخرى القابلة ورق المستعمل والنفایات المنزلیةتخفض لفائدة أنشطة جمع ال :التخفیضات .1

 :منح هذا التخفیض كما یلي، یللتأهیل

 %. 70 تخفیض :للضریبةالسنة الثالثة من الخضوع  - 

 %. 50تخفیض : السنة الرابعة من الخضوع للضریبة - 

 %. 25تخفیض : السنة الخامسة من الخضوع للضریبة - 

 :اإلعفاءات.2

 :یستفید من اإلعفاء الدائم .أ

الحرفیون التقلیدیون وكذا األشخاص الذین یمارسون نشاطا حرفیا فنیا والمقیدین في دفتر الشروط یتضمن  - 

األشخاص الذین یمارسون نشاطا  حكام الخاصة باكتتاب دفتر الشروط من طرف الحرفیین التقلیدیین وكذاأتحدید 

  .فنیا المعفیین من الضریبة الجزافیة الوحیدة حرفیا

  .الملحقة بهاالمؤسسات التابعة لجمعیات األشخاص المعوقین المعتمدة وكذا المصالح  - 

 .مبالغ اإلیرادات المحققة من قبل الفرق المسرحیة - 

 :تستفید من اإلعفاء المؤقت .ب

یمارسها الشباب ذوو المشاریع االستثماریة أو األنشطة أو المشاریع المؤهلون لالستفادة من دعم  األنشطة التي - 

الصندوق الوطني للتأمین   وأ المصغرالوكالة الوطنیة لدعم القرض "أو  الشبابالصندوق الوطني لدعم تشغیل "

تمدد هذه المدة و  االستغاللمن تاریخ  سنوات ابتداء) 3(بصدد الضریبة الجزافیة الوحیدة لمدة ثالث  ضد البطالة

ن سنوات ابتداء من تاریخ االستغالل عندما تتواجد هذه األنشطة في منطقة یراد ترقیتها تحدد قائمتها ع) 6(إلى 

خدمین على األقل مست) 3(عندما یتعهد المستثمرون بتوظیف ثالثة ) 2(تمدد هذه المدة بسنتین  ،التنظیمطریق 

یترتب على عدم احترام االلتزامات المرتبطة بعدد الوظائف المحدثة سحب االعتماد واسترداد  ،لمدة غیر محدودة

 .الحقوق والرسوم التي كان من المفروض تسدیدها

ان السنتین األنشطة التجاریة الصغیرة المنشأة حدیثا في المواقع المهیأة من طرف الجماعات المحلیة بعنو  - 

 .األولیتین من النشاط

ة المتعلقة بجمع الورق المستعمل والنفایات المنزلیة وكذا النفایات األخرى القابلة للتأهیل بعنوان األنشط - 

  .السنتین األولیتین من النشاط

 توزیع ناتج الضریبة الجزافیة الوحیدة: سادسا

وبعض ) دارة العمومیةاإل(قاسمة بین عدة مستویات للحكومة تعتبر الضریبة الجزافیة الوحیدة ضریبة مت

على النحو ، وبالتالي یتم توزیع حصیلتها الهیئات العمومیة وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلیة

  :التالي

                                                           
 .05/03/2022، مرجع سبق ذكره، تاریخ اإلطالع الضریبة الجزافیة الوحیدةالمدیریة العامة للضرائب،  1
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  توزیع ناتج الضریبة الجزافیة الوحیدة: 01الجدول رقم 

  القطاع النسبة

  01 میزانیة الدولة % 49

  02 غرفة التجارة والصناعة % 0.5

  03 للصناعة التقلیدیةالغرفة الوطنیة  % 0.01

  04 غرفة الصناعة التقلیدیة والمهن % 0.24

  05 البلدیات % 40.25

  06 الوالیة % 05

  07 الصندوق المشترك للجماعات المحلیة % 05

، وزارة المالیة، 2020قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على من إعداد الطالبین باالعتماد  :المصدر

 .https://www.mfdgi.gov.dz: ، متوفر على الموقع65، ص 2020

 الوحیدة الجزافیة للضریبة الجبائي التحصیل :الثاني المطلب

التتویج النهائي إذ أنه بمثابة  ،برمتهاالمراحل للعملیة الضریبیة  وأهمآخر  هویعتبر التحصیل الجبائي       

وظل ، لعدة مراحل، وینتج عنه تزوید الخزینة العمومیة باألموال الالزمة للتحقیق التنمیة في شتى المیادین

به من طرف الجهات الوصیة  االهتمامالتحصیل الضریبي في الجزائر ضعیفا وذلك لعدة أسباب من بینها عدم 

لمالي الموجود، وكذلك استعمال وسائل بدائیة في التحصیل، وذلك لوجود الجبایة البترولیة التي تغطي العجز ا

خاصة مع انتشار ما یعرف باإلدارة االلكترونیة والتي تعرف بأنها استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

  1.وتطبیقاتها من قبل اإلدارة لتوفیرها المعلومات والخدمات العامة للسكان

 الجبائي التحصیل تعریف :أوال

 : منها نذكر حدأو  معنى في تصب أنها إال الجبائي التحصیل تعاریف تعددت لقد

هو مجموعة من العملیات التي تقوم بها اإلدارة المالیة في سبیل وضع القوانین واألنظمة الضریبیة موضع . 1

 2.التنفیذ وبالتالي إیصال حاصالت الضرائب إلى خزینة الدولة

 تلزم التي المحاسبیة المرحلة تعتبر وبذلك العمومیة الخزینة اتجاه األفراد ذمة القاضیة بإبراء العملیة تلك هي .2

 بالمبلغ ملتزما السند في المبین الضریبة مبلغ تقاضي وبعدها شرعیة مراقبة بعد التحصیل بسند بالتكفل المحاسب

  3.المحدد األجل في التسدید عدم عن المترتبة لعقوبةأو  االستحقاق وتاریخ السند في قانونا المحدد

                                                           
، ص 2021، دیسمبر 03، العدد 32، مجلة العلوم اإلنسانیة، المجلد التحصیل الجبائي في الجزائربارش عیسى، بلیمان یمینة،  1

91.  
، مذكرة ماستر، تخصص محاسبة وتدقیق، جامعة أكلي محند الجبائیة ودورها في التحصیل الضریبي الرقابةساعد نبیلة،  2

  .30، ص 2015-2014أولحاج، البویرة، 
 جامعة معمقة، وجبایة محاسبیة دراسات تخصص ماستر، مذكرة ،الجزائر في الضریبي النظام فعالیة السالم، عبد واكواك 3

 .66، ص 2012-2011الجزائر،

https://www.mfdgi.gov.dz/
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التحصیل الضریبي هو مجموعة من اإلجراءات اإلداریة والتقنیة التي یتم بواسطتها تحویل قیمة الضریبة من . 3

  1.ملكیة المكلف بدفعها إلى ملكیة الخزینة العمومیة

 التنفیذ موضع الضریبیة واألنظمة القوانین وضع سبیل في المالیة اإلدارة بها تقوم التي العملیات مجموعة هو .4

 2.الدولة خزینة إلى الضرائب حاصالت إیصال وبالتالي

 والجماعات الدولة مدیني التزام هو الجبائي التحصیل أن السابقة التعاریف خالل من نستنتج وعلیه

 حق ضمان بهدف اإلدارات هذه اتجاه دیون من بذمتهم ما تسدید إلى العمومیة والمؤسسات وهیئاتها المحلیة

 .الضریبة في استیفاء وهیئاتها الدولة

 الوحیدة الجزافیة للضریبة الجبائي التحصیل إجراءات: ثانیا

  3:الوحیدة الجزافیة الضریبة وتسدید لتحصیل طریقتین یوجد

 یقوم جوان، 30و 1 بین 12 ج التقدیري التصریح إیداع عند :الوحیدة الجزافیة للضریبة الكلي الدفع. 1

 عندما ،به المصرح التقدیري األعمال لرقم الموافقة الوحیدة للضریبة الجزافیة إجمالي بدفع بالضریبة المكلفون

 .یلیه عمل یوم ألول الدفع یؤجل قانونیة عطلة یوم في الدفع أجل ینقضي

 الجزافیة الضریبة لنظام الخاضعین بالضریبة للمكلفین یمكن :الوحیدة الجزافیة للضریبة الجزئي الدفع. 2

 1 بین( التقدیري التصریح إیداع عند علیهم، یجب الحالة، هذه وفي ،الجزئي للضریبة للدفع اللجوء الوحیدة،

 دفعتین على تسدیدها فیتم الباقیة %50 أما ،الوحیدة الجزافیة مبلغ الضریبة من % 50 تسدید ،)جوان 30و

 قانونیة عطلة یوم في الدفع أجل ینقضي عندما، دیسمبر 15 إلى 1 من ،سبتمبر 15 إلى 1 من :متساویتین

 .یلیه عمل یوم ألول الدفع یؤجل

 الوحیدة الجزافیة بالضریبة للمكلفین الجبائیة الواجبات: ثالثا

التي  الجبائیة بالتصریحات االلتزام علیه یجب الوحیدة الجزافیة الضریبة لنظام الخاضع بالضریبة المكلف

 :یلي فیما تتمثل

 الذي للضرائب الجواري المركز أو الضرائب مفتشیة لدى النشاط من بدایة یوم 30 خالل :بالوجود التصریح. 1

  ).8ج (یتم التصریح بالوجود بـ  ،بالوجود تصریح إیداع الجدد بالضریبة المكلفین على یتعین له یتبعون

  

  

  

                                                           
- ، رسالة ماجیستیر، تخصص مالیة عامة، جامعة أبي بكر بلقایداإلدارة الجبائیة والتحصیل الضریبي في الجزائرداودي محمد،  1

  .13، ص 2006-2005تلمسان، 
 تخصص ماستر، مذكرة ،الجبائي التحصیل على الوحیدة الجزافیة الضریبة نظام إلى االنتقال أثرخلیصة،  وردة، مزهود دریكش 2

 .12، ص 2021- 2020بوعریریج،  اإلبراهیمي، برج البشیر جامعة محمد معمقة، وجبایة محاسبیة دراسات
، تاریخ اإلطالع https://www.mfdgi.gov.dz، مرجع سبق ذكره، الضریبة الجزافیة الوحیدةالمدیریة العامة للضرائب،  3

05/03/2022.  
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  التصریح بالوجود: 03الشكل رقم 

  
تاریخ اإلطالع  ، مرجع سبق ذكره،الوحیدةالضریبة الجزافیة المدیریة العامة للضرائب،  :المصدر

05/03/2022. 

 برقم تقدیري تصریح اكتتاب الوحیدة الجزافیة بالضریبة المكلفین على یتعین :التقدیري األعمال برقم التصریح. 2

 قبل اكتتابه یتم أن ویجب النشاط مكان ممارسة لها التابع ایداعه لدى قباضة الضرائبالمكلف  یحدده األعمال

 عند وتقدیم مسك علیهم ویتعین ،و الجزئيأما الكلي إالتسدید و   G 12سلسلة عبر نموذج، سنة كل من جوان30

  :الجبائیة اإلدارة من طلب كل

مشتریاتهم  تفاصیل فیه وتستحل سنویا تلخیصا یتضمن الجبائیة المصالح قبل من علیه ومؤشر مرقم لسج - 

 . الثبوتیة المستندات من وغیرها بفواتیر المدعمة

 الوثائق الخدمات وهذه تقدیم نشاط یمارسون كانوا إذ المهنیة إیراداتهم تفاصیل على یحتوي وموقع مرقم سجل - 

 .الضرائب إدارة من طلب على بناء تقدیمها یتم

  .مبیعاتهم تفاصیل یتضمن علیه ومؤشر مرقم سجل - 
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  )12جالصفحة األولى من (التقدیري  األعمال برقم التصریح: 04الشكل رقم 

  
، مرجع سبق ذكره، تاریخ اإلطالع الضریبة الجزافیة الوحیدةالمدیریة العامة للضرائب،  :المصدر

05/03/2022. 
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  )G12من الصفحة الثانیة (التقدیري  األعمال برقم التصریح: 05الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تاریخ اإلطالع  ، مرجع سبق ذكره،الضریبة الجزافیة الوحیدةالمدیریة العامة للضرائب،  :المصدر

05/03/2022. 

 المبالغ دفع الوحیدة الجزافیة بالضریبة المكلفین على یتوجب :األجور على لالقتطاعات الشهري التصریح. 3

 یلي الذي الشهر من األولى یوما 20ن العشری خالل األجور على اإلجمالي الدخل على الضریبة بصد المستحقة

  GN°50 BIS).(التصریح بالوثیقة  طریق عن وذلك خالله االقتطاعات أجریت الذي المدني الثالثي
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  )مكرر 50ج (اإلشعار بالدفع : 06الشكل رقم 

  
، مرجع سبق ذكره، تاریخ اإلطالع الضریبة الجزافیة الوحیدةالمدیریة العامة للضرائب،  :المصدر

05/03/2022.  

 السنة من جانفي 20 أقصاه أجل في یكتتبون أن الوحیدة الجزافیة بالضریبة المكلفین على :النهائي التصریح. 4

 بعنوان به المصرح األعمال رقم زتجاو  إذا ما حالة في ،فعلیا المحقق األعمال رقم نهائیا یتضمن تصریحا 1+ن

 النهائي، بالتصریح یقوم عندما الموافقة التكمیلیة الضریبة یسدد أن علیه بالضریبة المكلف فان ،المؤقت التصریح

 ورقم المحقق األعمال رقم بین الفارق نفإ دج 15 000 000عتبة  المحقق األعمال رقم یتجاوز ال عندما

غیر ، (G 12 BIS)سلسلة  عبر وذلك ،المرافقة الوحیدة بمعدالت الجزافیة للضریبة یخضع به المصرح األعمال

: بـــ  ة صبحت عتبة رقم األعمال محددأ 2022دا على قانون المالیة لسنة واعتما 2022وفي سنة أنه 

  .دج 8 000 000

عند  الوحیدة الجزافیة للضریبة الخضوع سقف یتعدى أعمال رقم حققوا الذین بالضریبة المكلفون أما

 الحقیقي، الربح نظام إلى تحویلهم فیتم أعاله المذكور الحد تجاوز فیها تم التي الموالیتین لتلك السنتین اختتام

 رقم مبلغ كان مهما األخیر لهذا خاضعین الحقیقي الربح نظام إلى المحولین بالضریبة المكلفین أن یبقي یجب

  .الالحقة المالیة السنوات المحقق بعنوان األعمال
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  )مكرر 12ج (الصفحة األولى التصریح النهائي : 07الشكل رقم 

  
، مرجع سبق ذكره، تاریخ اإلطالع الضریبة الجزافیة الوحیدةالمدیریة العامة للضرائب،  :المصدر

05/03/2022.  
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  )مكرر 12ج ( الصفحة الثانیة التصریح النهائي: 08الشكل رقم 

  
، مرجع سبق ذكره، تاریخ اإلطالع الضریبة الجزافیة الوحیدةالمدیریة العامة للضرائب،  :المصدر

05/03/2022.  
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 وتسدید النهائي التصریح اكتتاب الجدد بالضریبة المكلفین على یتعین الجدد للمكلفین بالنسبة أما

 نشاطهم بدایة سنة من 1+جانفي ن 20 أقصاه أجل في التصریح هذا اكتتاب وجب ،تلقائیا المستحقة الضرائب

  :التالي كما الجدول،  (G12 bis)1سلسلة  عبر وذلك

  الوحیدة الجزافیة بالضریبة المكلفین على الواجبة التصریحات: 02 الجدول رقم

  الموضوع  اآلجال   السلسلة   التصریحات

 التصریح

  بالوجود

  سلسلة

G 08  

 من یوم 30

  النشاط بدایة
  التصریح بالسجل التجاري لدى مصالح الضرائب  

  التصریح

  برقم األعمال

  التقدیري

  السلسلة

  12ج 

G 12  

 30الى  01من 

  من جوان

  السنة ن

  .عمال التقدیري ألذكر رقم ا 

ن قیمة الضریبة الجزافیة م %50الدفع التلقائي للمبلغ الكلي أو  

  .الوحیدة

  التصریح

  برقم األعمال

  النهائي

  

  مكرر 12ج 

G 12 BIS 

 20الى  02من 

جانفي من السنة 

  1+ن 

  ذكر رقم األعمال المحقق  

كان  الوحیدة التكمیلیة إذاالدفع التلقائي لمبلغ الضریبة الجزافیة  

  .من رقم األعمال التقدیري> رقم األعمال المحقق 

رقم  =كان رقم األعمال المحقق  إذا شيءال ریح بالتص 

  .األعمال التقدیري

  التصریح

  برقم األعمال

  للمكلفین الجدد

  مكرر 12ج 

G 12 BIS  

 20الى  02من 

جانفي من السنة 

  1+ن 

 الدفع التلقائي لمبلغ الضریبة الجزافیة الوحیدة  

  دج10000مبلغ الضریبة المستحقة عن  

  المكلفین الجددمع التشطیب على خانة 

التصریح 

 لالقتطاعات

  األجور على

  مكرر 50ج 

 یوما 20 خالل

 من األولى

 یلي الذي الشهر

المدني  الثالثي

  المعني

  ذكر المبلغ الكلي لألجور المسددة  

  الضریبة على الدخل اإلجمالي لألجور  اقتطاعاتذكر  

 التزاماتو  الجزافیة الوحیدة الضریبة دفعالمدیریة العامة للضرائب، من إعداد الطالبین باالعتماد على  :المصدر

  https://www.mfdgi.gov.dz: على الموقع ،2021وزارة المالیة،  ،2021نشرة  ،بالضریبة المكلفین

 .G 08 سلسلة  النشاط بدایة من یوم 30 بالوجود التصریح - 

 .G 12 سلسلة  سنة كل من جوان 30 قبل التقدیري األعمال برقم التصریح - 

                                                           
، متوفر على 06ص مكرر،  03المادة ، 2021، وزارة المالیة، 2021اإلجراءات الجبائیة قانون المدیریة العامة للضرائب،  1

 .https://www.mfdgi.gov.dz: الموقع
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 .bis G 12سلسلة  1 + ن السنة من جانفي 20 قبل التكمیلي التصریح - 

 .TER G 50 سلسلة للثالثي الموالي الشهر من یوم 20 األجور على لالقتطاعات الشهري التصریح - 

 bis G 12سلسلة  +1 ن السنة من جانفي 20 قبل قبل الجدد للمكلفین بالنسبة التصریح - 

 1الوحیدة الجزافیة للضریبة الجبائیة العقوبات: رابعا

 یتعرض الوحیدة، الجزافیة بالضریبة المكلفین قبل من بها القیام الواجب االلتزامات إلى االمتثال عدم عند

 المادة ألحكام والمتمم المعدل 2020 لسنة المالیة قانون من 15 المادة ألحكام طبقا وذلك عقوبات المكلف إلى

 .المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب قانون من 7 مكرر 282

 .بالوجود التصریح لعدم دج 30000 بقیمة ضریبیة غرامة - 

 .وموقعة مرقمة غیر السجالت كانت إذا دج 5000 بقیمة ضریبیة غرامة - 

 من قانون 1 المادة في علیها المنصوص الدفاتر مسك عدم عند دج 10.000 بقیمة ضریبیة غرامة - 

 .اإلجراءات الجبائیة

 :والنهائیة التقدیریة التصریحات اكتتاب عدم عند

 .شهرا التأخر اوزجیت لم إذا المستحقة الضریبة على محسوبة  %10-

 .شهرین یتعدى أن دون شهر مدة التأخر تجاوز إذا المستحقة الضریبة على محسوبة  %15-

 .شهرین التأخر اوزجیت عندما المستحقة الضریبة على محسوبة %20 - 

   :بـ غرامة تطبیق عنه ینجر دفع عملیة إلى یؤدي ال عندما النهائي للتصریح المتأخر اإلیداع إن

  .1 واحد شهر مدة التصرین عن لم یتحاوز التأخیر إذا دج 2500 - 

  .2  شهرین مدة التصرین عن یتحاوز التأخیرلم  إذا دج 5000 - 

 . شهرین مدة التصرین عن التأخیر تجاوز إذا دج 10000 - 

  التدلیس أو النقص یشوبها تصریحات تقدیم وعند

 .یساویه أو دج 50000 مبلغ عن یقل منها المتملص الحقوق مبلغ كان إذا  %10-

 . دج 200000 من قلأو  دج 50000 اكبر من منها المتملص الحقوق مبلغ كان إذا  %15-

  .دج 200000 یفوق منها المتملص الحقوق مبلغ كان إذا  %20-

 في قوانین المالیةالخاصة بالضریبة الجزافیة الوحیدة أهم التغیرات  :الثالث المطلب

الجزافي القول أن نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة جاء لتبسیط النظام الجبائي المتعلق بالنظام  یمكن

وحتى الضریبة على أرباح الشركات  اإلجماليرباح الصناعیة والتجاریة للضریبة على الدخل الخاص بصنف األ

 :وذلك من خالل

توحید حدود تطبیق النظام بعدما كان یفرق بین بیع السلع واألشیاء وتأدیة الخدمات فنظام الضریبة الجزافیة  - 

  . دج للنشاطین 15 000 000الوحیدة یوحد بینهما بتطبیق حد 

                                                           
، متوفر على 15المادة ، 2020، وزارة المالیة، 2020قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المدیریة العامة للضرائب،  1

 .https://www.mfdgi.gov.dz: الموقع
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والرسم  اإلجماليمن الضریبة على الدخل حسب النشاط بدل دفع كل دفع ضریبة واحدة فقط بمعدل محدد و  - 

  .مة المضافة والرسم على النشاط المهنيعلى القی

یساعد نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة على تحقیق مبدأ االقتصاد في النفقات من خالل تقلیل عدد المتدخلین  - 

واقتصاد الجهد وتوجیهه نحو مكلفین ذوي  اإلدارةتقلیل الوثائق المستخدمة من قبل  إلى إضافةفي ملف المكلف 

  .مبالغ الضریبةودیة من حیث مرد

تخفیف  إلىحیث یؤدي دفع ضریبة واحدة عوض ثالث ضرائب مختلفة  تخفیف الضغط الجبائي على المكلف - 

حجم ابتعاده عن التهرب الضریبي وتسهیل مهام المحققین الجبائیین من خالل تقلیل على المكلف و العبء 

  .التصریحات المودعة

هم ما أنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة في الجدول التالي مبرزین على قوانین المالیة في نلخص التغیرات 

  :طرا من تعدیالت

  أهم التغیرات الخاصة بالضریبة الجزافیة الوحیدة في قوانین المالیة: 03الجدول رقم 

 السنة المرجع مضمون التغییر

أحكام عامة، مجال : الفنیة للضریبة الجزافیة الوحیدةالقواعد التنظیمیة و 

تطبیق الضریبة، تحدید الضریبة الجزافیة الوحیدة، معدالت الضریبة، توزیع 

 .ناتج الضریبة، اإلعفاءات واإلستثناءات

 2007 .2007 لسنةقانون المالیة 

  2008 .2008قانون المالیة لسنة  .مجال تطبیق الضریبة الجزافیة الوحیدة

، واالستثناءاتاإلعفاءات ؛ %5 إلى% 6من  اإلخضاعتغییر في نسبة 

 .الجزافیة الوحیدة الضریبة ناتج توزیع

لسنة التكمیلي  المالیة قانون

2008 
2009  

  2010 2010قانون المالیة  مالیین دج 5 إلىمالیین  3عمال السنوي الخاضع من تغییر رقم األ

الصناع وتجار المعادن الثمینة من هذا  باستثناءمجال تطبیق الضریبة 

 0النظام
  2011 2011المالیة قانون 

مالیین دج،  10مالیین الى  5عمال السنوي  الخاضع من تغییر رقم األ

  التسلیاتمنظمي العروض واأللعاب و  استثناءمجال تطبیق الضریبة 

 اإلعفاءات 

قانون المالیة التكمیلي 

2011 
2011  

 2012 2012المالیة قانون  .لى نظام الضریبة الجزافیة الوحیدةإنشاط صناعة الخبز  إضافة

أحكام عامة، مجال : القواعد التنظیمیة والفنیة للضریبة الجزافیة الوحیدة

تطبیق الضریبة، تحدید الضریبة الجزافیة الوحیدة، الحد األدنى الضریبة، 

السنوي   األعمالتغییر رقم ؛ واالستثناءاتتوزیع ناتج الضریبة، اإلعفاءات 

الجزافیة  الضریبة ناتج توزیع؛ ملیون دج 30 إلىمالیین  5الخاضع من 

 لالستفادة للمستثمرین المؤهلیندائمة و مؤقتة   إعفاءاتاستحداث ؛ الوحیدة

 لدعم الوطنیة الوكالة" أو "الشباب تشغیل لدعم الوطني الصندوق" دعم من

مع دفع حد ادنى "البطالة عن للتأمین الوطني الصندوق "أو "المصغر القرض

  2015قانون المالیة  -

  2015/ 01التعلیمة رقم -

لمباشرة قانون الضرائب ا-

  2015الرسوم المماثلة و 

قانون الرسوم على رقم -

  2015األعمال

قانون اإلجراءات الجبائیة -

2015  
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 2015  دج 10 000للضریبة ب   األدنىتحدید الحد ؛ دج 5 000مقدر ب 

عـلى المـكـلـفـین بـالـضـریـبـة یـتـعـین ؛ عمالتصریح سنوي برقم األاكتتاب  إلزامیة

یــنــایــر مـن الــســنــة ن  30و 15تــصـریـح تــكــمـیــلـي بین ـ؛ المـعـنـیـین باكـتـتاب

ودفع الـضریـبة المـتعـلقـة بها فـي حالة تحـقیق رقـم أعمال یتجاوز ذلك  1+ 

 .الذي صرحوا به 

قانون المالیة التكمیلي 

2015 
2015  

 12ج ج ذالعقد الجزافي وفق نمو  إلغاء النظام التصریحي للمكلفاعتماد 

  المدیریة العامة للضرائبالمرفق للتحمیل من موقع التسدید بواسطة الملحق و 

بالغ المدیریة العامة 

الضریبة  للضرائب بعنوان

 .الجزافیة الوحیدة

2016  

 إیداع جالآ: اعتماد تدابیر جبائیة متعلقة بنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة

 وآجال إیداعطرق ؛ طرق دفع الضریبة الجزافیة الوحیدة؛ التصریح التقدیري

الدفع طرق التصریح و ؛ اختیار النظام الحقیقي طرق؛ التصریح التكمیلي

 النماذجاألجور؛  / اإلجماليكیفیات تسدید ضریبة الدخل ؛ للمكلفین الجدد

  المتعلقة بكل تصریح 

  2017قانون المالیة -

 12/2017منشور رقم -

  23/01/2017: بتاریخ 

2017  

أحكام عامة، مجال : القواعد التنظیمیة والفنیة للضریبة الجزافیة الوحیدة

 ،واالستثناءاتتحدید الضریبة الجزافیة الوحیدة، اإلعفاءات  ،تطبیق الضریبة

  آجال التصریحات  ،دج 10000 ـللضریبة ب األدنىتحدید الحد 

  2020  2020قانون المالیة 

لزامیة إ و  العقوبات الجبائیة: القواعد التنظیمیة والفنیة للضریبة الجزافیة الوحیدة

  .العقوبات المطبقة إلى إضافةالتصریح النهائي بدل التكمیلي  عإیدا

قانون المالیة التكمیلي 

2020  
2020  

  :على باالعتماد لبیناإعداد الطمن  :المصدر

، الجریدة الرسمیة الصادرة في 26/12/2006، المؤرخ في 2007قانون المالیة لسنة یتضمن ، 24-06قانون رقم  -

  .09-03، ص ص 85، العدد 27/12/2006

، الجریدة الرسمیة الصادرة في 30/12/2007، المؤرخ في 2008یتضمن قانون المالیة لسنة ، 12-07قانون رقم  -

  .06، ص 82، العدد 31/12/2007

 الصادرة في الجریدة الرسمیة ،26/06/2008، المؤرخ في 2008یتضمن قانون المالیة التكمیلي  ،02-08قانون رقم  -

  . 06، ص 42، العدد 26/06/2008

، 31/12/2009الجریدة الرسمیة الصادرة في ،30/12/2009، المؤرخ في 2010یتضمن قانون المالیة ، 09-09رقم  أمر -

  .07، ص 78 العدد

 الجریدة الرسمیة الصادرة في ،29/12/2010، المؤرخ في 2011لسنة قانون المالیة  یتضمن ،13-10قانون رقم  -

  .07، ص 80العدد  30/12/2010

 الجریدة الرسمیة الصادرة في ،18/06/2011، المؤرخ في2011لسنة  قانون المالیة التكمیلي یتضمن ،11- 11قانون رقم  -

  .07 -04ص ص ، 40، العدد 20/06/2011

الجریدة الرسمیة الصادرة في  ،28/12/2011 ، المؤرخ في2012لسنة قانون المالیة  یتضمن ،16-11قانون رقم  -

  .06، ص 72، العدد 29/12/2011
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الجریدة الرسمیة الصادرة في  ،30/12/2014، المؤرخ في 2015قانون المالیة لسنة  یتضمن ،14-10 قانون رقم -

  . 17- 5ص ص ، 78، العدد  31/12/2014

  .المتعلقة بالضریبة الجزافیة الوحیدة  ،19/01/2015: بتاریخ  2015/م ع/م ع ض/ و م 01التعلیمة رقم  -

 282إلى مكرر  282، 136 مكرر، 81،107، 29 إلىمكرر  20المواد  2015الرسوم المماثلة قانون الضرائب المباشرة و  -

  .مكرر  365،  365،  06مكرر 

: ، متوفر على الموقع42-08المواد ، 2015، وزارة المالیة، 2015الرسوم على رقم األعمال قانون المدیریة العامة للضرائب،  -

https://www.mfdgi.gov.dz.  

: ، متوفر على الموقع17-03المواد ، 2015، وزارة المالیة، 2020 اإلجراءات الجبائیةقانون المدیریة العامة للضرائب،  -

https://www.mfdgi.gov.dz. 

الجریدة الرسمیة الصادرة  ،23/06/2015 ، المؤرخ في2015 قانون المالیة التكمیلي یتضمن ،01- 15رقم  أمر -

  . 10، ص 40، العدد  23/06/2015في

على  ،2016وزارة المالیة، ، معتبرینتبسیط وتخفیف  :بعنوان الضریبة الجزافیة الوحیدة ،بالغ المدیریة العامة للضرائب -

 .05/03/2022، تاریخ اإلطالع https://www.mfdgi.gov.dz: الموقع

 الجریدة الرسمیة الصادرة في ،28/12/2016 ، المؤرخ في 2017لسنة قانون المالیة  یتضمن ،14-16 قانون رقم -

  . 24- 23 ص و ص 08-07 ص ، ص 77 ، العدد 29/12/2016

 .المتعلقة بالضریبة الجزافیة الوحیدة ، 23/01/2017: بتاریخ  2017/م ع ج ت/م ع ض/و م  12منشور رقم  -

، 30/12/2019الجریدة الرسمیة الصادرة في  ،11/12/2019، المؤرخ في2020قانون المالیة  یتضمن 14-19قانون رقم  -

 .23- 21 ص ، ص 7 - 6 ص ، ص 81 العدد

الجریدة الرسمیة الصادرة في  ،04/06/2020 ، المؤرخ في2020المالیة التكمیليقانون  یتضمن ،07- 20قانون رقم  -

  .12-09ص ص ، 33 ، العدد2020/ 04/06

، اجتماعیةمنافع اقتصادیة و اقتناعه بضرورة تسدید الضریبة لتحقیق المكلف و لدى وعي  هناك ضعف

خیرة بالخصوص في السنوات األ ،مشروعةو غیر أباعتباره لها عبئا یحاول التخلص منها بأي طریقة مشروعة 

صبحت أ ،و التصریح بهاأنظام تصریحي على مسؤولیة المكلف سواء بتحمیل النماذج  أصبح أین 2016منذ و 

لعدم و  ،عمال المحققعمال المصرح به لیس معبرا عن رقم األاعتماد رقم األ أنكما ، على المكلف إضافيعبئ 

الجزافیة  ةالضریب أخرىبعبارة و ، عمال كبیرأالمعلومات الجبائیة یسدد مبلغ معتبر مقابل رقم عوان و توفر األ

  .المقدرة التكلیفیة للمكلفین بها الوحیدة ال تأخذ بعین االعتبار

  الدراسات السابقة: المبحث الثاني

مدى تأثر تحصیل الضریبة الجزافیة الوحیدة بعد تطرقنا ألهم الجوانب النظریة التي تناولت موضوع 

، وع المذكرة أو كانت لها عالقة بهتم التطرق في هذا المبحث لبعض الدراسات التي تناولت موضبقوانین المالیة 

إضافة إلى محاولة إجراء مقارنة بین هاته الدراسات والدراسة التي قمنا بها من حیث أوجه التشابه واالختالف في 

  .كیفیة االستفادة منهاما بینها و 

  

  

 

https://www.mfdgi.gov.dz/
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  الرسائل الجامعیة باللغة العربیة: المطلب األول

  مزهود خلیصةو  دریكش وردةدراسة : أوال

، مذكرة ماستر ،"ثر االنتقال الى نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة على التحصیل الجبائيأ" بعنوان    

  2021.1- 2020، جامعة محمد البشیر االبراهیمي، تخصص محاسبة وجبایة معمقة

  :هدفت هذه الدراسة إلى    

  .بالضریبة الجزافیة اإلجراءات المتبعة إلخضاع المكلفإبراز  - 

  . 2015قبل وبعد قانون المالیة لسنةمعرفة طرق تحصیل الضریبة الجزافیة الوحیدة  - 

 .التعرف على األثر الحاصل نتیجة االنتقال إلى نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة على التحصیل الجبائي - 

  : وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها    

  . یعد نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة من أهم األنظمة المعمول بها وذلك لبساطته ومرونته - 

  .ائر بالمرونة والتجدد وذلك لمواكبة التغیرات االقتصادیة الحاصلةیتمیز النظام الجبائي في الجز  - 

، ال یمكن إخضاعها لنظام ها ومهما كان رقم األعمال المحققهناك بعض األنشطة وبحكم طبیعة نشاط - 

  .الضریبة الجزافیة الوحیدة

   إن التقلیل من تشعب الضرائب یؤدي إلى الزیادة في التحصیل الجبائي والعكس صحیح - 

بالضریبة الجزافیة الوحیدة حریة االختیار لنوع الخضوع إما للنظام الحقیقي أو لنظام الضریبة  للمكلفین - 

  . الجزافیة الوحیدة والقرار ال رجعة فیه والحریة لإلدارة فقط

  .بالضریبة الجزافیة الوحیدة تسدید هذه الضریبة عن طریق الدفع الكلي أو المجزأ یحق للمكلف - 

  .لمكلفین بتقدیم جمیع التصریحات المنصوص علیهایلتزم ا - 

  .2021طرأت على الضریبة الجزافیة عدة تعدیالت منذ سنة التأسیس إلى غایة  - 

  .االنتقال إلى نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة أدى إلى زیادة التحصیل الجبائي - 

  لعجال سهیردراسة : ثانیا 

مذكرة ماستر، تخصص  ،"المسیلةمیزانیة البلدیة ة الضریبة الجزافیة الوحیدة في مدى مساهم" بعنوان    

  2021.2- 2020محاسبة وجبایة معمقة، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، 

  : هدفت هذه الدراسة إلى    

  .البلدیة تمویل في الوحیدة الجزافیة الضریبة قدرة مدى على التعرف محاولة - 

 الضریبة الجزافیة الوحیدة بتمویل البلدیة، ودورها في المساهمة في عملیة تغطیةالتعرف على مدى ارتباط  - 

  .النفقات

                                                           
 تخصص ماستر، مذكرة ،الجبائي التحصیل على الوحیدة الجزافیة الضریبة نظام إلى االنتقال أثرخلیصة،  وردة، مزهود دریكش 1

  .2021- 2020بوعریریج،  اإلبراهیمي، برج البشیر جامعة محمد معمقة، وجبایة محاسبیة دراسات
مذكرة ماستر، تخصص محاسبة وجبایة  ،مدى مساهمة الضریبة الجزافیة الوحیدة في میزانیة البلدیة المسیلةلعجال سهیر،  2

  .2021- 2020معمقة، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، 
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  .ابراز عالقة التكامل الموجودة بین نسبة الضریبة الجزافیة الوحیدة ونسبة تغطیة النفقات الخاصة بالبلدیة - 

ي تمر بها البلدیة بشكل عام،  الخروج بتوصیات ونتائج یتم من خاللها تدارك الوضعیة المالیة الصعبة الت - 

 .والعمل على الرفع من أدائها بشكل یتناسب والتحدیات المفروضة

 :وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها    

 المهني النشاط على الرسم اإلجمالي الدخل على الضریبة من كل جاءت لتعوض الوحیدة الجزافیة الضریبة - 

  . الجزافي القدیم للنظام التابعین المكلفین كانت تفرض على التي المضافة، القیمة على والرسم

  .في تمویل البلدیة األساسیةتعتبر الضریبة الجزافیة الوحیدة أحد العوامل  - 

ومیزانیتها  البلدیة لتمویل تكفي ال الوحیدة الجزافیة الضریبة من البلدیة علیها تتحصل التي الضریبیة الموارد - 

  .ر والتجهیزیالتسی نفقات لتغطیة كبیرة موارد إلى تحتاج التي

  بن رحاب سلیماندراسة  :ثالثا

دراسة حالة مدیریة  الجبائیة اإلیراداتالوحیدة على  ثر تطبیق نظام الضریبة الجزافیةأ" بعنوان    

الصوف میلة،  ، مذكرة ماستر، تخصص مالیة المؤسسة، المركز الجامعي عبد الحفیظ بو"الضرائب لوالیة میلة

2020-2021.1  

على   2007أثر تطبیق نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة المستحدثة سنة: هدفت هذه الدراسة إلى    

 التي الجزائر والتغیرات في الجبائیة السیاسات في التغیر ونجاعة أثر مدى إظهار إلىاإلیرادات الجبائیة؛ وأیضا 

  .الوحیدة الجزافیة الضریبة نظام تطبیق خاصة األخیرة السنوات في حدثت

  :وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها    

 في الجبائیة السیاسة في التغیرات عن ناتج وهذا متذبذبة النظام هذا ظل في الجبائي التحصیل عملیة أن تبین - 

 طبیعة في التغیرات إن كذلك تكمیلي، أو سنوي مالیة قانون كان سواء مالیة، قانون كل في أو مرة، كل

 في مرة كل الناتجة اإلعفاءات أو للمكلفین األعمال رقم سقف أو الوحیدة الجزافیة للضریبة الخاضعین األشخاص

 االستقرار عدم عن الناتج الوحیدة الجزافیة للضریبة الجبائیة اإلیرادات في كبیر تذبذب إلى أدى المالیة، قوانین

 .المكلفین عدد في

 اإلیجابیة النقاط من مجموعة أظهر الوحیدة الجزافیة الضریبة نظام إلى القدیم الجزافي النظام من االنتقال إن - 

 بالنسبة وكذا بالضریبة، للمكلفین بالنسبة الجبائیة اإلجراءات سهولة في اإلیجابیة الجوانب تمثلت ،سلبیة واألخرى

 .الجبائیة لإلدارة

 .بنفسه المكلف تصریح خالل من بالضریبة المكلفین لدى شفافیة إرسال -

 .الجبائیة اإلدارة قبل من الوحیدة الجزافیة الضریبة وعاء تحدید أعباء من التقلیل -

 .الضریبیة اإلدارة في التكالیف من التقلیل -

                                                           
، الضرائب لوالیة میلةدراسة حالة مدیریة  الجبائیة اإلیراداتأثر تطبیق نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة على  بن رحاب سلیمان، 1

  .2021- 2020الصوف میلة،  مذكرة ماستر، تخصص مالیة المؤسسة، المركز الجامعي عبد الحفیظ بو
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 األدنى الحد تحدید عند خاصة الضریبة دفع من المتهربین شریحة توسیع في فتمثل السلبیة الجوانب أما - 

 .دج 10.000 ب للضریبة

 .اإلدارة طرف من التصاریح رقابة عدم سببته الذي الكبیر التهرب -

  .التحصیل في نقص إلى أدى بالضریبة المكلفین طرف من المقدمة التصاریح شفافیة عدم -

  خوصیوسف األ، نور الدین دباب، محمد الزین زیندراسة : رابعا

 ،"الجزافیة الوحیدة عن العبئ الضریبينظام الضریبة و  المفاضلة بین النظام الحقیقي أثر" بعنوان

 2018.1-2017، جامعة الشهید حمه لخضر بالوادي، مذكرة ماستر، تخصص محاسبة

 : هدفت هذه الدراسة إلى

  .نظمة الضریبیة المطبقة في الجزائرالتعرف على األ - 

  .ثار المترتبة عن ذلكاآلداء التزاماته بأحد النظامین و معرفة مدى وعي المكلف بالضریبة عند اختیاره أل - 

  .واإلدارةینتج عنه من ضغط ضریبي للمكلف  قیاس العبء الضریبي وما - 

  :وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

  .الضریبي العبءالتسییر الجبائي یساهم في التقلیص من  - 

جبائیة ال أعبائهاة یخفض من لنظام ضریبي للتصریح بالتزاماتها الضریبی إتباعهااالختیار االمثل للمؤسسة في  - 

 .والمالیة

االختیار وفق ما تملیه القوانین الجبائیة و  التزاماتها أداءیعد التسییر الجبائي وسیلة تمكن المؤسسة من  - 

 .للنظام الضریبي المناسب للتصریح الجبائي بأقل عبئ ضریبي واألمثل األفضل

  بن شنیتي أحمددراسة : خامسا

دراسة حالة بلدیة  -الضریبة الجزافیة الوحیدة في تمویل التنمیة المحلیةمدى مساهمة " بعنوان

 2016.2- 2015، تسییر عمومي، جامعة محمد بوضیاف مذكرة ماستر، تخصص ،"2015- 2010بوسعادة 

  :هدفت هذه الدراسة إلى

  .في المساهمة في تغطیة النفقات دورهالوحیدة بتمویل التنمیة المحلیة و معرفة مدى ارتباط الضریبة الجزافیة ا - 

زافیة الوحیدة في التحدیات التي تواجه التنمیة المحلیة ومدى مساهمة الضریبة الجاستعراض مختلف المشاكل و  - 

  .منعها من تفعیل مواردها المالیةالتي ت األسبابمعرفة الحلول والتصدي لهاته المشاكل و  إیجاد

 .حسین الوضعیة المالیة للجماعات المحلیة بشكل عام، والرفع من أدائهاالخروج بتوصیات ونتائج یتم أخذها لت - 

  :وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

  .كبیر في تمویل التنمیة المحلیةالموارد الجبائیة تحتل قسم  - 

                                                           
أثر المفاضلة بین النظام الحقیقي ونظام الضریبة الجزافیة الوحیدة عن  محمد الزین زین، نور الدین دباب، یوسف األخوص، 1

  .2018-2017محاسبة، جامعة الشهید حمه لخضر بالوادي، مذكرة ماستر، تخصص  ،العبئ الضریبي
- 2010دراسة حالة بلدیة بوسعادة  -مدى مساهمة الضریبة الجزافیة الوحیدة في تمویل التنمیة المحلیةبن شنیتي أحمد،  2

  .2016-2015مذكرة ماستر، تخصص تسییر عمومي، جامعة محمد بوضیاف المسیلة،  ،2015
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 .فة وال تساهم في التنمیة المحلیةالبلدیة من الضرائب ضعی إیراداتتعتبر  - 

  .ا بالمساهمة في التنمیة المحلیةضعیفة جد األخرىالضریبة الجزافیة الوحیدة مقارنة بالضرائب  - 

إنفراد السلطات العلیا بسن القوانین والتشریعات للضرائب المحلیة وال تسمح للبلدیة بتعدیل هاته القوانین أو  - 

 .اإلضافة علیها مما جعلها مشلولة

از البلدیة بتحصیلها لها وحدها دون سواها تتمیز بالضعف الشدید وال تساهم معظم الضرائب والرسوم التي تمت - 

  .في تمویل التنمیة المحلیة بدرجة كبیرة

تعتبر اإلدارة أداة مهمة لتنظیم جهود الفرد والجماعة داخل المجتمع، حیث أنها تقوم بدور العنصر المعاون،  - 

  .اإلنسانالذي یتغلغل في جمیع األنشطة الذي یقوم بها 

  .على البلدیة أن تعید تثمین مواردها الذاتیة سواء منها المالیة غیر الجبائیة أو البشریة - 

  المقاالت العلمیة باللغة العربیة: المطلب الثاني

 دراسة نور الدین یوسفي: أوال

لألداء  مجلة الدولیة، ال"انعكاسات تغییر أنظمة االخضاع الضریبي على المكلفین بالضریبة"بعنوان     

  2021.1، 04، المجلد  01، العدد  االقتصادي

الضریبي على  اإلخضاعهدفت هذه الدراسة إلى إظهار االنعكاسات التي تحدث نتیجة تغییر أنظمة     

 .المكلفین بالضریبة

 :هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمهاوقد خلصت 

ویرجع ذلك إلى كثرة ، الضریبي لها في الغالب انعكاسات سلبیة عند تغییرها على المكلفین اإلخضاعأنظمة  - 

وأنه كلما ارتفع  نظمة وكذا حجم الضرائب المفروضة في كل نظام والوعاء الخاضع لها،التعدیالت في هذه األ

ضرار المترتبة عن ت األالوعي الجبائي لدى المكلفین وحسن اختیار النظام المناسب لوضعیة المكلف كلما قل

  .تغییر النظام وانعكاساته

التغیر المستمر في التشریعات الجبائیة یؤثر على المكلفین في كال النظامین مما یصعب علیهم فهم هذه  - 

  .القوانین كما یدفعهم إلى اختراقها وعدم تطبیقها ما یجعلهم أمام وضعیة لتحمل المخاطر الجبائیة

  بلحوت عبد المجید وزواوي عمر حمزة  دراسة :ثانیا

ن تحسین مردودیة لى نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة بیإاالنتقال من النظام الجزافي "بعنوان      

 ،"2016-  2007 دراسة حالة المدیریة الوالئیة للضرائب المسیلة-التحصیل وتسهیل اإلجراءات الجبائیة 

 2019.2، 12 ، المجلد02م التجاریة، العدد مجلة العلوم االقتصادیة والتسییر والعلو 

                                                           
مجلة الدولیة لألداء االقتصادي، العدد ، الالضریبي على المكلفین بالضریبة اإلخضاعانعكاسات تغییر أنظمة نور الدین یوسفي،  1

  .2021، 04، المجلد 01
االنتقال من النظام الجزافي إلى نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة بین تحسین دراسة بلحوت عبد المجید وزواوي عمر حمزة،  2

مجلة العلوم  ،2016- 2007دراسة حالة المدیریة الوالئیة للضرائب المسیلة -اإلجراءات الجبائیة مردودیة التحصیل وتسهیل 

  .2019، 12، المجلد 02االقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، العدد 
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السیاسات الجبائیة في الجزائر والتغیرات التي  مدى نجاعة التغیر في إظهارهدفت هذه الدراسة إلى 

 .الجزافیة الوحیدة لى نظام الضریبةإخیرة فیما یخص االنتقال من النظام الجزافي في السنوات األ حدثت

  :أهمها االنتقالأخرى سلبیة لهذا ایجابیة و  وقد خلصت هذه الدراسة إلى نتائج

  :االیجابیة. 1

  .ریبة من خالل تصریح المكلف بنفسهشفافیة لدى المكلفین بالض إرساء - 

  .یفالتكال إلى إضافةالجبائیة  اإلدارةتحدید وعاء الضریبة الجزافیة الوحیدة من قبل تجهیز و  أعباءالتقلیل من  - 

  :السلبیة. 2

  .اإلدارةفي االلتزام من طرفهم مع بالغة  أهمیةنقص الوعي الجبائي للمكلفین بالضریبة وما له من  - 

  .مؤدي إلى نقص في التحصیل الجبائيعدم شفافیة التصریحات المقدمة من طرف المكلفین ال - 

  .قابة التصریحات ونقص المعلوماتخلق متسع لتهرب ضریبي مشروع لعدم ر  - 

 .ات في السیاسة الجبائیة كل قانوننتیجة التغیر  اإلیراداتتذبذب في تحصیل  - 

  بلواضح الجیالنيدراسة : ثالثا

الجبائي الجزائري دراسة حالة  اإلصالحتقییم نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة في ظل تحلیل و " بعنوان

 اإلدارةآفاق علوم مجلة  ،")2015- 2007-2006(دراج والیة المسیلة خالل السنوات  أوالدمفتشیة الضرائب 

 2018.1، 02، المجلد 02، العدد واالقتصاد

عرض ؛ و ام الضریبي الجزائريالضریبي في النظ اإلخضاع أنظمةتقدیم مختلف  :هدفت هذه الدراسة إلى

 .ص نظام الضریبة الجزافیة الوحیدةالضریبي بخصو  اإلصالحمسار 

  :وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

مضافة والرسم الرسم على القیمة الو  اإلجماليمن الضریبة على الدخل الضریبة الجزافیة الوحیدة جامعة لكل  - 

  .على النشاط المهني

  .عمال الخاضعو سقف رقم األأ و الوعاءأعلى هذا النظام عدید التغیرات على مستوى المعدالت  أطر  - 

  .األعمال المحقق من طرف المكلفقم ساس ر أهي ضریبة سنویة واحدة موحدة تحدد على  - 

 .قلیمیة وتحقیق التنمیةتوسیع مجال التطبیق ما یخدم مصلحة الجماعات اإل - 

  طالبي عیسى دراسة: رابعا

ة لإلجراءات على ضوء قانون المالی یطتخفیف وتبس: یـدة في الجزائـرالضریبـة الجزافـیة الوح" بعنوان    

  2018.2جوان ، 12العدد ، مجلة دراسات جبائیة ،"2017لسنة 

                                                           
الجبائي الجزائري دراسة حالة متفشیة  اإلصالحتحلیل وتقییم نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة في ظل ، بلواضح الجیالني 1

،  02، العدد واالقتصاد اإلدارةعلوم  مجلة آفاق ، )2015-2007-2006(الضرائب اوالد دراج والیة المسیلة خالل السنوات 

  .2018،  02المجلد 
قانون المالیة لسنة تخفیف وتبسیط لإلجراءات على ضوء : الضریبـة الجزافـیة الوحیـدة في الجزائـردراسة طالبي عیسى،  2

  .2018، جوان 12، مجلة دراسات جبائیة، العدد 2017
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  :إلىهدفت هذه الدراسة 

وعرفت تعدیالت  2007ء به قانون المالیة لسنة الذي جا الوحدویةیة إلقاء الضوء على مفهوم الضریبة الجزاف - 

  .2017و 2015 مهمة من خالل قانون المالیة لسنتي

  .من النظام الجبائياستعراض وتحلل أهم االلتزامات المحاسبة والجبائیة لمكلف هذا النوع  - 

یة المبسطة والمخففة لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة المعروضة على ضوء قانون المال اإلجراءاتإبراز أهم  - 

  .2017لسنة 

  .الت الجبائیة الممنوحة في هذا الشأنحصر أهم طرق تحصیل هذا النوع من الضریبة والتسهی - 

  : وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

یبة بالنسبة یط للضر ، وتبسفیة الوحیدة هي اختزال وتوحید ولمجموعة من الضرائب المباشرةالضریبة الجزا - 

  .للمكلف بها

  .ةالتقییم اإلداري للضریبة الجزافیة الوحیدة، الذي ال یقوم على قرائن ذات حجة قانونی إلغاء - 

  .لنظام الجبائي التصریحي مثل نظام الربح الحقیقيتجسید فكرة ا - 

دارة الضرائب، وهنا نالحظ غیاب قرائن یحول عبء اإلثبات إلإن تحدید فكرة النظام الجبائي التصریحي  - 

  .عكس تصریحات المكلفین بالضریبة الجزافیة الوحیدة إلثباتوحجج قانونیة 

  .وبالتالي یفترض وجود تصریح یقیني، نها غیر ناجعةأ یرى" یريالتصریح التقد"فكرة  - 

  وارزقي میلوددراسة  :خامسا

التدابیر الجبائیة الجدیدة المتعلقة بنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة وفق قانون المالیة لسنة " بعنوان

 2017.1 ،03المعمقة، العدد  االقتصادیةمجلة الدراسات  ،"2017

الجبائیة الجدیدة المتعلقة بنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة وفق  اإلجراءاتهدفت هذه الدراسة إلى عرض 

 .مداخیل الجبایة العادیة إحصائیات إلىباإلضافة  2017قانون المالیة 

 :ذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمهاوقد خلصت ه

  .لى نقص في التحصیل الجبائيإمؤدي عدم شفافیة التصریحات المقدمة من طرف المكلفین ال - 

  .الرسومو خرى ضعیفة جدا بالمقارنة مع باقي الضرائب افیة الوحیدة مقارنة بالضرائب األالضریبة الجز  - 

 مناقشة الدراسات السابقة: الثالثالمطلب 

 مناقشة الرسائل الجامعیة باللغة العربیة: أوال

في الجدول  تنا فهي موضحةأما فیما یخص أوجه الشبه واالختالف بین الدراسات السابقة الذكر ومذكر 

  .، كما أن هذا الجدول یوضح ما استفدنا من هذه الدراساتالموالي

  

 

                                                           
مجلة  ،2017التدابیر الجبائیة الجدیدة المتعلقة بنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة وفق قانون المالیة لسنة  وارزقي میلود، 1

  .2017، 03المعمقة، العدد  الدراسات االقتصادیة
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 المقارنة بین دراستنا والرسائل الجامعیة باللغة العربیة: 04الجدول رقم 

 كیفیة االستفادة االختالفأوجه  أوجه الشبه الدراسة السابقة

دریكش وردة ومزهود 

 2021 ،خلیصة

المتغیرات، الحدود  المنهج،

 ،األدوات المستعملة، المكانیة

 .هیكل الدراسة

 .الجانب النظري .هدف الدراسة

المنهج، األدوات المستعملة،   2021لعجال سهیر، 

  .هیكل الدراسة

، المكانیةالزمنیة و  الحدود

 .المتغیرات ،هدف الدراسة

  .الجانب النظري

بن رحاب سلیمان، 

2021 

هدف ، لمنهج، المتغیراتا

 .، الحدود الزمنیةالدراسة

 الجانب النظري .الحدود المكانیة

 .واألدوات المستعملة

محمد الزین زین، نور 

الدین دباب ویوسف 

 2018األخوص، 

، األدوات المنهج، المتغیرات

 .، هیكل الدراسةالمستعملة

الحدود الزمنیة والمكانیة، 

 .هدف الدراسة

الجانب النظري 

 .واألدوات المستعملة

 بن شنیتي أحمد،

2016  

 

المنهج، األدوات المستعملة، 

هیكل الدراسة، الحدود 

المتغیرات،  ،الزمنیة والمكانیة

  .هدف الدراسة

الحدود الزمنیة والمكانیة، 

، متغیرات هدف الدراسة

 .الدراسة

  .الجانب النظري

  البینمن إعداد الط: المصدر

  :فإن هذه الدراسة فیما یخص: 2021دریكش وردة ومزهود خلیصة لسنة دراسة مناقشة . 1

  :أوجه الشبه .أ

 .نفس منهج الدراسة السابقة  فقد اعتمدنا على المنهج الوصفي التحلیلي: المنهج - 

 .الجت الضریبة الجزافیة الوحیدة وتحصیلهاكال الدراستین ع: المتغیرات  - 

 .كال الدراستین في الجانب التطبیقي اعتمدت في دراسة حالة على قباضة ضرائب: الحدود المكانیة - 

الضریبة الجزافیة  على نظامكال الدراستین اعتمدت على قوانین المالیة والتغیرات الواردة : األدوات المستعملة - 

 .الوحیدة

  .كال الدراستین جانب نظري وآخر تطبیقيل: هیكل الدراسة - 

  :فين ااختلفت الدراست: االختالف أوجه. ب

تأثر تحصیل الضریبة الجزافیة الوحیدة في ظل تغیر  الخاص بدراستنا هو دراسة كان الهدف :هدف الدراسة - 

 حصرو  ،الوحیدة الجزافیة الضریبة لنظام اإلجراءات أهم على قوانین المالیة بینما الدراسة السابقة فهدفها التعرف

 .الضریبة من النوع هذا تحصیل طرق ألهم

  .استفدنا كون الجانب النظري غني بكل ما یتعلق بالضریبة الجزافیة الوحیدة :كیفیة االستفادة. ج

  :فإن هذه الدراسة فیما یخص: 2021لسنة  لعجال سهیردراسة مناقشة . 2
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  :أوجه الشبه .أ

 .على المنهج الوصفي التحلیليفي نفس الدراستین  اعتمدفقد : المنهج - 

 .الجت الضریبة الجزافیة الوحیدة وتحصیلهاكال الدراستین ع: المتغیرات - 

التغیرات الواردة في قوانین المالیة و  التقاریراإلحصائیات و  كال الدراستین اعتمدت على: األدوات المستعملة - 

 .الضریبة الجزافیة الوحیدة

  .كال الدراستین جانب نظري وآخر تطبیقي: هیكل الدراسة - 

  :ن فيااختلفت الدراست: االختالف أوجه. ب

،  2021إلى  2007اعتمدنا في دراستنا على دراسة حالة في قباضة الضرائب من  :المكانیةالحدود الزمنیة و  - 

 . 2020إلى  2017من لدیة المسیلة بینما كانت الدراسة السابقة في ب

  .الوضعیة المالیة للبلدیة حولكون الدراسة السابقة كانت دراستها : المتغیرات - 

تأثر تحصیل الضریبة الجزافیة الوحیدة في ظل تغیر قوانین المالیة بینما  هدفنا هو دراسة :هدف الدراسة - 

  .البلدیة میزانیة في الوحیدة الجزافیة الضریبة مساهمة مدى كانالدراسة السابقة فهدفها 

  .غني بكل ما یتعلق بالضریبة الجزافیة الوحیدةاستفدنا كون الجانب النظري : كیفیة االستفادة. ج

  :فإن هذه الدراسة فیما یخص: 2021لسنة  رحاب سلیماندراسة مناقشة . 3

  :أوجه الشبه .أ

 .في نفس الدراستین على المنهج الوصفي التحلیلي اعتمدفقد : المنهج - 

 .الجت الضریبة الجزافیة الوحیدة وتحصیلهاكال الدراستین ع: اتالمتغیر  - 

ردة في التغیرات الوادراستین اعتمدت على اإلحصائیات والتقاریر قوانین المالیة و كال ال: األدوات المستعملة - 

 .الضریبة الجزافیة الوحیدة

 .كال الدراستین جانب نظري وآخر تطبیقي: هیكل الدراسة - 

  .الجبائیة اإلصالحاتطوال فترة كال الدراستین كانتا : لزمنیةالحدود ا - 

تأثر تحصیل الضریبة الجزافیة الوحیدة في ظل تغیر  معرفةیهدفان لودراستنا  كون الدراسة السابقة: تغیراتالم - 

  .قوانین المالیة

  :ن فيااختلفت الدراست: االختالف أوجه. ب

، كما كانت الدراسة السابقة في دراسة حالة في قباضة الضرائب اعتمدنا في دراستنا على :المكانیةالحدود  - 

  .مدیریة الضرائب میلةبلدیة 

 إلى إضافة،  استفدنا كون الجانب النظري غني بكل ما یتعلق بالضریبة الجزافیة الوحیدة: االستفادة  كیفیة. ج

  .ردة في الضریبة الجزافیة الوحیدةالتغیرات الوااإلحصائیات والتقاریر قوانین المالیة و 

 هذه الدراسة فیما یخص: 2018لسنة  محمد الزین زین، نور الدین دباب ویوسف األخوصدراسة مناقشة . 4

  :فإن

  :أوجه الشبه. أ
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 في نفس الدراستین على المنهج الوصفي التحلیلي  أعتمد: المنهج - 

 .تحصیلهایة الوحیدة و كال الدراستین عالجت الضریبة الجزاف: المتغیرات - 

ردة في التغیرات الواالتقاریر قوانین المالیة و الدراستین اعتمدت على اإلحصائیات و كال : األدوات المستعملة - 

 .الضریبة الجزافیة الوحیدة

  .كال الدراستین جانب نظري وآخر تطبیقي : هیكل الدراسة - 

  : االختالف أوجه. ب

، 2021إلى  2007اعتمدنا في دراستنا على دراسة حالة في قباضة الضرائب من  :الحدود الزمنیة والمكانیة - 

خرى للنظام الجزافي والفرق أبینما كانت الدراسة السابقة اعتمدت على مؤسسات خاضعة للنظام الحقیقي و 

 .بینهما

فین، والفرق كون الدراسة السابقة كانت دراستها في وضعیة المؤسسات الخاضعة لنظامین مختل: المتغیرات - 

  .العبء الضریبي إلى إضافة، بینهما

دراستنا تأثر تحصیل الضریبة الجزافیة الوحیدة في ظل تغیر قوانین المالیة بینما الدراسة  :الدراسة هدف - 

 العبء عن الوحیدة فیةاز الج الضریبة ونظام الحقیقي النظام بین ةلالمفاض أثردراسة كان السابقة فهدفها 

  .الضریبي

اإلحصائیات ، و استفدنا كون الجانب النظري غني بكل ما یتعلق بالضریبة الجزافیة الوحیدة: كیفیة االستفادة .ج

  .رات الواردة في األنظمة الجبائیةالتغیوالتقاریر قوانین المالیة و 

  :فإن هذه الدراسة فیما یخص: 2016لسنة  بن شنیتي أحمددراسة مناقشة . 5

  :أوجه الشبه. أ

 .في نفس الدراستین على المنهج الوصفي التحلیلي اعتمدفقد : المنهج - 

 .الجت الضریبة الجزافیة الوحیدة وتحصیلهاكال الدراستین ع: المتغیرات - 

ردة في التقاریر قوانین المالیة والتغیرات الوادراستین اعتمدت على اإلحصائیات و كال ال: األدوات المستعملة - 

 .الضریبة الجزافیة الوحیدة

  .آخر تطبیقي كال الدراستین جانب نظري و : هیكل الدراسة - 

  :االختالف أوجه. ب

،  2021إلى  2007اعتمدنا في دراستنا على دراسة حالة في قباضة الضرائب من  :المكانیةالحدود الزمنیة و  - 

 . 2015إلى  2010من   بوسعادةبینما كانت الدراسة السابقة في بلدیة 

السابقة كانت دراستها في الوضعیة المالیة للبلدیة، استعراض مختلف المشاكل  كون الدراسة: المتغیرات - 

  .والتحدیات التي تواجه التنمیة المحلیة

 مناقشة المقاالت العلمیة باللغة العربیة: ثانیا 

الدراسات السابقة الذكر ومذكرتنا فهي موضحة في الجدول  أما فیما یخص أوجه الشبه واالختالف بین

 .الموالي، كما أن هذا الجدول یوضح ما استفدنا من هذه الدراسات
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 المقارنة بین دراستنا والمقاالت العلمیة باللغة العربیة: 05الجدول رقم 

 كیفیة االستفادة االختالفأوجه  أوجه الشبه الدراسة السابقة

 نور الدین یوسفي،

2021  

األدوات  المتغیرات،

 .المستعملة

 .الجانب النظري .هدف الدراسة المنهج، 

لحوت عبد المجید ب

 ،وزواوي عمر حمزة

2019  

 

المنهج، هیكل الدراسة، 

المتغیرات، األدوات 

الحدود الزمنیة  ،المستعملة

 .المكانیةو 

التطبیقي ي و الجانب النظر  .هدف الدراسة

. 

 ،بلواضح الجیالني

2018.  

، هیكل الدراسة، المنهج

األدوات  ،المتغیرات

الحدود الزمنیة  ،المستعملة

 .المكانیةو 

 .الجانب النظري .هدف الدراسة

، هیكل الدراسة، المنهج .2018 طالبي عیسى،

 .المتغیرات

الحدود الزمنیة والمكانیة، 

األدوات  ،هدف الدراسة

 .المستعملة

 .الجانب النظري

، ، هیكل الدراسةالمنهج . 2017، وارزقي میلود

 .المتغیرات

، األدوات المستعملة

، الحدود الزمنیة والمكانیة

 .هدف الدراسة

 .الجانب النظري

  البینمن إعداد الط: المصدر

  :فإن هذه الدراسة فیما یخص: 2021لسنة  نور الدین یوسفيدراسة مناقشة . 1

  :أوجه الشبه. أ

 .الضریبة الجزافیة الوحیدة وتحصیلهاالجت كال الدراستین ع: لمتغیراتا - 

ردة في التغیرات الوادراستین اعتمدت على اإلحصائیات والتقاریر قوانین المالیة و كال ال: األدوات المستعملة - 

 .الضریبة الجزافیة الوحیدة

  :االختالف أوجه. ب

  .الوصفيمنهج الة السابقة استعمل حیث اعتمدنا على المنهج الوصفي التحلیلي بینما الدراس: المنهج - 

تأثر تحصیل الضریبة الجزافیة الوحیدة في ظل تغیر قوانین المالیة بینما  كان هدفنا من الدراسة :هدف الدراسة - 

 .ن بالضریبةعلى المكلفی الجبائیة األنظمة انعكاسات تغیرالدراسة السابقة فهدفها 

  .النظري غني بكل ما یتعلق بالضریبة الجزافیة الوحیدةاستفدنا كون الجانب : كیفیة االستفادة. ج

  :فإن هذه الدراسة فیما یخص: 2019لسنة  بلحوت عبد المجید وزواوي عمر حمزةدراسة مناقشة . 2

  :أوجه الشبه. أ
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 .في نفس الدراستین على المنهج الوصفي التحلیلي اعتمد: المنهج - 

 .تحصیلها الجزافیة الوحیدة و الجت الضریبة كال الدراستین ع: المتغیرات - 

كال الدراستین اعتمدت على اإلحصائیات والتقاریر قوانین المالیة والتغیرات الواردة في : األدوات المستعملة - 

 .الضریبة الجزافیة الوحیدة

 .آخر تطبیقيكال الدراستین جانب نظري و : هیكل الدراسة - 

اعتمدنا في دراستنا على الجبائیة، و  اإلصالحاتا طوال فترة كال الدراستین كانت: لحدود الزمنیة والمكانیةا - 

مدیریة الضرائب لوالیة ، كما كانت الدراسة السابقة في بلدیة برج بوعریریجدراسة حالة في قباضة الضرائب 

  .المسیلة

 :االختالف أوجه. ب

تأثر تحصیل الضریبة الجزافیة الوحیدة في ظل تغیر قوانین المالیة بینما  كان هدفنا من الدراسة: هدف الدراسة - 

 .المقارنةالدراسة السابقة فهدفها 

 إلى إضافة، تعلق بالضریبة الجزافیة الوحیدةاستفدنا كون الجانب النظري غني بكل ما ی: كیفیة االستفادة. ج

  .في الضریبةالتغیرات الواردة یات والتقاریر قوانین المالیة و اإلحصائ

  :فإن هذه الدراسة فیما یخص: 2018لسنة  بلواضح الجیالنيمناقشة . 3

  :أوجه الشبه. أ

 .في نفس الدراستین على المنهج الوصفي التحلیلي اعتمد: المنهج - 

 .الجت الضریبة الجزافیة الوحیدة وتحصیلهاكال الدراستین ع: المتغیرات - 

ردة في التغیرات الوااعتمدت على اإلحصائیات والتقاریر قوانین المالیة و دراستین كال ال: األدوات المستعملة - 

 .الضریبة الجزافیة الوحیدة

 .كال الدراستین جانب نظري وآخر تطبیقي: هیكل الدراسة - 

اعتمدنا في دراستنا على الجبائیة، و  اإلصالحاتوال فترة طكال الدراستین كانتا : الحدود الزمنیة والمكانیة - 

والیة  والد دراج أ الضرائب مفتشیة، كما كانت الدراسة السابقة في برج یوعریریجدراسة حالة في قباضة الضرائب 

  .المسیلة

تأثر تحصیل الضریبة الجزافیة الوحیدة في ظل تغیر كون الدراسة السابقة ودراستنا بهدف معرفة : المتغیرات - 

  .قوانین المالیة

 :االختالف أوجه. ب

تأثر تحصیل الضریبة الجزافیة الوحیدة في ظل تغیر قوانین المالیة بینما  كان هدفنا من الدراسة: هدف الدراسة - 

  .الجبائي الجزائري اإلصالحتحلیل وتقییم نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة في ظل الدراسة السابقة فهدفها 

 إلى إضافة، تعلق بالضریبة الجزافیة الوحیدةالنظري غني بكل ما یاستفدنا كون الجانب : كیفیة االستفادة. ج

  .التقاریر قوانین المالیة والتغیرات الواردة في الضریبة الجزافیة الوحیدةاإلحصائیات و 
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  :فإن هذه الدراسة فیما یخص: 2018لسنة  طالبي عیسىمناقشة . 4

  :أوجه الشبه. أ

 .في نفس الدراستین على المنهج الوصفي التحلیلي اعتمد: المنهج - 

 .الجت الضریبة الجزافیة الوحیدة وتحصیلهاكال الدراستین ع: المتغیرات - 

 .كال الدراستین جانب نظري وآخر تطبیقي: هیكل الدراسة - 

في ظل تغیر وحیدة تأثر تحصیل الضریبة الجزافیة الودراستنا بهدف معرفة كون الدراسة السابقة : المتغیرات - 

 .قوانین المالیة

  : االختالف أوجه. ب

كانت اشمل من  ، لكن دراستناالجبائیة اإلصالحاتالدراستین كانتا طوال فترة : الحدود الزمنیة والمكانیة - 

، بینما كانت الدراسة برج بوعریرجاعتمدنا في دراستنا على دراسة حالة في قباضة الضرائب الدراسة السابقة و 

 .نظریة مدعمة بأمثلةالسابقة 

كان هدفنا من الدراسة تأثر تحصیل الضریبة الجزافیة الوحیدة في ظل تغیر قوانین المالیة بینما : هدف الدراسة - 

 .ریبة الجزافیة الوحیدةالض إجراءاتالقاء الضوء على الدراسة السابقة فهدفها 

التغیرات الواردة في الضریبة والتقاریر قوانین المالیة و دراستنا اعتمدت على اإلحصائیات : األدوات المستعملة - 

 .ي نظام الضریبة الجزافیة الوحیدةالمتخذة ف بینما الدراسة السابقة اعتمدت على اإلجراءات، الجزافیة الوحیدة

 إلى إضافة، تعلق بالضریبة الجزافیة الوحیدةاستفدنا كون الجانب النظري غني بكل ما ی: كیفیة االستفادة. ج

  .ردة في الضریبة الجزافیة الوحیدةالتغیرات الوااإلحصائیات والتقاریر قوانین المالیة و 

  :فإن هذه الدراسة فیما یخص: 2018لسنة  وارزقي میلودمناقشة . 5

  :أوجه الشبه. أ

 .في نفس الدراستین على المنهج الوصفي التحلیلي اعتمدفقد : المنهج - 

 .تحصیلهاالضریبة الجزافیة الوحیدة و  الجتكال الدراستین ع: المتغیرات - 

 .آخر تطبیقيكال الدراستین جانب نظري و : هیكل الدراسة - 

  :االختالف أوجه. ب

اعتمدنا في دراستنا على دراسة حالة في من الدراسة السابقة و  شملأدراستنا كانت : الحدود الزمنیة والمكانیة - 

 ، 2017كانت نظریة مدعمة بأمثلة وحصرا في سنة السابقة ، بینما كانت الدراسة برج بوعریرجقباضة الضرائب 

  .نظریة مدعمة بأمثلة على التحصیل بصفة عامة و 

كان هدفنا من الدراسة تأثر تحصیل الضریبة الجزافیة الوحیدة في ظل تغیر قوانین المالیة  :هدف الدراسة -

  .الضریبة الجزافیة الوحیدة  التدابیر الجبائیة المتعلقة بنظام القاء الضوء على بینما الدراسة السابقة فهدفها 

التغیرات الواردة في الضریبة دراستنا اعتمدت على اإلحصائیات والتقاریر قوانین المالیة و : األدوات المستعملة - 

 .الضریبة الجزافیة الوحیدة لتدابیر الجبائیة المتعلقة بنظامابینما الدراسة السابقة اعتمدت على ، الجزافیة الوحیدة

 .استفدنا كون الجانب النظري غني بكل ما یتعلق بالضریبة الجزافیة الوحیدة: كیفیة االستفادة. ج
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 :الفصل األول خالصة

هم ما أخرى نذكر ألى إمنذ إقرار الضریبة الجزافیة الوحیدة تجرى تعدیالت على هذا النظام من سنة 

  :2021و 2020 جاء في قانون المالیة التكمیلي

 .مجال تطبیق الضریبة الجزافیة الوحیدة - 

  .الضریبة هذهطریقة تحدید  - 

  .النظام لهذاالواجبات الجبائیة للمكلفین بالضریبة الخاضعین  - 

  .نى للضریبةالحد األد - 

 .اختیار النظام الحقیقي - 

 .العقوبات الجبائیة - 

الشركات لوحیدة إلى المهن غیر التجاریة و الجزافیة اتوسیع نظام الضریبة تعدیالت تتضمن  إلى إضافة

ما عدا تعاونیات الحرف  النظام هذااستثناء التعاونیات الحرفیة من مجال تطبیق المهني، المدنیة ذات الطابع 

  .بنظام الربح الحقیقي إلحاقهاباستثناء تلك التي تستوفي شروط  دیة،التقلیالفنیة و 



  

  

  

  

  :الثانيالفصل 
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  :تمهید

المركز ب التعریف في تمثلت میدانیة، بدراسة النظري اإلطار تدعیم تم الدراسة إشكالیة على لإلجابة

 العقد إلبرام الالزمة اإلجراءات وتحدید ،اله التنظیمي برج الغدیر والهیكل الضرائب قباضةضرائب و لل الجواري

  .الجزافیة الضریبة وتحصیل الجزافي،

  :مبحثین إلىوقد قمنا بتقسیم الفصل 

  قباضة الضرائب برج الغدیر تقدیم:  المبحث األول - 

  .دراسة أثر التغیرات في الضریبة الجزافیة الوحیدة على تحصیلها: المبحث الثاني -
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  الضرائب برج الغدیرتقدیم قباضة  :المبحث األول

 الحواریةبتعریف المراكز في بدایته قمنا حیث ثالثة مطالب  إلىالتمهید  المبحث هذا قمنا بتقسیم

بعض  تزال ال، حالیا واحدة إدارةفي  قباضات الضرائباألخیرة دمج لكل من مفتشیات و  ذههللضرائب كون 

  .داریة إسباب أل % 100لم یكتمل  الحواریةتحتوي على مفتشیات وقباضات كون افتتاح المراكز  یریاتدالم

   بالمركز الجواري للضرائب تعریفال: المطلب األول

  مركز الجواري للضرائبتعریف : أوال

تم إطالق ما یسمى بالمراكز  وٕاجراءات تسییرها،الجبائیة  اإلدارة هیاكل عصرنة برنامجفي إطار 

 بعد كل من مفتشیات وقباضات الضرائب على المستوى الوطني تدمجو  لتعوض 2006سنة  للضرائب  الجواریة

 1.وضع حیز العمل بعد ذلك لمـراكز الضرائبافتتاح مدیریة كبریات المؤسسات و 

ا العامة للضرائب، مخصصة حصر  تعتبر المراكز الجواریة للضرائب مصلحة عملیة جدیدة للمدیریة

ة واسعة ممثلة أساسا في المكلفین بالضریبة التابعین المستحقة من فئ تحصیل الضرائبلملفات الجبائیة و ا لتسییر

 .الوحیدة لنظام الضریبة الجزافیة

) والقباضات المتفشیات(یهدف إنشاء المركز الجواري للضرائب الذي یحل محل الهیاكل المتواجدة حالیا 

 .ضمان تقدیم أحسن خدمة نوعیة للمكلفین بالضریبة وذلك من خالل تبسیط وتنسیق وعصرنة اإلجراءات إلى

ومركز الضرائب، یمثل المركز  على غرار الهیاكل الجدیدة المنشأة حدیثا كالمدیریة كبریات المؤسسات

لفین بالضریبة الجبائي الوحید للمكالتشغیل لهذه األخیرة، المحاور رائب المتمیز بنفس كیفیة التنظیم و للض الجواري

لمهام الجبائیة الممارسة من قبل المتفشیات جمیع ا یتولى إذ یضع تحت تصرفهم هیكل وحید مختص،

  .جمیع واجباتهم الجبائیة لتمكینهم من أداء القباضاتو 

  مهامال: ثانیا

  2 :مركز في المجاالت التالیةال ینشط

  :مجال الوعاء .1

خاضعة للضریبة یین برسم المداخیل الللشركات وغیرها من األشخاص المعنیر الملفات الجبائیة سیمسك و ی - 

  .على أرباح الشركات

  .بعنوان األرباح المهنیةمسك وتسییر الملفات الجبائیة للمكلفین بالضریبة الخاضعین للنظام الحقیقي  - 

  : مجال التحصیل .2

  .األتاوىالرسوم و الضرائب و  تحصیلالتكفل بالجداول وسندات اإلیرادات و  - 

  .لتكفل بالعملیات المادیة للدفع والتحصیل وتقدیر األموال النقدیةا - 

                                                           
، على الموقع الرسمي لمدیریة الضرائب العامة، 2021، نشرة تنظیم ومهام :مركز الضرائبالمدیریة العامة للضرائب،  1

https://www.mfdgi.gov.dz 05/03/2022، تاریخ اإلطالع.  
  .نفس المرجع 2
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  .تسجیل مركزة تسلیم القیمضبط الكتابات و  - 

  :مجال الرقابة .3

  .التصریحات مراقبةعن المعلومات الجبائیة و  استغاللو البحث  - 

  .لدى الخاضعیــن للضریبــة وتقییم نتائجــهاالمراقبة برامج التدخــالت و تحقیق إعادة و  - 

  :مجال المنازعات - 4

  .دراسة ومعالجة الشكاوى - 

  .القضائیةمتابعة المنازعات اإلداریة و  - 

  .استرداد قروض الرســوم على القیمة المضافة - 

  :واإلعالم االستقبالمجال  .5

  .ضمان مهمة استقبال وٕاعالم المكلفین بالضریبة - 

باإلجراءات اإلداریة الخاصة بالوعاء ال سیما تلك المتعلقة بإنشاء المؤسسات وتعدیل قوانینها التكفل  - 

  .األساسیة

  .تسییر المواعیدظیم و تن - 

  .مركز الضرائب الختصاصنشر المعلومات والمطبوعات لصالح المكلفین بالضریبة التابعین  - 

  تنظیمه :ثالثا

 :من یتشكل وهو المركز رئیس طرف من للضرائب الجواري المركز یسیر

  :رئیسیة مصالح (03) ثالث .1

  .الملفات لتسییر الرئیسیة المصلحة - 

 .والبحث للمراقبة الرئیسیة المصلحة - 

 .للمنازعات الرئیسیة المصلحة - 

  .والوسائل اآللي اإلعالم مصلحةو  واإلعالم االستقبال مصلحة :ثانویتین (02) مصلحتین. 2

  .المتابعات ، مصلحةالمحاسبة ، مصلحةالصندوق مصلحة منتظم كال و : قباضة .3
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  لضرائب الجواري لمركز لل التنظیمي الهیكل: 09 رقم الشكل

  

تنظیم  :للضرائب المدیریة العامة للضرائب ، المركز الجواري من إعداد الطلبین باالعتماد على  :المصدر

، تاریخ https://www.mfdgi.gov.dz، على الموقع الرسمي لمدیریة الضرائب العامة، 2021، نشرة ومهام

  .05/03/2022اإلطالع 

  قباضة الضرائب برج الغدیربتعریف ال: الثانيالمطلب 

  قباضة الضرائب برج الغدیرتعریف : أوال

دیسمبر سنة  19المؤرخ في  بموجب القرار 1996والیة برج بوعریریج سنة ب برج الغدیر قباضة تأسست

تحدید لمدیریة الجهویة للضرائب بسطیف و الذي یتضمن إحداث قباضات الضرائب في الوالیات التابعة لو  1995

خزینة مابین (والتي تشمل قباضات التسییر  تسمى قباضات الضرائب المختلفة بعد أن كان، 1اختصاصها

 08بمقتضى القرار المؤرخ في ،1986منذ  لحمادیةفي اجواریا التي كان مقرها  ،قباضات الضرائبو ) یاتالبلد

 إقلیمیاتضم  ،المتممالمعدل و  الذي یحدد النظام اإلقلیمي لقباضات الضرائب المختلفة 1987سبتمبر سنة 

: موظفا هم حسب التدرج الوظیفي 13تضم حالیا ، ، غیالسة، بلیمور، العناصر، تقلعیتبرج الغدیر: بلدیات

                                                           
یتضمن إحداث قباضات الضرائب في الوالیات التابعة للمدیریة الجهویة للضرائب ، 1995دیسمبر سنة  19القرار المؤرخ في  1

  .82، العدد 1996دیسمبر  24المؤرخة في الجریدة الرسمیة  ،بسطیف وتحدید اختصاصها

https://www.mfdgi.gov.dz/
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ربعة مفتشین رئیسیین، أقابض الضرائب، وكیال مفوض، رئیس مصلحة المتابعات، رئیس مصلحة المتابعة، 

مبرمجین جبائیین، عون معاینة یتوزعون على المصالح تحت إشراف قابض  مفتش ضرائب، مراقب جبائي،

  .الضرائب

 حیث قانونیه قواعد وفق الضرائب بتحصیل تقوم وخدماتي مالي طابع ذات جبائیة إدارة هيالقباضة ف

إذ  ،والمجتمع الدولة لمصالح خدمة الضریبیة واإلدارة بالضریبة المكلفین بین توثیق العالقة إلى جاهدة تسعى

لمحدد ا 2009 فیفري 25تعتبر قباضات الضرائب وكاالت مالیة، طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

 كل بتحصیل تقوم ،1منه 116و 22 ،99لتنظیم وسیر المصالح الخارجیة لإلدارة الجبائیة السیما المواد 

 التجار عمى والغرامات المفروضة الضریبیة المبالغ كل بجمع القباضة تختص كما بالضریبة المكلفین مستحقات

 التحصیل طرق بإتباع وتقوم لها، التابعة المفتشیات عن تصدر وغیرهم، والتي والمقاولین والصناع والحرفیین

  .لفةالمخت

  برج الغدیر- باضة الضرائبلق التنظیمي الهیكل :ثانیا

  "برج الغدیر "  الضرائب باضةلق التنظیمي الهیكل :10 رقم الشكل

  

  

  

  

  

  "برج الغدیر " من إعداد الطلبین باالعتماد على الوثائق الداخلیة لقباضة :المصدر

 فهو العملیات هذه تتم ال وبدونه القباضة، نشاطات تسییر على األول المسؤول القابض یعتبر: القابض. 1

 للعملیات األمثل السیر على الحرص مهامه فمن القباضة، من تستخرج وثیقة إمضاء كل في الرسمي الممثل

 .بالقباضة الخاصة والوظائف

 وغیر التجار استقبال یتم أین الشباك، طریق عن تتم للضرائب التحصیلیة العملیات جمیع أن بما :الصندوق. 2

 الخدمات بعض وتقدیم واالستالم التسلیم مهام الصندوق أمین یتلقى الالزمة الخدمات لیم التقدیم أجل من التجار

 كافة فیه یسجل "الصندوق دفتر"ب  الصندوق أمین یستعین طوابع وغیرها، من القباضة بنشاط الخاصة

 الدین تسدید إثبات قسیمة بها وتسلیم الخاص الحساب ورقم عملیة كل نوع مراعاة  مع یومیا تتم التي العملیات

 .والقباضة المكلفین بین لقاء نقطة تمثل ألنها أهمیة المصلحة هذه تقل وال

                                                           
: ، متوفر على الموقع05، ص 2021الضرائب، مطبوعة مجلس المحاسبة  قباضات حسابات مراجعة دلیل مجلس المحاسبة، 1

www.ccomptes.dz.  

 قابض الضرائب

 مصلحة المتابعات والغرامات مصلحة المحاسبة مصلحة الصندوق
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 :والغرامات المتابعة مصلحة. 3

 رئیس یترأسه خاص مكتب وضع لذا الجبائیة، العملیات في فعال دور المصلحة لهذه: المتابعة مصلحة. أ

 لعملیة المیدانیة المتابعة قصد عملهم لمباشرة القانونیة الصالحیات كافة لهم األعوان من مجموعة ویمثل المتابعة

 .التحصیل

 وما مخالفات ارتكبوا أفراد ضد الصادرة القضائیة األحكام بتطبیق المصلحة هذه تقوم: الغرامات مصلحة. ب

 .المحكمة طرف من علیهم مفروضة مالیة غرامات دفع من یلیها

 التي األعمال وتخص لها اإلعداد یتم العملیة هذه ألن المصفاة المحاسبة دور یعتبر :المحاسبة مصلحة. 4

 على تقتصر ال وهي لمهامه أداء أثناء الصندوق أمین فیها یقع التي األخطاء مجمل وتصحیح الشباك في تمت

 الشهر نهایة ففي الشهر، بذلك الخاصة المحاسبة في تتمثل أخرى عملیة إلى الطریق تمهد بل فقط التصحیح

 المداخیل قیمة حصر أجل من ذلك وكل الحسابیة العملیات بتسجیل الخاصة الدفاتر بتصفیة المصلحة تقوم هذه

  .المناطق حسب الدولة طرف من موجه ترتیب حسب بطبیعتها توزع والتي اإلجمالیة

  إجراءات التحصیل بالتصریح إجراءات إبرام العقد الجزافي: الثالثالمطلب 

وجب دراسة تحدید الوعاء الضریبي  إجراءات تحصیل الضریبة الجزافیة الوحیدةقبل الشروع في دراسة   

من ؛ مرحلة التسدید إلىیح حتى الوصول طریقة التصر و  للضریبة الجزافیة الوحیدة عبر إبرام العقد الجزافي،

مرحلة : على مستندات القباضة نستطیع تمییز مرحلتین أساسیتین واإلطالع واإلصالحاتخالل قوانین المالیة 

القباضة یجب على المكلف فتح ملف جبائي یكون  إلى، وقبل الوصول التصریحيالعقد الجزافي ومرحلة النظام 

و أعن طریق مفتشیة الضرائب المختصة اقلیمیا ، یتكون ملفه الجبائي حسب نشاطه سواءا كان تقدیم خدمات 

  .الخ ......حرفي  أوبیع السلع 

  إجراءات إبرام العقد الجزافي: أوال

رقم  15استخراج رقم تعریف جبائي مكون من المكلف للضریبة و وین الملف خضوع الهدف من تك

  .البلدیة محل النشاطتخص رقم الوالیة و  األولى أرقام ةأربعرقم  11رقم مادة مكون من  أي إضافةخاص به 

 2007الزمني من سنة  اإطاره امتدالتي مرحلة العقد الجزافي  إلىبعد تكوین ملف جبائي یمر المكلف 

 الذي اإلداري التصریح على بناءا هي عقد یبرم بین المكلف واإلدارة الجبائیة لمدة سنتین،؛ 2015وحتى سنة 

عقد  إلىأخرى؛ یخضع المكلف  إدارات أو المصالح قبل من واردة معلومات طریق عن أو المكلف به یقوم

  .جزافي

 :الجزافي كالتالي العقد إبرام وٕاجراءات: الجزافي العقد إبرام إجراءاتخطوات  .1

 كافة إلى الوحیدة الجزافیة للضریبة األعمال برقم التصریحات ترسل :األعمال برقم التصریحات إرسال. أ

 وفق للمعلومات اإلخضاع أسس وتحدد سنة كل من فیفري الفاتح قبل والمكتتبة ،°CN 08مطبوعة  المكلفین

 المعاینة محاضر إلى إضافة الخاضعین لهذا النظام، المكلفین طرف من في التصریحات والمودعة المتضمنة

 . اإلدارة قبل من المصادر المتعددة والمعلومات المكان عین في تتم التي
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 فیفري من الفاتح قبل المكتتب األعمال برقم المكلفین تصریحات على بناء التقییم ویكون: التقییم بیان إعداد. ب

 مختلف من واردة معلومات كشوفات المصلحة حوزة في هي التي العناصر اعتمادا على،  CN°08مطبوعة في

الموضحة و ،  CN°08مطبوعة المكان بعین تتم التي المعایناتوكذا النشاط،  ممارسة الجبائیة، ظروف المصالح

  .01رقم  الملحقفي 

 األعمال لرقم بالتقییم اإلخطار مطبوعة في دج 10000 بـ المقدرة الضریبة لفرض األدنى المبلغ یسجل

8 CN° االحتمالي، التخفیض وكذا المطبق الجزافیة الضریبة معدل تحدید یتم األعمال برقم اإلخطار لتقییم عند 

إشعار  مع علیها رسالة موصى بموجب الوحیدة، الجزافیة للضریبة الخاضع المستغل إلى الجبائیة اإلدارة ترسل

لرقم  إخطار بالتقییم مطبوعة الجزافیة سنوات الفترة من سنة بكل خاصا إشعار لتقییم یتضمن تبلیغا باالستالم،

 األخرى وتوضع النشاط، تواجد مكان المكلف إلى یتم إرسالها واحدة نسختین في إعداده یتم CN° 8 األعمال

 .الجبائي ملفه في

 اإلدارة إلفادة ،األعمال لرقم بالتقییممن تاریخ استالم اإلخطار  ابتداء یوم، 30 ثالثون أجل منح یتم

 قد یوم 30 ثالثین أجل انقضاء عند قبولها، مهیمكن التي األرقام تبیان مع المحتملة مالحظاته أو المكلف بقول

 :الحالتین إحدى تكون

 لفرضكأساس  المقترح التقییم اعتماد سیتم الرد عن یمتنع أو المقترح التقییم المكلف بالضریبة یقبلإما  - 

  .الوحیدة الجزافیة الضریبة

 الحاالت كل عرض ویتم مبررا قانونا، موقفه كان إن مراجعة منح یتم: المقترح التقدیر ألمر المعني أو رفض - 

 .فیها الرأي إبداء قصد للتقییم الداخلیة اللجنة على فیها المشكوك

 تحلیلها في الوعاء مصلحة تشرع بالضریبة،المكلفین  أجوبة استالم فور :اإلشعار بالتبلیغ النهائي إعداد. ج

مبالغ  وكذا المعتمدة األسس، 02الملحق رقم المبینة في   CN° 09النهائي اإلشعار وٕارسال إعداد بغیة

 الوحیدة الضریبة الجزافیة نسبة بتطبیق المكلفین مساهمات تحدید یتم سنتین، بعنوان المستحقة الجزافیة الضریبة

 : نسخ أربع في وتحرر المعتمد السنوي األعمال رقم على نشطتهمأب الخاصة

 .للمكلف موجهة بیضأ لون CN° 09 مطبوعة ترسل نسخة - 

 . المكلف إقامة مفتشیة إلى موجهة أحمر لون CN° 09 مطبوعة ترسل نسخة - 

 .الضرائب لقابض موجهة أخضر لون CN° 09 مطبوعة ترسل نسخة - 

  .المكلف لملف موجهة أبیض لون CN° 09 مطبوعة ترسل نسخة - 

 الضریبة عقود جعل قصد  المكلفة المصلحة على یجب :الجزافیة للمبالغ التلخیصي اإلرسال جدول إعداد .د

 للمبالغ التلخیصي اإلرسال جدول تمال أن الجزافیة المكلفة بالضریبة المصلحة على ة یجبذالوحیدة ناف الجزافیة

 المكلفین بالضریبة قائمة على هذه المطبوعة تحتوي حیث 03الملحق رقم المبینة في D 40سلسلة رقم  الجزافیة

  .المتعلقة بها الجزافیة الضریبة حقوق وكذا مكلف، لكل المضبوطة الضریبیة واألساسات عقدهم إعداد تم الذین

إشعار  مع یرسل مرفقا ،D 40سلسلة  الجزافیة للمبالغ التلخیصي اإلرسال جدول إعداد من االنتهاء بعد

 صبغة ذا ویصبح لوالئي،ا المدیر قبل من علیه التأشیر قصد الضرائب مدریة إلى مطبوعةالنهائیة  بالمبالغ
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 الجزافیة من الضریبة % 25بتسدید  المكلف یقومل المعني الضرائب قابض إلى ذلك بعد إرساله لیتم قانونیة

مدني  فصل كل من یوم آخر قبل أشهر ثالثة أنشطته كل ممارسة له یتبع الذي الضرائب قابض لدى الوحیدة

  .أخضر لون CN° 09 إشعار بالمبالغ النهائیة وثیقة ،طول مدة العقد

بیع : ینشط في مجالین هما Aلدعم دراستنا قمنا بأخذ عینة لمكلف : العقد الجزافي لطریقة تطبیقیة حالة. 2

إذ قمنا بتلخیص جمیع المعطیات في  هذا،حتى یومنا  2007، منذ سنة %5الذي یخضع لنسبة  ،قطع الغیار

  :الجدول التالي 

  العقد الجزافي لطریقة تطبیقیة حالة: 06الجدول رقم 

سنة 

فرض 

  الضریبة

السنة   رقم العقد

  المعنیة

 األعمالرقم 

  المعتمد

الضریبة   النسبة

  المسددة

  12000  % 6  200000  2007 34/2007عقد رقم   2007

  12000  %6  200000  2008  34/2007عقد رقم 

230/2009عقد رقم   2009  2009 150000  5%  7500  

230/2009عقد رقم   2010  150000  5%  7500  

 54/2009تسویة بجدول فردي   2009

 2008و 2007لسنتي 

2009  1425767  6%  

 25 إلى إضافة

  عقوبة الوعاء%

47703  

215/2011عقد رقم   2011  2011  200000  5%  10000  

215/2011عقد رقم   2012  200000  5%  10000  

167/2013عقد رقم   2013  2013  230000  5%  11500  

167/2013عقد رقم   2014  230000  5%  11500  

183/2015عقد رقم   2015  2015  300000  5%  15000  

  من إعداد الطالبین باالعتماد على الوثائق الداخلیة لقباضة الضرائب برج الغدیر: المصدر

 ضد الطریقة تكون هذه :اسميللتحصیل جدول فردي أو  سند إصداربلتسویة ل أخرى طریقة هناك

 تقدیم عند أوفي الفصل األول  إلیهالم یقوموا بإیداع تصریحاتهم الواجبة التي تطرقنا  الذین بالضریبة المكلفین

 طریقة اعتماد إلىالجبائیة  اإلدارةالمباشر، تلجا  بالدفع یقومون وال التدلیس أو النقص یشوبها تصریحات

 أو خطأ أو إغفال كل أن حیث جبائیة، رقابة إثر على الجبائي التقویم حالة في وكذا للضریبة التلقائي اإلخضاع

جدول فردي أو  إعداد طریق عن تسویته یمكن جبائیة مراقبة إثر على التصریحات في اكتشافه یتم نقص

 إلى بإرسالها تقوم ثم بها المرتبطة العقوبات وكذا ومبلغها الضریبةونوع  اإلخضاع سنة فیها جماعي تبین
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 أجل من الجبائیة لإلدارة الممنوح سنوات أربع أجل في معینة، أجال في بالدفع فیها تطالبهم بالضریبة المكلفین

  : ، كما لدینا في العینة المبینة في الجدولالضریبة وعاء في نقص أو سهو محل كان ما استدراك

الجبائیة یتضمن  اإلدارةخضع المكلف لتسویة بجدول فردي بناءا على معطیات من  2009فیما یخص سنة  - 

: بمبلغ 2008والثانیة سنة  ،دج 963244.90: بمبلغ 2007سنة  األولىلمؤسسة عمومیة  تحصیل فاتورتین

 .دج  862522.26

  : حیث سویت كالتالي

  .دج 963244.90:  2007المحقق سنة  األعمالرقم  - 

  .دج 200000:  2007سنة  C09 في وثیقة  األعمالرقم  - 

  .الخاضع للتسویة األعمالوهو رقم  دج 763244.90 :الفارق - 

  دج 45795=  6%*  763244.90

  دج 200000اكبر من  األعمالكون رقم  %25عقوبة الوعاء التي هي  إلى إضافة - 

  دج 11449=% 25* 45795

  .دج  57244=  11449+  45795ومنه  - 

  .دج 862522.26: 2008المحقق سنة  األعمالرقم  - 

  .دج 200000:  2008سنة  C09 في وثیقة  األعمالرقم  - 

  .الخاضع للتسویة األعمالدج وهو رقم  662522.26 :الفارق - 

  دج 39751= % 6*   662522.26

  دج 9937=% 25* 39751

  .دج  49688=  9937+  39751ومنه  - 

 .المطالب بدفعها دج 106932 :هو 54/2009رقم  لیصبح مجموع الجدول - 

  إجراءات تحصیل الضریبة الجزافیة الوحیدة في بالتصریح: ثانیا

من  هو المكلف إذ أصبح ،تصریحي نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة نظام أصبح 2015 منذ سنة

دفع كلي أو : للدفع طریقتین حیث أسست الوحیدة الجزافیة الضریبة تسدید طریقة وتغیرت ،األعمال برقم یصرح

  .تطبیقیة لكل تصریح وكل طریقة دفعولدعم الدراسة قدمنا حاالت  ؛دفع جزئي

  الطریقة األولى للدفع .1

 30 و 1 بین G 12 ج التقدیري التصریح إیداع عند:  G12سلسلة عبر التقدیري األعمال برقم التصریح. أ

 المصرح التقدیري األعمال لرقم الموافقة الوحیدة الجزافیة للضریبة إجمالي بدفع بالضریبة المكلفون یقوم جوان،

   .به

  :األولى للطریقة تطبیقیة حالة

 :یلي كما 2020 سنة نشاطه وكان ائیة ومطعمذمحل مواد غ بشیر. ل السید لدى

 .برج الغدیر  النشاط عنوان - 



 دراسة حالة قباضة الضرائب برج الغدیر............................................: ........الثانيالفصل 

~ 46 ~ 
 

 .الغدیر برج اإلشراف حي: المكلف بالضریبة إقامة عنوان - 

  :بالنسبة للمطعم -

 .دج  400 000: به المصرح األعمال رقم - 

 % 12: الضریبي المعدل - 

 دج 48 000=  0.12*  400 000 :المدفوع المبلغ

  .2020جوان  30 إلى 01من G 12 التصریح بواسطة دج كلیا 48 000مبلغ  تسدید یتم - 

  :بالنسبة لمحل المواد الغذائیة -

 .دج  900 000: به المصرح األعمال رقم - 

 % 05: الضریبي المعدل - 

 دج 45 000=  0.05*  900 000  :المدفوع المبلغ

  .2020جوان  30 إلى 01من G 12 التصریح بواسطة كلیا دج  45 000مبلغ  تسدید یتم - 

 في نهایة ومن خالل نفس المثال السابق ظهر أن: G12 bisسلسلة  عبر النهائي األعمال رقم التصریح .ب

 إیداع عند الفرق تسدید فیتم التقدیري بالنسبة للمطعم األعمال رقم تجاوز المحقق األعمال رقم كان السنة

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

 :بالنسبة للمطعم -

 .دج  400 000: به المصرح األعمال رقم - 

 .دج  550 000: المحقق األعمال رقم - 

 .دج 150  000=   400 000 – 550 000  :للضریبة الخاضع الفرق - 

 :التكمیلیة الجزافیة الضریبة - 

  دج 18 000=  0.12*  150 000

المحقق هنا ملزم بوضع الشیئ في  ،المصرح به هو نفسه األعمالرقم : بالنسبة لمحل المواد الغذائیة -

  .  G12 bis النهائي األعمال برقم التصریح

عبر  األعمال لرقم التقدیري التصریح إیداع عند% 50 یسدد حیث مجزأ دفع یكون: الطریقة الثانیة للدفع .2

  :ثم 2020جوان  30 إلى 01من G12  التصریح

  .2020سبتمبر  15 إلى 01من  % 25 - 

  .2020دیسمبر 15 إلى 01من  % 25 - 

یتعرض لعقوبات  تحمل الشيء كي ال G12 bis سلسلة ثم التصریح عبر؛ متساویتین دفعتین أي عبر

 .جبائیة فیما بعد

 :الثانیة للطریقة تطبیقیة حالة

 :یلي كما 2020 لسنة نشاطه وكان البیضاء للحوم مذبح منیر د السید لدى

  برج الغدیر  :النشاط عنوان - 



 دراسة حالة قباضة الضرائب برج الغدیر............................................: ........الثانيالفصل 

~ 47 ~ 
 

 :G12سلسلة  عبر التقدیري األعمال برقم التصریح .أ

 .دج 1500000 به المصرح األعمال رقم - 

 5 % : الضریبي المعدل - 

 .دج 75000  1500000×0.5 = المدفوع المبلغ - 

 :األعمال برقم التصریح عند المبلغ % 50 تسدید یتم  2020جوان  30 إلى 01من 

 دج 37500 75000× 0.5=

 :2020سبتمبر 15 إلى 01 من المبلغ من % 25 تسدید ویتم

 دج 75000× 0.25= 18750

 .2020دیسمبر 15 إلى 01 من المبلغ من المتبقي الجزء وتسدید

 رقم نفس تحقیق تم السنة في في نهایة أن علما: G12 bisسلسلة  عبر النهائي األعمال رقم التصریح. ب

 بوضع الشيء 2021  السنة من جانفي 20 قبل النهائي األعمال برقم التصریح وتم التقدیري األعمال

دج  10 000 األدنىالوحیدة بالحد  الجزافیة الضریبة تسدد 2020الجدد في سنة  للمكلفین ما بالنسبةأ

سلسلة  عبر النشاط بدایة من 2021جانفي  20 أقصاه أما أجل في التقدیري التصریح إیداع عند تلقائیا كاملة 

G12 bis مع الشطب في خانة مكلف جدید.  

  بالقباضة أثر التغیرات في الضریبة الجزافیة الوحیدة على تحصیلها: المبحث الثاني

على  تحصیل الضریبة الجزافیة الوحیدةیعد هذا المبحث قلب الدراسة، حیث تطرقنا فیه إلى إجراءات 

 بیانات، ثم تطرقنا إلى )في مصلحة الصندوق، ومصلحة المحاسبة( مستوى قباضة الضرائب برج الغدیر

تطور تحصیل ، وفي األخیر فصلنا في 2021- 2007خالل الفترة في القباضة الضریبة الجزافیة الوحیدة 

  .2021-2007خالل الفترة في القباضة الضریبة الجزافیة الوحیدة 

  الضرائب برج الغدیر قباضةعلى مستوى  تحصیل الضریبة الجزافیة الوحیدة: األولالمطلب 

تحدید للوعاء  المعبرة عنعمین بأمثلة دطرق التصریح المإجراءات إبرام العقد الجزافي و بعد عرض 

  .على مستوى القباضةتم توهي التسدید التي  األهم تأتي المرحلةالضریبي 

  في مصلحة الصندوق :أوال

تكون هذه  ،بریدي أونقدا أو بشیك كان بنكي  الصندوق سواء أمینیقوم المكلف بتسدید الحقوق لدى 

، باستثناء جداول اسمیة وفردیة أوالحقوق الواجبة الدفع مقیدة  مسبقا في سجالت القباضة كانت عقود جزافیة 

التي  ،04الملحق رقم المبینة في  H61 Terالتسدید في وثیقة التي یكون تقییدها بعد التصریح و التصریحات 

  .میع المصرحین بالحقوق المدفوعةجیفصل فیها 

 H1  من دفتر یسمى QUITTANCEلمكلف وصل تسدید ل الصندوق أمینیقدم عند التسدید نقدا 

  : التالي بالجدولهو المادي للمكلف و دفع ال إثباتهو مختوم بطابع القباضة و 
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  وصل تسدید: 07الجدول رقم 

  من إعداد الطالبین باالعتماد على الوثائق الداخلیة لقباضة الضرائب برج الغدیر: المصدر

نوع التصریح،  رقم الجدول، ،رقم العقد الجزافي(رقم الضریبة  ،السنة المالیة ،تاریخ الدفع، رقم الوصل

عقوبة التأخیر  إلى إضافة األرقامو  باألحرفالمبلغ المستحق  ،نوع الضریبة المدفوعة ،)بالتسدید ةالسنة المعنی

  .المجموعو 

الیوم یقوم بنقل  أخروفي  H 2بریدي من دفتر آخر یسمى  أوبنفس الطریقة عند التسدید بشیك بنكي 

  .تسلیم المبلغ المحصلة للقابضو  H 7في مسودة الصندوق  H 2و H 1المحصلة في كل من  األرقام

  محاسبةفي مصلحة ال: ثانیا

في تقیید المداخیل و  الصندوق، أمینیقوم رئیس مصلحة المحاسبة بتسجیل ما تم تحصیله من طرف 

اسطر  أربعة إلىالذي بدوره مجزأ و  500029ة الوحیدة تقید في حساب ، فالضریبة الجزافیحساباتها الخاصة

  :هي

 - LA  5السطر الخاص بالضریبة الجزافیة نسبة %. 

-  LB 12السطر الخاص بالضریبة الجزافیة نسبة %. 

-  LC دج 10000 األدنىالسطر الخاص بالحد. 

-  LD دج 5000 األدنىالسطر الخاص بالحد. 

، األولیتم توزیع ناتج الضریبة الجزافیة الوحیدة حسب الجدول المذكور في الفصل وفي نهایة كل شهر 

المسددة من التصریحات المقدمة و  تسجل كلG12 bis و G12بنموذج  حذلك وبعد اعتماد التصری إلى إضافة

  .كل نهایة فصل من السنة H61 Terطرف المكلفین في وثیقة 

في 

............: 
 )ة(قبض من السید  :...............................................................

رقم 

...........: 
 .....................................................................: .......مبلغ ال

بلدیة خضوع 

المكلف 

اختصاص 

 القباضة إقلیم
السنة 

 المالیة

رقم الضریبة في 

رقم (سجالت القباضة 

العقد الجزافي، رقم 

 الجدول،نوع التصریح

 )والسنة المعنیة بالتسدید

 نوع الضریبة المدفوعة

........................... 

............................ 

............................ 

............................ 

  

 ..........غرامة التأخیر

............................ 

 ............................ بضاالق

لــ 

..............  
 .............................. ...........وع مالمج
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  2021-2007خالل الفترة في القباضة الضریبة الجزافیة الوحیدة  بیانات: الثانيالمطلب 

دراسة وتحلیل كل من خالل  جزأینإلى  المطلبشمل وأوضح ارتأینا تقسیم أتكون دراستنا  أنجل أمن 

  .عدد المكلفین الخاضعین والمبالغ المثبتةمن 

  الخاضعین عدد المكلفین: أوال

، والتي هي 2015حتى سنة  2007من  D40باالعتماد على وثیقة قمنا ، المكلفین ددعل تنافي دراس

لخصات للمكلفین المصرحین بوثیقة التي هي مH61  ثم وثیقة ،ملخصات لمجموع العقود الجزافیة لكل المكلفین

G12  لقیام بدراسةبهدف ا برج الغدیر الضرائب بمصلحة المحاسبة في قباضة ،2021حتى سنة  2016من 

هنا قمنا بتمییز ، 2021- 2007 بنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة للفترة الزمنیة الخاصة لإلحصائیات تحلیلیة

- 2016لة التصریح الممتدة من ومرح 2015- 2007في الفترة الممتدة من  العقد الجزافيمرحلة : همامرحلتین 

 األدنى، والحد %12 ،%5التي حصلنا فیها على التفصیل في عدد المكلفین من حیث الخضوع لنسبة ، 2021

 ؛القباضةالمنجزة من طرف  H61 Terبوثیقة  المفتشیةالمنجزة من طرف  D40حیث عوضت وثیقة ، للضریبة

  :التالي الجدول في عدد المكلفین نلخص

  عدد المكلفین الخاضعین: 08الجدول رقم 

  الفترة

 اإلجماليعدد ال

الخاضعین  لمكلفینل

  ض ج و لن

المكلفین عدد 

  %5 ـل الخاضعین

عدد المكلفین 

  %12 ـلالخاضعین 

عدد المكلفین 

  األدنىلحد الخاضعین ل

الزیادة في و  تطورنسبة 

  عدد المكلفین

2007  1913 1007  691  215  -  

2008  2091 71  92  15  9% 

2009  1778 871  700  29  -18% 

2010  1884 98  172  14  6% 

2011  1703 735  656  28  -11% 

2012  1895 185  282  09  10% 

2013  1713 648  584  5  -11% 

2014  1772 298  330  7  3% 

2015  2283 1013  680 55  22% 

2016 3203 1995 1042 165 29% 

2017 3382 1937 1358 87 5% 

2018 3469 2132 1172 165 3% 

2019 3568 2177 1040 351 3% 

2020 3346 1923 1303 120 -7% 

2021 3585 2249 1336 0 7% 

من H61 Ter  ،2015سنة  إلى 2007من  D40ملخصات من إعداد الطالبین باالعتماد على : المصدر

  برج الغدیر قباضة الضرائبل ،2021 إلى 2016



 دراسة حالة قباضة الضرائب برج الغدیر

  للمكلفین الخاضعین لنظام ض ج و

  
من H61 Ter  ،2015إلى سنة  2007

  برج الغدیر

الجزافیة  للضریبة للخاضعین اإلجمالي العدد

 ،2015من سنة  ابتداء متسارعة بوتیرة

الخاضعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة من 

 2016و بحلول سنة  والتي هي نسبة معتبرة ،

 لنظامل الخاضعین عدد فيجد معتبرة  زیادة

أي  ،% 55 كانتن الزیادة أسنجد  2014

 إلىانخفضت بشكل طفیف والسبب راجع 

 إضافة، المكلفین لسجالتهم التجاریةالعدید من 

 3585 إجماليبعدد  2021سنة لیستقر عدد المكلفین 

 من للخاضعین الجبائیة اإلدارة طرف 

 رقم یقل والذین الطبیعیین لألشخاص 

واإلطالع على اإلحصائیات  بها قمنا التي

، واعتماد نظام التصریح 2015منذ سنة 
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للمكلفین الخاضعین لنظام ض ج و اإلجماليالعدد : 11الشكل رقم 

2007من  D40ملخصات من إعداد الطالبین باالعتماد على 

برج الغدیر قباضة الضرائبل ،2021إلى  2016

العدد أن نالحظ والشكل السابقین للجدول تحلیل عملیة

بوتیرةعدد المكلفین ارتفع  أننجد  2021سنة و  2007

الخاضعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة من  للمكلفین اإلجمالي العدد قفز قد 2014 سنة

والتي هي نسبة معتبرة ، ،% 22 ـب قدرت زیادة بنسبة مكلف أي

زیادةكانت  للمكلفدل العقد الجزافي بالنسبة اعتماد النظام التصریحي ب

2014بسنة  2016فلو قارنا  ،% 29 ـبزیادة مقدرة ب

انخفضت بشكل طفیف والسبب راجع  أین 2020من نصف المكلفین الخاضعین، حتى سنة 

العدید من  شطب إلى أدىالذي ) 19كوفید (ذي مس العالم 

لیستقر عدد المكلفین  دج، 15000000 إلى األعمالتقلیص عتبة رقم 

 من السماح إلى یرجع الطفرة هذه فيالرئیسي  والسبب

 وذلك الوحیدة الجزافیة الضریبة نظام إلى الحقیقي

التي المیدانیة الدراسة أظهرت حیث دج، 30.000.000 

منذ سنة  تطبیقها مجال توسیع بعد النظام هذا إلى معتبرة شریحة

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

: ........الثانيالفصل 

 

الشكل رقم 

من إعداد الطالبین باالعتماد على : المصدر

عملیة خالل من

2007بالمقارنة بین سنة 

سنة في أنه نالحظ حیث

مكلف أي 2283 إلى 1772

اعتماد النظام التصریحي بو 

بزیادة مقدرة ب 2015مقارنة بسنة 

من نصف المكلفین الخاضعین، حتى سنة  بأكثرزیادة 

ذي مس العالم فترة الوباء ال

تقلیص عتبة رقم  إلى

والسبب، مكلف خاضع

الحقیقي النظام من االنتقال

 30.000.000عن أعمالهم

شریحة لقالمقدمة لنا ن

2021

العدد 
اإلجمالي 
للمكلفین 

الخاضعین 
لنظام ض ج 

و
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خصوصا في  إلصالحات، یبقى نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة یخضع  2022بدل العقد الجزافي وحتى سنة 

  .األعمالسقف رقم مجال التطبیق و 

  المبالغ المثبتة : ثانیا

هي عبارة والتي ، 05الملحق رقم المبینة في  H 12اعتمدنا على وثیقة تسمى في دراسة المبالغ المثبتة 

، بواقي التحصیل اإللغاءات ،التحصیل ،من حیث المبالغ المثبتة سواء، عن ملخص مفصل لكل ضریبة

- 2007 بنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة للفترة الزمنیة الخاصة لإلحصائیات لقیام بدراسة تحلیلیةل والنسب،

2021 . 

وهو ما قمنا بجمعه في  تفصیل للمبالغ المطالب بتحصیلها لكل سنة هي H 12ما تحمله وثیقة 

تصریح  أو 2015 إلى 2007من  C09بوثیقة  سواء، األدنىوالحد  12و  5التالي لكل النسب من  الجدول

G12  التسویات التي قامت بها اإلدارة الجبائیة في عدم التصریح  إلى إضافة، 2021غایة  إلى 2016من سنة

 : التاليل ونلخص معطیاتنا في الجدو للمكلفین  األعمالرقم  أو
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االسمیةو  التسویات بالجداول الفردیة إلى إضافةتصریحات البالعقود الجزافیة و  2021إلى 2007یمثل تثبیتات الضریبة الجزافیة الوحیدة من  : 09جدول رقمال  

 السنوات 

   و التسویة بالجداول   12التثبیتات بالعقد الجزافي والتصریح ج   

 %5 مجموع التثبیتات   
 %5مجموع 

12% 
 %12مجموع 

IM 
 IMمجموع 

 
C09 +G12 التسویة بالجداول C09 +G12 التسویة بالجداول C09 +G12 التسویة بالجداول 

 
2007 13 277 416,00 - 13 277 416,00 18 851 068,00 - 18 851 068,00 3 455 000,00 - 3 455 000,00 35 583 484,00 

2008 11 453 000,00 1 722 661,00 13 175 661,00 24 294 624,00 135 240,00 24 429 864,00 990 000,00 - 990 000,00 38 595 525,00 

2009 10 287 200,00 1 700 849,00 11 988 049,00 25 224 120,00 678 611,00 25 902 731,00 170 000,00 - 170 000,00 38 060 780,00 

2010 10 921 750,00 3 057 049,00 13 978 799,00 25 880 400,00 2 866 578,00 28 746 978,00 215 000,00 - 215 000,00 42 940 777,00 

2011 9 166 550,00 3 946 796,00 13 113 346,00 21 412 080,00 1 600 211,00 23 012 291,00 205 000,00 - 205 000,00 36 330 637,00 

2012 10 342 650,00 5 298 604,00 15 641 254,00 23 909 520,00 941 112,00 24 850 632,00 200 000,00 - 200 000,00 40 691 886,00 

2013 13 247 292,00 5 160 192,00 18 407 484,00 25 535 976,00 368 310,00 25 904 286,00 70 000,00 - 70 000,00 44 381 770,00 

2014 4 905 750,00 13 908 541,00 18 814 291,00 10 315 200,00 20 916 644,00 31 231 844,00 35 000,00 25 000,00 60 000,00 50 106 135,00 

2015 25 058 900,00 16 619 756,00 41 678 656,00 19 696 800,00 5 911 602,00 25 608 402,00 550 000,00 1 850 000,00 2 400 000,00 69 687 058,00 

2016 11 620 446,00 12 222 905,00 23 843 351,00 11 115 291,00 1 342 975,00 12 458 266,00 1 966 250,00 10 000,00 1 976 250,00 38 277 867,00 

2017 20 502 212,00 14 402 578,00 34 904 790,00 12 478 852,00 11 983 604,00 24 462 456,00 1 576 750,00 - 1 576 750,00 60 943 996,00 

2018 18 983 250,00 11 514 321,00 30 497 571,00 13 448 107,00 3 314 786,00 16 762 893,00 2 253 750,00 106 250,00 2 360 000,00 49 620 464,00 

2019 17 737 697,00 21 736 910,00 39 474 607,00 14 864 572,00 4 001 924,00 18 866 496,00 2 592 500,00 3 768 750,00 6 361 250,00 64 702 353,00 

2020 17 658 781,00 53 120 019,00 70 778 800,00 11 795 337,00 36 174 621,00 47 969 958,00 460 000,00 3 955 500,00 4 415 500,00 123 164 258,00 

2021 16 714 433,00 14 231 108,00 30 945 541,00 11 545 702,00 6 832 501,00 18 378 203,00 - - - 49 323 744,00 

  . 2021-  2007للسنوات  H12إحصائیات على  باالعتمادإعداد الطالبین من : المصدر   
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  2021 إلى 2007تثبیتات الضریبة الجزافیة الوحیدة من :  12الشكل رقم 

2007للسنوات  H12باالعتماد على إحصائیات إعداد الطالبین من : المصدر 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

......................................: ........الثانيالفصل 

 

الشكل رقم   

المصدر     

  

2020 2021

السنوات 

%5التثبیتات    

%5التثبیتات    

%12التثبیتات    

%12التثبیتات    

IMالتثبیتات    

IMالتثبیتات    
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، وذلك 2021وحتى سنة  2007التثبیتات في ارتفاع مستمر من سنة  أننالحظ السابق من الجدول 

 2015سنة  ففياإلصالحات المبذولة من طرف اإلدارة الجبائیة وتوسیع مجال الخضوع لهذا النظام،  إلىراجع 

 687 69 :ـیقدر ب إجماليهنالك قفزة نوعیة في مبالغ التثبیتات بمبلغ  أننرى  الشكل البیانيومن خالل 

 123 التثبیتات إجماليبلغ  أین 2020لیستقر نسبیا بین ارتفاع وانخفاض طفیفین حتى سنة   ،دج 058,00

الذین تجاوزوا المصرحین و لغیر  تسویةال إجراءات ائیةالجب اإلدارةدج، سبب هذا االرتفاع اتخاذ  258,00 164

  .المصرح به األعمالرقم 

  2021-2007خالل الفترة في القباضة تطور تحصیل الضریبة الجزافیة الوحیدة : الثالثالمطلب 

وذلك  ،2021- 2007تحصیل الضریبة الجزافیة الوحیدة خالل الفترة  إلىفي هذا المطلب سنتطرق 

لسنة المالیة ثر سلبي على تثبیتات األه ي التحصیل للسنوات السابقة وكون بواق التثبیتات،بمقارنة التحصیل مع 

عتمادا على وثیقة المذكورة سنوات سابقة لذا واكال من السنة المالیة المعنیة و  التحصیل یشملبزیادة التثبیتات و 

   :كالتالي سابقا ارتأینا صیاغة الجدول

  2021-2007بالقباضة خالل الفترة  الجزافیة الوحیدةالضریبة تحصیل  :10 الجدول رقم

  2021-  2007للسنوات  H12باالعتماد على إحصائیات  إعداد الطالبینمن : المصدر 

تات مجموع التثبی التثبیتات بواقي التحصیل السنوات

 بواقي التحصیلو 

 نسبة الباقي التحصیل

 التحصیل

2007 - 35 583 484 35 583 484 11 317 483 24 266 001 32% 

2008 24 256 001 38 595 525 62 851 526 13 898 870 48 952 656 22% 

2009 48 952 656 38 060 780 87 013 436 15 978 479 71 034 957 18% 

2010 71 034 957 42 940 777 113 975 734 17 249 335 96 726 399 15% 

2011 96 726 399 36 330 637 133 057 036 17 830 852 115 226 184 13% 

2012 115 226 184 40 691 886 155 918 070 20 204 787 135 713 283 13% 

2013 135 713 283 44 381 770 180 095 053 20 586 912 159 508 141 11% 

2014 159 508 141 50 106 135 209 614 276 21 475 051 188 139 225 10% 

2015 188 139 225 69 687 058 257 826 283 34 136 789 223 689 494 13% 

2016 223 689 494 38 277 867 261 967 361 41 764 743 220 202 618 16% 

2017 220 202 618 60 943 996 281 146 614 45 932 603 235 214 011 16% 

2018 235 214 011 49 620 464 284 834 475 68 735 962 216 098 513 24% 

2019 216 098 513 64 702 353 280 800 866 69 263 378 211 537 488 25% 

2020 211 537 488 123 164 258 334 701 746 59 463 022 275 238 724 18% 

2021 275 238 724 49 323 744 324 562 468 70 397 257 254 165 212 22% 
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  :حیث أن

  .التثبیتات +بواقي التحصیل= مجموع التثبیتات وبواقي التحصیل -

  .التحصیل - مجموع التثبیتات وبواقي التحصیل =الباقي -

  .1-الباقي السنة ن= السنة ن بواقي التحصیل -

  2021 إلى 2007الضریبة الجزافیة الوحیدة من  تحصیل: 13الشكل رقم 

  
  2021-  2007للسنوات  H12باالعتماد على إحصائیات  إعداد الطالبینمن : المصدر 

بواقي التحصیل كون  2007كبر نسبة تحصیل هي سنة أن أنالحظ والشكل السابقین من خالل الجدول 

السبب الرئیسي ارتفع لكن بشكل طفیف و  أین، 2018حتى سنة  رىأخ إلىباالنخفاض من سنة  وأخذت معدومة

 أومن العقود الجزافیة التي تعتبر كجداول  سواء، 2007من سنوات  تراكم بواقي التحصیل إلىراجع 

  .التسویات أوالتصریحات 

لدى المكلفین من ناحیة فترة العقد  وعي ضریبيیوجد  نه الأیضا أنرى السابق من خالل الجدول 

ة الجبائیة ر ادقامت اإل أین 2015التسهیالت الجبائیة الممنوحة لهم خصوصا منذ سنة ، رغم المزایا و الجزافي

دج  212 165 254مبلغ  2021لسنة  لوصل باقي التحصی أین، دون جدوى، لكن األخیرعقوبات ال بإلغاء

  .الكلي للضرائب والرسوم من المجموع % 15الذي یمثل و 

-
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قیاس مدى  المقارنةوالهدف من هذه  مقارنة العقود الجزافیة بالتسویات بالجداولفیما ما یلي سوف نقوم ب

بین تسویة وضعیتهم الجبائیة، عند صدور عقده وعي المكلفین الخاضعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة 

وذلك ، المحقق الفعلي األعمالعزوفه عن تسدید مستحقاته والتصریح برقم تصریحه السنوي، و  أوالجزافي 

  2021 إلى 2007یبة الجزافیة الوحیدة من یمثل تثبیتات الضر الذي الموالي المعطیات من الجدول  باستخراج

  :وهو كالتالي االسمیةالتسویات بالجداول الفردیة و  إلى إضافةتصریحات والبالعقود الجزافیة 

  بالتسویات بالجداول مقارنة العقود الجزافیة والتصریحات: 11جدول رقم ال

مجموع تثبیتات   السنوات

 العقود الجزافیة

مجموع تثبیتات  

 بالجداولالتسویة 

النسبة  مجموع التثبیتات

العقود 

 الجزافیة

نسبة 

 التسویة

2007 35 583 484,00 - 35 583 484,00 100% 0% 

2008 36 737 624,00 1 857 901,00 38 595 525,00 95% 5% 

2009 35 681 320,00 2 379 460,00 38 060 780,00 94% 6% 

2010 37 017 150,00 5 923 627,00 42 940 777,00 86% 14% 

2011 30 783 630,00 5 547 007,00 36 330 637,00 85% 15% 

2012 34 452 170,00 6 239 716,00 40 691 886,00 85% 15% 

2013 38 853 268,00 5 528 502,00 44 381 770,00 88% 12% 

2014 15 255 950,00 34 850 185,00 50 106 135,00 30% 70% 

2015 45 305 700,00 24 381 358,00 69 687 058,00 65% 35% 

مجموع  التثبیتات  السنوات

 12بالتصریح ج 

مجموع تثبیتات  

 التسویة بالجداول

النسبة  مجموع التثبیتات

 التصریح

نسبة 

 التسویة

2016 24 701 987,00 13 575 880,00 38 277 867,00 65% 35% 

2017 34 557 814,00 26 386 182,00 60 943 996,00 57% 43% 

2018 34 685 107,00 14 935 357,00 49 620 464,00 70% 30% 

2019 35 194 769,00 29 507 584,00 64 702 353,00 54% 46% 

2020 29 914 118,00 93 250 140,00 123 164 258,00 24% 76% 

2021 28 260 135,00 21 063 609,00 49 323 744,00 57% 43% 

  من إعداد الطالبین باالعتماد على الوثائق الداخلیة لقباضة الضرائب برج الغدیر :المصدر

  

  

  



 دراسة حالة قباضة الضرائب برج الغدیر

مقارنة العقود الجزافیة والتصریحات مع التسویات بالجداول للضریبة الجزافیة الوحیدة من 

  
  الضرائب برج الغدیرمن إعداد الطالبین باالعتماد على الوثائق الداخلیة لقباضة 

 % 65عقد جزافي بنسبة  2283: ـیقدر ب

من  % 30الذي هو بنسبة و عقد جزافي 

 األعمالمن طرف اإلدارة للمكلفین المتهربین من التصریح برقم 

التقییمات  أوالمعاینات الدوریة بالعناصر التي بحوزة اإلدارة أو 

كانت التسویة بالجداول ال تتعدى  أین 2010

، فمقارنة 2016التقدیري سنة  األعمال

نظام  نجاحیعني  الالتثبیتات، لكن هذا 

 :السنوات الالحقة

نقص الوعي ضعف اإلعالم والتوجیه و 
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مقارنة العقود الجزافیة والتصریحات مع التسویات بالجداول للضریبة الجزافیة الوحیدة من 

  2021 إلى 2007

من إعداد الطالبین باالعتماد على الوثائق الداخلیة لقباضة 

  :نالحظ التالي والشكل السابقینمن خالل الجدول 

یقدر ب إجماليبعدد  2015عقود جزافیة هي سنة  إصدار

عقد جزافي  1772التي كانت بعدد  2014مقارنة بسنة التثبیتات، 

من طرف اإلدارة للمكلفین المتهربین من التصریح برقم  %70التثبیتات، بمقابل تسویة بنسبة 

بالعناصر التي بحوزة اإلدارة أو  المقترح، وذلك األعمال

2010سنوات سابقة من  أربعةتسویة ذلك هي تراكم 

األعماللرقم  بأنفسهممرحلة تصریح المكلفین  2015

التثبیتات، لكن هذا  إجماليمن  % 35مقابل  % 65بالتسویات فالتصریحات تمثل 

السنوات الالحقة فيثر ألما كان له  )المكلفینإلدارة الجبائیة، 

ضعف اإلعالم والتوجیه و ، و ناحیة على المكلفین منجدید  إجراءكونه  :

  .عزوفهم عن التصریح

: ........الثانيالفصل 

 

مقارنة العقود الجزافیة والتصریحات مع التسویات بالجداول للضریبة الجزافیة الوحیدة من : 14الشكل رقم 

من إعداد الطالبین باالعتماد على الوثائق الداخلیة لقباضة : المصدر

من خالل الجدول 

إصداركبر نسبة أ

التثبیتات،  إجماليمن 

التثبیتات، بمقابل تسویة بنسبة  إجمالي

األعمالالمحقق غیر رقم 

ذلك هي تراكم  إلى إضافة، اإلداریة

15% .  

2015لتأتي بعد 

بالتسویات فالتصریحات تمثل 

إلدارة الجبائیة، ( للطرفین التصریح 

:بالنسبة للمكلفین -

عزوفهم عن التصریح إلى أدىالضریبي، 

مجموع تثبیتات   
العقود الجزافیة  

مجموع تثبیتات  
التسویة بالجداول   
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ذلك لنقص ت الجبائیة و المجال للمكلفین بالتهرب من تسدید المستحقا هناك فتح :بالنسبة لإلدارة الجبائیة –

 باستغالل اإلدارة اصطدام إلى إضافة، أخرىالمادیة والمعنویة، وأسباب  اإلمكانیاتالمعلومات، عدم توفر 

یبرر لنا الجدول التالي طلعنا علیه وكوننا في المیدان، و أحسب ما  للضریبة، األدنىالحد بتصریح والالمكلفین 

  :ذلك

  2021-2016نسبة التصریح خالل الفترة  :12 الجدول رقم

 السنة
عدد المكلفین 

 الخاضعین
 نسبة التصریح 12عدد المصرحین ب ج 

2016 3203 1804 56% 

2017 3382 1742 52% 

2018 3469 1759 51% 

2019 3568 1559 44% 

2020 3346 1477 44% 

2021 3585 1734 48% 

  برج الغدیر قباضة الضرائبل 2021 إلى 2016من  H61Ter: باالعتماد على إعداد الطالبین من : المصدر
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 :خالصة الفصل الثاني

ثر أكان مضمونها تالغدیر والتي  الضرائب قباضة مستوى على تمت التي التطبیقیة الدراسة خالل من

 للضریبة المكلف إلخضاع المتبعة اإلجراءات: یلي ما بدراسة قمنا دقفالضریبة الجزافیة الوحیدة بقوانین المالیة 

 2007 لسنة المالیة قانون وبعد قبل الوحیدة الجزافیة الضریبة تحصیل ومبالغ طرق معرفة، الوحیدة الجزافیة

 األثر على التعرف، مع ا المجال الزمني والمكانيذتطورهم في هعدد المكلفین و  إلى إضافة، 2021حتى 

  .الجبائي التحصیل على الوحیدة الجزافیة الضریبة نظام التغیر المستمر في نتیجة الحاصل
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 فقد الجزائر، الجمهور الجبائي في من %70 من أكثر یٌمثل باعتبار نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة 

واعتماد  الحاصلة االقتصادیة التغیرات األخیرة بهذا النظام، لمواكبة السنوات خص فيباألالجزائري و  المشرع اهتم

لتبسیط و  2020و 2017 ، 2015أهم محطات التعدیالت سنوات كانتو  للتصریح بدل العقد الجزافي،

دارة االقتصاد في تكالیف اإلو التحصیل من جهة و أخضاع الجبائیة للمكلف سواء من ناحیة اإل اإلجراءات

خالل  من إلیها التوصل تم التي النتائج ضوء وعلى الدراسة فرضیات بناءا على؛ خرىأهة جالجبائیة من 

  .االقتراحات واآلفاقوضع النتائج التالیة، مع كن یم والتطبیقي، النظري موضوع بجانبیهلل دراستنا

النتائج إلى من خالل ما تم عرضه في الدراسة من محاولتنا لإلجابة على اإلشكالیة خلصنا : الدراسة نتائج 

  :منها نتائج تختبر صحة فرضیاتنا التالیة

وحلت محل  ،2007سنة مكرر من قانون المالیة ل 282بموجب المادة الجزافیة الوحیدة أنشئت الضریبة  - 

  .النظام الجزافي القدیم

 الرسم الشركات، أرباح على الضریبة أو اإلجمالي الدخل على الضریبة محل وحیدةال جزافیةال ضریبةال تحل - 

  .المهني النشاط على والرسم المضافة القیمة على

وبعض ) اإلدارة العمومیة(تعتبر الضریبة الجزافیة الوحیدة ضریبة متقاسمة بین عدة مستویات للحكومة  - 

  .الهیئات العمومیة وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلیة

إذ أنه بمثابة التتویج النهائي لعدة ، برمتهایعتبر التحصیل الجبائي هو آخر وأهم المراحل للعملیة الضریبیة  - 

  .یة في شتى المیادینمراحل، وینتج عنه تزوید الخزینة العمومیة باألموال الالزمة للتحقیق التنم

التي  الجبائیة بالتصریحات االلتزام علیه یجب الوحیدة الجزافیة الضریبة لنظام الخاضع بالضریبة المكلف - 

، األجور على لالقتطاعات الشهري التصریح، التقدیري األعمال برقم التصریحالتصریح بالوجود،  في تتمثل

  .التصریح النهائي

 2021-2007ساهمت التغیرات المستمرة في قوانین المالیة خالل الفترة : القائلة الفرضیة األولىفیما یخص  - 

الضریبة بإجراءات مخففة  هذهتمیز في تخفیف وتبسیط اإلجراءات الخاصة بالضریبة الجزافیة الوحیدة، إذ ت

تبسیط النظام نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة جاء لفمن خالل قیامنا بدراستنا وجدنا أن  ؛ومبسطة للمكلفین

 اإلجماليرباح الصناعیة والتجاریة للضریبة على الدخل الجزافي الخاص بصنف األالجبائي المتعلق بالنظام 

حیث یؤدي دفع ضریبة واحدة  تخفیف الضغط الجبائي على المكلف؛ مع وحتى الضریبة على أرباح الشركات

ده عن التهرب الضریبي وتسهیل مهام ابتعاعلى المكلف و تخفیف العبء  إلىعوض ثالث ضرائب مختلفة 

الفرضیة ؛ ومن خالل هذه النتائج یمكن القول أن حجم التصریحات المودعةالمحققین الجبائیین من خالل تقلیل 

 اإلجراءات مجمل خالل من ظهر ذلكأكد هذه النتیجة عندما  التطبیقي، إذ أن الفصل األولى صحیحة

كل من االخضاع  سهولة خالل من ن للضریبة الجزافیة الوحیدةللمكلفین الخاضعی الممنوحة والتسهیالت

  .النظام هذا إلى اختیار الخضوع وحریة والتصریح والتسدید
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 بعده مر حیث ، 2007سنة استخداثه منذ الوحیدة الجزافیة الضریبة نظام تطبیق في راراستق وجود عدم - 

 رقم عتبات المطبقة، المعدالت الخاضعة، لفئاتا مست والتكمیلیة السنویة المالیة قوانین بها أتتتغیرات 

 .، مما أثر على عدم استقرار التحصیلالخ...األعمال

  .التحصیل اثر سلبا على مما الوحیدة،الجزافیة  الضریبة نظامالخاضعین ل المكلفین تأقلم عدم - 

التصریح في نظام الضریبة نظام  إلىاالنتقال من العقد الجزافي ساهم : القائلة الثانیةالفرضیة فیما یخص  - 

؛ من 2021- 2007بقباضة الضرائب برج الغدیر خالل الفترة  الجزافیة الوحیدة في زیادة التحصیل الجبائي

 وعدم البساطة كرستنه كلما أل وذلك، الفرضیة التانیة صحیحةهذه الفرضیة، خالل الفصل التطبیقي وجدنا أن 

  .كثر تجاوباأ كان المكلف واإلجراءات القوانین في التعقد

 جعلها مما الوحیدة الجزافیة الضریبة بنظام أكبر شریحة إخضاع أجل منصعوبات  الجبائیة اإلدارة واجهت - 

  .االستقطاب هذا في األساسي الهدف على تحید

حالیا  الضریبة الجزافیة الوحیدةأهم العیوب التي تعیق نجاعة تحصیل : القائلة الثالثةالفرضیة فیما یخص  - 

؛ من خالل الفصل تصریح المكلف وغیاب المعلوماتضة الضرائب برج الغدیر هي عیوب ناتجة عن بقبا

 شریحة توسیع فيساهمت  االجراءات: من هذه الضریبة والسببتهرب ضریبي مشروع التطبیقي وجدنا أن هناك 

 سببته الذي الكبیر بالتهر ؛ دج  10.000 بـ للضریبة الحداألدنى تحدید عند خاصة الضریبة دفع من المتهربین

بالضریبة ونقص  المكلفین طرف من المقدمة التصاریح شفافیة عدمة؛ اإلدار  طرف من التصاریح رقابة عدم

؛ ومن خالل ما سبق یمكن أن مام تهرب ضریبي مشروعأتالي فنحن التحصیل بال في نقص إلى المعلومات أدى

  .الفرضیة الثالثة صحیحةنقول أن 

كم بواقي تحصیل ترا، مع المثبتة لحقوقمقارنة بانسبیا ضعیفة تحصیل نسبةة برج الغدیر كما وجدنا في قباض - 

  .السنوات السابقة

 :بالقباضة الضریبة الجزافیة الوحیدة التي یمكن أن نقدمها في مجال االقتراحاتهناك بعض  :االقتراحات 

 غیر القطاع محاصرةلومات و جمع المع أجل من الوعاء مصالح مستوى على التدخالت فرقة دور تفعیل - 

 .المنظم

  . التسدید الواجبة المبالغ المثبتة الحقوق من ممكنة نسب أكبر لتحصیل الخاضعین مع ودیة تسویات اقتراح  - 

 .كونه عنصر فعال في وعي المكلف للمكلفین الواسع واإلعالم التحسیس - 

 الكافي الضریبي بالوعي المكلفین تمتع حین إلى الوحیدة فیةالجزا للضریبة التلقائي التسدید عن العدول - 

 .ئبالضرا قابض مستوى على التحصیل لتسهیل الجدول نظام إلى والرجوع

 .المكلفین طرق من المقدمة التصاریح ودقة صحة مدى في التدقیق - 

 الخ ... البلدیة مصالح المهنیة، الجمعیات التجارة، كقطاع الفاعلةاألطراف  مختلف مع التنسیق - 

 .الجبائي والتحصیل الدفع مواعید على لتركیزا - 
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ال شك أنه رغم الجهد المبذول في إتمام هذا البحث، فإن هذا األخیر ال یخلو من النقائص  :فاق الدراسةآ 

جسرا یربط بین هذا البحث بالتفصیل، إال أنه یمكن أن یكون  نواحي الموضوعكل  على تناول قدرتنابسبب عدم 

بحوث مقبلة كتمهید لمواضیع یمكنها ا بعض المستجدات، إلثرائها وبعثها من جدید، و إلیهبحوث سبقت فأضاف 

  : أن تكون إشكالیة ألبحاث أخرى نذكر منها

  .وعي المكلف بالضریبة الجزافیة الوحیدةمدى  - 

 .مدى فهم المكلفین باإلجراءات والتصریحات التي تتحكم بالضریبة الجزافیة الوحیدة - 

  .تصاریح الضریبة الجزافیة الوحیدةدراسة تفصیلیة ل - 



  

  

  

  

  قائمة المرجع



 .............................................................................................قائمة المراجع 

~ 65 ~ 
 

  المراجع باللغة العربیة

  الرسائل الجامعیة: أوال

دراسة حالة مدیریة  أثر تطبیق نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة على اإلیرادات الجبائیة بن رحاب سلیمان، .1

، مذكرة ماستر، تخصص مالیة المؤسسة، المركز الجامعي عبد الحفیظ بو الصوف میلة، الضرائب لوالیة میلة

2020-2021.  

دراسة حالة بلدیة  -مدى مساهمة الضریبة الجزافیة الوحیدة في تمویل التنمیة المحلیةي أحمد، بن شنیت .2

- 2015مذكرة ماستر، تخصص تسییر عمومي، جامعة محمد بوضیاف المسیلة،  ،2015-2010بوسعادة 

2016.  

لیة عامة، ، رسالة ماجیستیر، تخصص مااإلدارة الجبائیة والتحصیل الضریبي في الجزائرداودي محمد،  .3

  .2006- 2005تلمسان، - جامعة أبي بكر بلقاید

 ،الجبائي التحصیل على الوحیدة الجزافیة الضریبة نظام إلى االنتقال أثرخلیصة،  وردة، مزهود دریكش .4
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  :الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة في ظل تغیر قوانین المالیة للفترة 

، وأثر هذه التغیرات على تحصیلها، ومن أجل ذلك تم االعتماد على المنهج 2021إلى  2007الممتدة من 

ماد على قوانین المالیة واإلحصائیات الوصفي التحلیلي، مع استخدام أداة هي دراسة حالة، من خالل االعت

 .والتقاریر المقدمة من طرف قباضة الضرائب برج الغدیر

أهمها أن اإلجراءات الخاصة بالضریبة الجزافیة الوحیدة مخففة وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج 

ة ساهم في زیادة ومبسطة، كما أن تغییر العقد الجزافي بنظام التصریح في نظام الضریبة الجزافیة الوحید

 .في حین یعد تصریح المكلف وغیاب المعلومات أكبر معیقات تحصیل هذه الضریبة ،التحصیل الجبائي

  . قوانین المالیة، التحصیل الجبائي، النظام الجزافي، الضریبة الجزافیة الوحیدةنظام : الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

This study aimed to identify the single categorical tax system in light of the change 

of financial laws for the period extending from 2007 to 2021, and the impact of these 

changes on its collection, and for that the descriptive analytical method was relied on, 

with the use of a tool that is a case study. By relying on financial laws, statistics and 

reports submitted by the tax authority, BORDJ GHEDIR. 

The study reached several results, the most important of which are: easing and 

simplifying the procedures for the single levy tax, changing the lump-sum contract 

with the declaration system in the single levy tax system contributed to an increase in 

tax collection, and the taxpayer’s declaration and the absence of information impede 

the collection of the single levy tax 

Keywords: the single punitive tax system, tax collection, the punitive system, 

finance laws. 

 


