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سواء أكان الشخص يزاول مهنة أو حرفة معينة بصفة انفرادية أو من خالل مؤسسته   

أو يملك عقارات يؤجرها أو أراضي يزرعها و تدر عليه دخل و تتوفر فيـه الـشروط التـي                   
  .صبح مكلفاً بأداء الضرائبيحددها قانون الضرائب فإنه ُي

فالموظف و الطبيب و المهندس و المحامي و التاجر وصاحب شركة أو المساهم فيها   
  .الخ ،كل هؤالء يخضعون للضرائب بصفة شخصية...و مالك العقارات 

  .و تدعى الضريبة التي تفرض على مداخيل هؤالء بالضريبة على الدخل اإلجمالي  
كـل  . خل اإلجمالي ؟ و ما هي خصائصها ؟ و أحكامها ؟          فما هي الضريبة على الد      

  .هذه التساؤالت سنجيب عنها في هذه الوحدة

  مقدمة
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  اإلجمالي تعريف الضريبة على الدخل .1
  

هي الضريبة التي تفرض على مجموع الدخل المتحقق للمكلف بالضريبة من مصادر 
تؤسس ضريبة سنوية  << :أنّه من قانون الضريبة على الدخل اإلجمالي) 1( نّصت المادة متعددة، فقد

و تفرض هذه الضريبة ) ضريبة على الدخل اإلجمالي(وحيدة على دخل األشخاص الطبيعيين تسمى 
  .>> ...على الدخل الصافي اإلجمالي للمكلف بالضريبة ،

  
  

  اإلجمالي خصائص الضريبة على الدخل  .2
  

                                          :ز الضريبة على الدخل اإلجمالي بالخصائص التاليةتتمي
  نالطبيعيي تطبق على األشخاص .1.2

وبهذا فهي تختلف عن الضريبة على أرباح أي المكلفين بهذه الضريبة هم أشخاص طبيعيون 
 .الشركات التي تطبق على األشخاص المعنويين

  ضريبة سنوية . 2.2
األرباح أو المداخيل التي حققها أو حصل عليها تستحق الضريبة كل سنة على أساس 

  .الشخص خالل السنة الماضية
    ضريبة تصريحية.3.2

  . سنويالمداخلهمالمكلفون بالضريبة مجبرون على تقديم تصريح شامل 
  ضريبة مّوحدة. 4.2

 مداخيل األشخاص وع وتفرض مرة واحدة على مجممداخيلالتشمل الضريبة كّل أنواع 
  .الخاضعين للضريبة

  
  ريبة  شاملةض .5.2

المداخيل أو األرباح الصافية المحققة من طرف األشخاص  أنواع بمعنى أنّها تجمع كّل 
         رواتب أو معاشاتنأو يتلقو الذين يمارسون نشاطات تجارية أو غير تجارية، زراعية نالطبيعيي
  . من األموالاأو غيره

  
  



  

   تحسب على الدخل الصافي.6.2
اإلجمالي الصافي بعد طرح التكاليف المنصوص عليها قانوناً من الدخل فهي تمس الدخل 

   .اإلجمالي الخام
   ضريبة شخصية .7.2

كالتخفيضات مثال ( بعض األشياء الخاصة بالمكلف االعتباربمعنى أنّها ضريبة تأخذ بعين 
.(  

  اولتصاعدية تحصل عن طريق الجد ضريبة .8.2
يتم حساب الضريبة بتطبيق سلم تصاعدي مقّسم إلى شرائح من المداخيل يسمح بتطبيق 

  .وهي تحصل عن طريق نسب مثبتة في جداول. معدل تصاعدي كلما زادت المداخيل
  
  

   مجال تطبيق الضريبة على الدخل اإلجمالي.3
  

  :طين التاليين لكي يخضع الشخص للضريبة على الدخل اإلجمالي ال بّد أن يتوافر فيه الشر
  . أن يكون شخصا طبيعياـ
 مداخيلكون له أن ت أو  أي يتوفر على موطن جبائي في الجزائراعتيادين يكون له موطن أ ـ

  .من مصادر جزائرية
 أوالً يشمل ها ولذلك فإّن مجال تطبيق تخضع للضريبة على الدخل اإلجماليةنمداخيل معيكما أن هناك 

  . المداخيلاألشخاص و ثانياً
   الخاضعون للضريبة على الدخل اإلجماليألشخاصا. 1.3

ن يخضعون للضريبة على الدخل اإلجمالي سواء أكانوا يمارسون يكّل األشخاص الطبيعي  
 مداخيلهم بسبب أو الشخصي باسمهمنشاطا مهنيا يعود عليهم بالدخل و ذلك بصفتهم المنفردة و 

 6و حسب المادة . الذين يقيمون معهم تحت كفالتهم األوالد و  القصر أوالدهم مداخيل الشخصية وكذا
  :يعتبر في كفالة المكلف بالضريبة  ) م.ض.ق(الضرائب المباشرة انون من ق
 عاما إذا كانوا يزاولون دراستهم أو إذا 25د السن إلى و يمّد عاما 18 أوالده إذا قّل عمرهم عن ـ

  .كانوا عجزة
  . في بيتهمأو يهيالشروط ، األوالد الذين    وفقا لنفسـ



  

 يمكن للمكلف بالضريبة أن يطلب فرض ضرائب متمّيزة عن أوالده عندما يتقاضون دخال و  
و لو كانوا قصرا ، كما يمكن للزوجين أن حتى من عملهم الخاص أو من  ثروة مستقلة عن ثروته 

  .بةللضري من الدخل الخاضع % 10تخفيض و االستفادة من يقوما بطلب  فرض ضريبة مشتركة 
 للضريبة على ةكما أن الشركاء في شركات األشخاص أو شركات األموال يخضعون بصفتهم الشخصي

  .الدخل اإلجمالي
  

   اإلعفاءات .2.3
 بصفة دائمة و يخضعون للضريبة على الدخل اإلجمالي الالذين هنالك بعض األشخاص الطبيعيين 

  ) م. ض(انون من ق)13( و )5(نّصت عليهم المادة و  أخرى مؤقتة

  أ ـ اإلعفاءات الدائمة
أي الحد األدنى   مبلغ الخضوع للضريبة السنوي الصافياإلجمالي  األشخاص الذين ال يتعدى دخلهمـ 

غير ثابت  لفرض الضريبة هذا الحد األدنىو  دج60.000  بـ1999سنة منذ لفرض الضريبة المحدد 
  .باستمرار  يتغيرفهو 
ن و القناصل و األعوان القنصوليون من جنسية أجنبية عندما تمنح  السفراء واألعوان الدبلوماسييـ

  .وماسيين و القنصليين الجزائريين لألعوان الدبلاالمتيازاتالبلدان التي يمثلونها نفس 
 في المخازن المركزية للتموين في ظل النظام العامليناألشخاص الطبيعيين من جنسية أجنبية ـ 

  . قانون الجمارك من196 الجمركي بمقتضى المادة
  .العّمال المعوقين و المعتبرين كذلك حسب التنظيمات المعمول بهاـ 

  إلعفاءات المؤقتةاب ـ 
تمنح بعض النشاطات الصناعية و التجارية صفة األولوية ضمن المخطط الوطني للتمنية و   

  .   سنوات10 سنوات إلى 5سنوات و 3تستفيد من إعفاءات مؤقتة تتراوح ما بين 
   التخفيضات في مجال الضريبة على الدخل اإلجماليجـ ـ

و يقصد بالتخفيضات إعفاء جزء من .  للمكلفين بالضريبةباإلضافة إلى اإلعفاءات هناك تخفيضات
 والغرض منها تحفيز المكلفين بالضريبة على الدخل من الضريبة أي تخفيض الوعاء الضريبي

ضات أو من أجل التخفيف من أثر الضريبة على التصريح بمداخيلهم و االستفادة من هذه التخفي
  . المكلفين

  :هي على سبيل المثالو   محدودةالتخفيضات التي يسمح بها قانون الضرائب المباشرة
  .على دخل إيجار العقارات المخصصة للسكن% 10بـ ـ تخفيض 



  

 ضريبة من الدخل الصافي اإلجمالي الخاضع للضريبة عندما يختار الزوجين فرض% 10تخفيض ـ 
  .مشتركة

لألشخاص الذين لهم صفة عضو سابق في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية % 25ـ تخفيض 
  .لجبهة التحرير الوطني و أرامل الشهداء

  .على األرباح المعاد استثمارها% 30ـ تخفيض بنسبة 
  الدخل الخاضع للضريبة. 3.3

  أ ـ تعريف الدخل الخاضع للضريبة 
 األرباح و المداخيل واإليرادات و الّريوع التي هوللضريبة على الّدخل اإلجمالي ضع اخال الدخل

  .يتحصل عليها األشخاص الطبيعيين خالل سنة
  

  ب ـ تحديد أنواع المداخيل
 :أصناف المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل اإلجمالي هي

   التجارية و الحرفيةو األرباح الصناعية .1.ب
 مصادر استغاللخراجية ، و تساإل تنتج عن المهن الصناعية كالصناعات وهي األرباح التي  

أّما ... المياه المعدنية عندما تعطي الوسائل المستعملة الطابع الصناعي و كذا أعمال البناء وغيرها 
ق أّما األعمال الحرفية فتتّعل.  من القانون التجاري )4 و  2،3 ( المحددة في المواد المهن التجارية فهي

  . هذا العملمنتوجبالقيام  بعمل أو تحويل و بيع 
   أرباح المهن غير التجارية.2.ب

 يمكن التمييز بينو أرباح المهن غير التجارية هي أرباح المهن الحّرة، والوظائف و المهام   
  : أنواع من األرباح غير التجارية 3
  .نانين  أرباح أو عائدات المهن الحّرة ، كاألطباء ، المحامون و الفـ
  .ينالموثق مثل الذين يسيرون مكاتب لحسابهم الخاص العموميين أرباح ومداخيل الموظفون ـ
  .حقوق المؤلفك أرباح و عائدات من مصادر أخرى ـ
  اإليرادات الفالحية. 3.ب

الناتجة عن بيع المنتجات الفالحية وهي المداخيل الناتجة عن األنشطة الفالحية مثل األرباح   
   .الخ...واشي والدواجن والنحلوتربية الم

  
  
  
  



  

  المداخيل العقارية الناتجة عن إيجار األمالك المبنية وغير المبنية. 4.ب
 أجزاء وعقارات أال عن إيجار الناتجة اإليرادات و هي ما يعرف بالريّوع العقارية وتشمل  

 و  بدونهدها أومن عقارات مبنية وتلك الناتجة عن إيجار محالت تجارية أو صناعية مزّودة بعتا
  .اإليرادات الناتجة عن إيجار أمالك غير مبنية بمختلف أنواعها بما فيها األراضي الفالحية

  رّيوع رؤوس األموال المنقولة. 5.ب
  :اإليرادات هما رّيوع رؤوس األموال المنقولة ينطبق على نوعين من الّريوع أو   

  .التي توزعها الشركاتلشركة و اإليرادات المماثلة لها ـ رّيوع األسهم أو حصص ا
 ).مثل فوائد القروض(و الكفاالت ـ إيرادات الديون و الودائع 

  : المرتبات و األجور، و المنح و الرّيوع العمرية .6.ب
 كّل الرواتب  فإن كانت صفة المستفيد أو طبيعية الخدمات التي يقّدمها،و مهماكقاعدة عاّمة   

   . أو قدم عمالًفآت تدخل في صنف الرواتب واألجور طالما تحصل عليها المستفيد بصفته أجيراو المكا
   فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن العقارات المبنية و غير المبنية .7.ب

 أو غير مبنية خارج نطاق  عند قيام األشخاص بالتنازل عن العقارات سواء كانت مبنية  
وفائض القيمة هو . لضريبة على الدخل اإلجماليليحققون فائض قيمة يخضع النشاط المهني فإنهم 

   .الفرق بين سعر التنازل و القيمة المحاسبية الصافية للعقار المتنازل
  
  

  آلية حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي. 4
  

صايف اإلمجايل هو الدخل ال) م .ض.ق( من 85/1الدخل اخلاضع للضريبة على الدخل اإلمجايل وحسب املادة   
 .هبا  بعد طرح خمتلف التكاليف و التخفيضات املسموح السنوي الذي يتوفر عليه كلّ مكلف بالضريبة

   لتحقيق الدخلة الالزمالتكاليفالدخل اإلمجايل اخلام ـ = الدخل اإلمجايل الصايف 

  الدخل اإلمجايل الصايف ـ األعباء القابلة للخصم= الدخل اخلاضع للضريبة 

غري أن املشرع حدد سقفاً     . ليف الالزمة لتحقيق الدخل هي كل املصاريف اليت حتملها املكلف بالضريبة خالل نشاطه            التكا
  .أعلى لبعض املصاريف املسموح بطرحها مثل مصاريف اإلشهار ومصاريف التنقالت و االستقباالت

  :ل فيما يلياألعباء القابلة للخصم من الدخل اإلمجايل الصايف حمددة قانوناً وتتمث

  .ـ اخلسائر املسجلة للسنوات اخلمس السابقة

  .ـ فوائد القروض و الديون املقترضة ألغراض مهنية و تلك املقترضة لشراء مساكن أو بنائها

  .ـ اشتراكات منح الشيخوخة و الضمان االجتماعي اليت يدفعها املكلف



  

  .ـ نفقات اإلطعام

  .ملالك املؤجرـ وثيقة تأمني بصفة فردية مربمة من طرف ا

 شـرائح متزايـدة و      إىل حمدد ُيقسم الدخل     جلدول وفقاً   ه إىل أن مبلغ الضريبة على الدخل اإلمجايل يتم حساب         اإلشارةو جتدر   
  ) :م.ض. من ق104حسب املادة (يطبق على كل شرحية معدل معني كما يلي 

  معدل الخضوع  )دج(شرائح الدخل الخاضع للضريبة 
 %0   60.000ال يتجاوز 

 %10  180.000 إلى 60.001من 

 %20 360.000 إلى 180.001من 

 %30 1.080.000 إلى 360.001من 

 %35  3.240.000 إلى 1.080.001من 

 %40  3.240.000أكثر من 
  :مالحظة

 الترتيبات الضريبية الواردة يف قانون املالية لكل سـنة حـسب            وفقهذا السلم غري ثابت و قد يتغري من سنة ألخرى            .1
  . جهات احلكومة الضريبيةتو

، و أحاكم الضرائب على العموم ليست ثابتة فهي تتغري باستمرار ، فقد تفرض ضريبة يف سنة و تلغى يف السنة املقبلـة                    .2
لذلك جيب دائماً حتيني املعلومات املتعلقة بأنواع الضرائب واألشخاص اخلاضعني هلا و معدالهتا و أحكامها بصفة عامة                 

  .اً إىل قوانني املالية لكل سنة لإلطالع على اجلديد يف جمال الضرائب و الرسومو ذلك بالرجوع دوم



  

  :مثال توضيحي
  :من العناصر التاليالمداخيل المتكونة  2006 سنة فيصل السيد حقق

 . دج 800.000:دخل غير تجاري من مهنته كطبيب  

 . دج 120.000:  و التي ورثها عن أبيه بـ سكنيدخل عقاري من تأجير شقته لغرض  

  :باإلضافة إلى ما سبق قام السيد فيصل 
 . دج 8.000اكتتاب تأمين خاص بالشيخوخة بقيمة  

محالً   و تسيرقدم طلباً للخضوع للضريبة بصفة مشتركة مع زوجته التي تملك 
 . دج 300.000 بـ 2006للتجميل و التي حققت ربحا سنة 

  :المطلوب
 يستفيد ي المستحقة علماً أن الدخل العقارريبةأحسب الدخل الخاضع للضريبة و مقدار الض

  %.10بتخفيض 
  :الحل

  :يتكون دخل السيد فيصل من العناصر التالية
 )1 .....................(800.000: دخل غير تجاري 

 )2 ....(108.000%=90×120.000) :بعد التخفيض(دخل عقاري 

 )3...( ..................................300.000:دخل الزوجة 

  :ـ حساب الدخل اإلجمالي 1
   . دج1.508.000 = 108.000+600.000 + 800.000= ) 3+() 2) +(1(

   . دج1.500.000 = 8.000 – 1.508.000= ـ الدخل الصافي اإلجمالي 



  

  :ـ الدخل الخاضع للضريبة
 ـيض ب في حالة خضوع مداخيل زوج للضريبة على الدخل اإلجمالي يوجد تخفهينص التشريع على أن

  . من الدخل الصافي اإلجمالي10%
  . دج 150.000 =  10% × 1.500.000
  . دج 1.350.000 = 150.000 – 1.500.000

  ـ حساب الضريبة المستحقة 2
  :كون حسب شرائح الدخل الخاضع للضريبة كما يليتالضريبة المستحقة على السيد فيصل 

  معدل الخضوع  )دج(شرائح الدخل الخاضع للضريبة 
 %0   60.000يتجاوز ال 

 %10  180.000 إلى 60.001من 
 %20 360.000 إلى 180.001من 
 %30 1.080.000 إلى 360.001من 
 %35   1.350.000 إلى 1.080.001من 

  : كما يلي و نضرب الناتج في معدل الخضوعنقوم بطرح الحد األقصى من الحد األدنى
  .ج  د%12.000 = 10 × 120.000 = 60.000 – 180.000
  . دج %36.000 = 20 × 180.000 = 180.000 – 360.000

  . دج %21.600 = 30 ×720.000 = 360.000 – 1.080.000
  . دج %94.500= 35  ×270.000 = 1.080.000 – 1.350.000 

  :الضريبة المستحقة تساوي 
   . دج164.100 = 94.500 + 21.600 + 36.000 + 12.000 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  ل اإلجماليطرق دفع الضريبة على الدخ. 5
  

نظرا لوجود عّدة أصناف من المداخيل، فهناك أيضا عدة أنظمة لكيفية فرضها تبعا   
  .لخصوصية كّل صنف

و إذا كانت الضريبة على الّدخل اإلجمالي ترتكز أساسا على التصريح فإّن المكلف   
د أجبر إدارة بالضريبة قد يتهرب من دفعها عن طريق عدم تصريحه بالمداخيل، و بهذا السلوك يكون ق

  .الضرائب بفرض ضريبة عليه تسّمى بنظام الضريبة التلقائي 
  )األنظمة التصريحية(  التوريد التلقائي المباشر.1.5

 من السنة الموالية لسنة إجراء أفريليتعّين على المكلفين بالضريبة أن يكتتبوا قبل فاتح   
اصا يرسلون إلى مفتش الضرائب المباشرة العمليات التي نتج عنها الّدخل الخاضع للضريبة تصريحا خ

  .موطنهم الجبائيلمكان وجود 
  .و يقّدم مطبوع التصريح من قبل اإلدارة الجبائية   

 أصناف المداخيل لذلك نجد عّدة أنواع من النظم التصريحية باختالفو األنظمة التصريحية تختلف 
  :هي

  نظام الّربح الحقيقيأ ـ 
يح الذي يقدمه المكلف بالضريبة لدى إدارة الضرائب والذي يستند هذا النظام على التصر  

  .يوضح فيه مقدار الوعاء الضريبي بصورة مفصلة
و تخضع لنظام الّربح الحقيقي األرباح الصناعية و التجارية وكذا المهن غير التجارية   

  :األشخاص الخاضعين لهذا النظام وجوباً هم 
  

     دج3.000.000 أعمالهم السنوي ـ المكلفين بالضريبة الذين يتجاوز رقم
ـ المكلفون بالضريبة الذين يقومون بتجارة الجملة و وكالء البيع وكذا األرباح الناتجة عن عملية إيجار 

  . الّدائمةاالستهالكالعتاد و مّواد 
) المهن غير التجارية (          22ـ المكلفون بالضريبة الذين يتقاضون األرباح المذكورة في المادة 

 من قانون 6المعّدلة بموجب المادة  )م.ض.ق( من27م(  دج800.000عندما يفوق مبلغ عائداتهم السنوية 
  ).96المالية لسنة 
  : أو جوازيا اختياريايخضع لنظام الّربح الحقيقي  و  

 26ـ المكلفون بالضريبة الذين يتقاضون أرباحا غير تجارية أو مماثلة لها حسب ما نّصت عليه المادة 
يخضع المكلفون بالضريبة الذين يتقاضون أرباحا " : المعّدلة، و التي نّصت على أنّه ) م .ض.ق(ن م

 فيما يخص طريقة تحديد الّربح الواجب 22أو مماثلة لها المذكورة في المادة     غير تجارية 



  

ام التقدير اإلداري  إلقرار ضريبة الّدخل اإلجمالي، إّما إلى نظام الّربح الحقيقي و إّما إلى نظاعتماده
  ".للّربح الخاضع للضريبة 

 يمكن لهم أن يختاروا نظام الّربح  دج800.000ـ األشخاص الذين ال تفوق عائداتهم السنوية مبلغ 
 2/27م( من هذا القانون 20 إلى 17الحقيقي حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المّواد من 

  .المعّدلة حسب ما سبق ذكره) م .ض.ق(
  : تعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي ما يليكما ي
 من السنة أفريلفاتح القبل تقديم التصريح بالمداخيل لمفتشية الضرائب الموجودة ضمن إقليم إقامتهم ـ 

  .الموالية لسنة إجراء العمليات التي نتج عنها الّدخل الخاضع للضريبة
  

  .ن يقدموها عند كل طلب ألعوان الضرائبـ مسك محاسبة منتظمة و عليهم أ
  النظام الجزافي ـ ب

الوعاء (تتولى إدارة الضرائب بنفسها تحديد وتقدير المادة الخاضعة للضريبة في هذا النظام   
  :عن طريقيمكن أن يحّدد الّربح الخاضع للضريبة تحديدا جزافيا و .و ليس المكلف) الضريبي

بل المصالح الجبائية و ينبغي أن يكون مطابقا للربح الذي يمكن ر مبلغ الربح الجزافي من قيقدـ ت
  .تحقيقه من طرف المكلف 

الخاضع لنظام التقدير الجزافي تبليغا يبّين فيه الربح الخاضع الشخص ترسل اإلدارة الجبائية إلى ـ 
 30أجل للضريبة من جهة و العناصر المعتمدة لتحديد رقم األعمال من جهة أخرى و للمعني باألمر 

  . التبليغ لإلدالء بالموافقة أو بتقديم مالحظةاستالم من تاريخ اعتبارايوما 
 ضريبة جزافية وحيدة عوضت النظام الجزافي 2007حدثت بموجب قانون المالية لسنة استُلقد   

م  النظالهذا ويخضع . و الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهنيفي ضريبة الدخل اإلجمالي
األشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أساساً عمليات بيع البضائع وتقديم الخدمات و ال يتجاوز رقم أعمالهم 

  ). دج3.000.000(ثالثة ماليين دينار
  يالتقدير اإلدار نظام جـ ـ

لهذا النظام يتعّين على المكلفين بالضريبة الخاضعين ويطبق على المهن غير التجارية   
  .ريل من كّل سنة فقبل أّول أ الضرائب يطابق النموذج الذي تقّدمه إدارة تصريح خاص اكتتاب

ويجب على المكلفين بالضريبة المذكورين في الفقرة السابقة أن يمسكوا سجالّ يوميا، يرقمه و يّوقعه 
  .رئيس مفتشية الضرائب في دائرتهم

للسنة التي سجلت فيها اإليرادات و  السنة الّرابعة الموالية انقضاءو يجب أن يحتفظ بهذا الّسجل حتّى 
  .النفقات

  عند المنبع االقتطاع نظام .2.5



  

لمداخيل ا للضريبة على الّدخل عند المنبع  لالقتطاعتخضع ) م.ض.ق( من 33حسب المادة   
  :التالية

  .المرتبات و األجور المدفوعة للموظفين و العمالـ 
 و كذا كّل الرّيوع المستخلصة من الملكية نالمؤلفيمخترعين أو المن طرف ـ المداخيل المقبوضة 

  .الصناعية أو التجارية أو الحقوق المماثلة لها
  . أو المستعملة في الجزائر          ـ المبالغ المدفوعة كمكافأة لمختلف أنواع الخدمات المقدمة

 ليةالجماعات المح من المصدر، األتعاب المدفوعة من قبل الدولة واقتطاعـ تكون أيضا محل 
   .استشاري تعاوني و اتفاقع معهم والمؤسسات والهيئات العمومية إلى المحامين الذين وقّ

  
  



  

 اإلجمالي تعريف الضريبة على الدخل.1
تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل << :أنّهالضرائب المباشرة من قانون ) 1 ( المادةنّصت

و تفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي ) ضريبة على الدخل اإلجمالي(األشخاص الطبيعيين تسمى 
  .>> ...اإلجمالي للمكلف بالضريبة ،

   اإلجمالي خصائص الضريبة على الدخل  .2 
                                          :دخل اإلجمالي بالخصائص التاليةتتميز الضريبة على ال

  نالطبيعيي تطبق على األشخاص ـ
  ضريبة سنوية ـ 
   ضريبة تصريحية ـ
  ضريبة مّوحدةـ 

  ريبة  شاملةـ ض
   تحسب على الدخل الصافيـ
  ضريبة شخصية ـ 
  تصاعدية تحصل عن طريق الجداول ضريبة ـ

  بة على الدخل اإلجمالي مجال تطبيق الضري.
   الخاضعون للضريبة على الدخل اإلجماليألشخاصـ ا

كون له ت في الجزائر أو اعتياديموطن  له شخص طبيعي كل يخضع الشخص للضريبة على الدخل اإلجمالي
  . من مصادر جزائريةمداخيل

  الخالصة 



  

 ـ الدخل الخاضع للضريبة
 األرباح و المداخيل و اإليرادات و الّريوع التي هوضع للضريبة على الّدخل اإلجمالي اخال الدخل

  : و هي عدة أصنافيتحصل عليها األشخاص الطبيعيين خالل سنة
   التجارية و الحرفيةواألرباح الصناعية  
  ن غير التجاريةأرباح المه 
  اإليرادات الفالحية 
  المداخيل العقارية الناتجة عن إيجار األمالك المبنية وغير المبنية 
  رّيوع رؤوس األموال المنقولة 
  :المرتبات و األجور ، و المنح و الرّيوع العمرية  
  فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن العقارات المبنية و غير المبنية  

  ضريبة على الدخل اإلجماليآلية حساب ال. 4
هو الـدخل الـصايف   ) م .ض.ق( من   85/1الدخل اخلاضع للضريبة على الدخل اإلمجايل و حسب املادة            

 . بعد طرح خمتلف التكاليف و التخفيضات املسموح  هبااإلمجايل السنوي الذي يتوفر عليه كلّ مكلف بالضريبة

  تابع للخالصة 



  

  طرق دفع الضريبة على الدخل اإلجمالي. 5
ة فرضها تبعا نظرا لوجود عّدة أصناف من المداخيل ، فهناك أيضا عدة أنظمة لكيفي  

  :لخصوصية كّل صنف
  التوريد المباشر ـ

 من السنة الموالية لسنة إجراء أفريلى المكلفين بالضريبة أن يكتتبوا قبل فاتح يتعّين عل  
العمليات التي نتج عنها الّدخل الخاضع للضريبة تصريحا خاصا يرسلون إلى مفتش الضرائب 

  .موطنهم الجبائيالمباشرة لمكان وجود 
  : هيواألنظمة التصريحية نحد عدة أنواع من و 

  نظام الّربح الحقيقي 
  لنظام الجزافيا 
  يالتقدير اإلدارنظام  

  :عند المنبع  االقتطاع نظام ـ
المرتبات واألجور المدفوعة  للضريبة على الّدخل عند المنبع  لالقتطاعتخضع   

 و كذا كّل الرّيوع المؤلفينمخترعين أو المن طرف المداخيل المقبوضة للموظفين و العمال و 
 .تجارية أو الحقوق المماثلة لهاالمستخلصة من الملكية الصناعية أو ال

  
  
  
  
  
  
  

  تابع للخالصة

  



  

  أسئلة التقويم الذاتي
  

   : السؤال األول
  من بين اإلجابات عن األسئلة التالية ما هو الجواب الصحيح؟

  : الضريبة على الدخل اإلجمالي هي. 1
  .أ ـ ضريبة مباشرة

  .ب ـ ضريبة تشمل كل أنواع المداخيل
  .جـ ـ ضريبة تفرض على األشخاص الطبيعيين

  .د ـ أو كل ما سبق
  :تفرض الضريبة على الدخل اإلجمالي . 2

  .ـ مرة واحدة كل سنةأ 
  .مرتين في السنةب ـ 

  .أربع مرات في السنةجـ ـ  
  .د ـ أو كل ما سبق

  :لدخل اإلجمالي على يخضع للضريبة على ا. 3
  .أ ـ كل شخص طبيعي يتواجد في الجزائر

  .ب ـ كل شخص طبيعي له موطن اعتيادي في الجزائر
  ..كل شخص معنوي له موطن جبائي في الجزائرجـ ـ  

  .د ـ أو كل ما سبق
  : يتعنالضريبة على الدخل اإلجمالي التخفيضات في . 4

  .التخفيض من معدل الضريبةأ ـ 
  .من الوعاء الضريبيالتخفيض ب ـ 

  .التخفيض من مبلغ الضريبةجـ ـ  
  د ـ أو كل ما سبق

  
  :من يعفون بصورة دائمة من الضريبة على الدخل اإلجمالي . 5

  .أعضاء السلك الدبلوماسي األجانبأ ـ 
  .األجانب الذين يمارسون نشاطات غير تجاريةب ـ 

  .ة في الجزائريأتون مع شركاتهم العاملالعمال األجانب الذين جـ ـ  
  د ـ أو كل ما سبق

  .عرف الضريبة على الدخل اإلجمالي و بين خصائصها : السؤال الثاني



  

  : السؤال الثالث
  تفرض الضريبة على الدخل اإلجمالي على عّدة مداخيل ما هي هذه المداخيل ؟

  : السؤال الرابع
  : تتكون منعدة مداخيل) ن(يملك عيسى مكتب خبرة محاسبية و قد حقق خالل السنة 

  . دج 1.450.000ـ أرباح صافية متعلقة بنشاطه المهني 
  . دج 200.000ـ دخل عقار ناتج عن إيجار محل تجاري 
  :باإلضافة إلى ما سبق لدينا المعلومات التالية

  . دج  اشتراكات في الضمان االجتماعي30.000ـ دفع مبلغ 
  . دج 60.000ـ  ب بنكيـ دفع فوائد قرض

  . دج 40.000خسارة بقيمة ) 1+ن(ـ نتيجة السنة 
   .دج15.000 لمحله التجاري الذي أجره بقيمة  تأمين)وثيقة (ـ اكتتب بوليصة

  
  :المطلوب
  .حساب الدخل اإلجمالي الخام .1
 .حساب الدخل اإلجمالي الصافي .2

  .إ. بالضريبة على دحساب الضريبة على الدخل اإلجمالي وفق الجدول الخاص .3

  السؤال الخامس
  .اختصار أنظمة دفع الضريبة على الدخل اإلجمالياشرح ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  أجوبة التقويم الذاتي
  

  : الجواب األول
   الصحيحالجواب  رقم السؤال

  )د(  1
  )أ(  2
  )ب(  3
  )ب(  4
  )أ(  5

  
  :الجواب الثاني

 التي يحققها هي ضريبة التي تفرض على مجموع المداخيلالضريبة على الدخل اإلجمالي 
من قانون الضريبة على الدخل ) 1 (نّصت المادةمن مصادر متعددة، فقد المتأتية الشخص الطبيعي و 

ضريبة على (تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل األشخاص الطبيعيين تسمى  << :أنّه اإلجمالي
  .>> ...وتفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي اإلجمالي للمكلف بالضريبة ،) الدخل اإلجمالي

  الضريبة ما يليو من خصائص هذه 
  .نالطبيعيي تطبق على األشخاص ـ أنها
  .اً سنوي تفرض و تدفعضريبةـ هي 
  .المحققة لمداخلهم دوري على تقديم تصريح ملزمونالمكلفون بالضريبة  فضريبة تصريحيةـ هي 
  .  الخاضع للضريبةالشخص مداخيل تفرض مرة واحدة على مجموع حيث أنها ضريبة مّوحدةـ هي 

 الذين نالطبيعييالمداخيل المحققة من طرف األشخاص أنواع كّل  ألنها تشمل املةريبة شضـ 
 من اأو غيره رواتب أو معاشات نأو يتلقويمارسون نشاطات تجارية أو غير تجارية ، زراعية 

  .األموال
  . بعد طرح التكاليف على الدخل الصافي الضريبة تحسبـ

  . كالتخفيضات مثالًبعض األشياء الخاصة بالمكلف االعتبارتأخذ بعين فقد ضريبة شخصية ـ هي 
  تصاعدية تحصل عن طريق الجداول ضريبة ـ

  : الجواب الثالث
كل المداخيل التي يتحصل عليها   هوضع للضريبة على الّدخل اإلجمالياخال الدخل  

عدة فهناك . و الّريوعأاإليرادات  وأاألرباح  سواء تعلق األمر ب،خالل سنة األشخاص الطبيعيين
  : أصناف من المداخيل نجملها فيما يلي



  

  . التجارية و الحرفيةو األرباح الصناعية ـ
  . أرباح المهن غير التجاريةـ
  .اإليرادات الفالحية ـ

  .المداخيل العقارية الناتجة عن إيجار األمالك المبنية وغير المبنيةـ 
  .رّيوع رؤوس األموال المنقولةـ 
  .ح و الرّيوع العمريةور، و المنالمرتبات و األجـ 
  . فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن العقارات المبنية وغير المبنية-
  

  : الجواب الرابع
  حساب الدخل اإلجمالي الخام. 1

  الدخل العقاري+ الربح غير التجاري = الدخل اإلجمالي الخام 
   . دج1.650.000  =200.000 + 1.450.000=الدخل اإلجمالي 

  . الدخل اإلجمالي الصافيحساب. 2
+ فوائد القروض   +  الضمان االجتماعي    تاشتراكا (–الدخل اإلجمالي الخام    = الدخل اإلجمالي الصافي  

  )الخسائر السابقة+ مبلغ التأمين 
  )40.000 + 15.000 + 60.000 + 30.000 (– 1.650.000= الدخل اإلجمالي الصافي
    دج1.505.000 = 145.000 – 1.650.000= الدخل اإلجمالي الصافي

 . إ.حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي وفق الجدول الخاص بالضريبة على د. 3
  معدل الخضوع  )دج(شرائح الدخل الخاضع للضريبة 

 %0   60.000ال يتجاوز 
 %10  180.000 إلى 60.001من 
 %20 360.000 إلى 180.001من 
 %30 1.080.000 إلى 360.001من 
 %35   1.505.000 إلى 1.080.001من 

  :مقدار الضريبة حسب الشرائح 
  . دج %12.000 = 10 × 120.000 = 60.000 – 180.000
  . دج %36.000 = 20 × 180.000 = 180.000 – 360.000

  . دج %21.600 = 30 ×720.000 = 360.000 – 1.080.000
  . دج %148.750= 35 × 425.000 = 1.080.000 – 1.350.000 

  :مستحقة تساوي الضريبة ال
   . دج218.350 = 148.750 + 21.600 + 36.000 + 12.000 
  

  الجواب الخامس



  

  :ودفع الضريبة على الدخل اإلجمالي و هيعدة أنظمة لكيفية فرض  هناك  
  )األنظمة التصريحية(  التوريد التلقائي المباشر.1

م بدفع الضريبة لدى  يقوموا بأنفسهم أو من ينوب عنهيتعّين على المكلفين بالضريبة أن  
لسنة ل من السنة الموالية أفريل 01قبل  محل إقامتهم بعد أن يقدموا تصريحاً  المباشرةمفتشية الضرائب

 أصناف المداخيل لذلك باختالفو األنظمة التصريحية تختلف . التي نتج عنها الّدخل الخاضع للضريبة 
  :هيو نجد عّدة أنواع من النظم التصريحية 

  الّربح الحقيقي نظام أ ـ 
 األرباح الصناعية والتجارية وكذا المهن غير التجارية  وجوباًتخضع لنظام الّربح الحقيقي  

  :التي تستوفي الشروط التالية
     دج3.000.000 مبلغ رقم أعمالهم السنوي إذا تجاوزأصحاب المهن التجارية ـ 

لبيع واألرباح الناتجة عن عملية إيجار ـ المكلفون بالضريبة الذين يقومون بتجارة الجملة و وكالء ا
  . الّدائمةاالستهالكالعتاد و مّواد 

    دج800.000 عندما يفوق مبلغ عائداتهم السنوية  أصحاب المهن غير التجاريةـ
  :المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي ما يلييلتزم كما 

 من السنة الموالية أفريلفاتح القبل  شرة محل إقامتهم المباـ تقديم التصريح بالمداخيل لمفتشية الضرائب
  .لسنة التي نتج عنها الّدخل الخاضع للضريبةل

  .ـ مسك محاسبة منتظمة و عليهم أن يقدموها عند كل طلب ألعوان الضرائب
  النظام الجزافيب ـ 

و ) بيالوعاء الضري(في هذا النظام تتولى إدارة الضرائب تقدير المادة الخاضعة للضريبة   
الخاضع لنظام التقدير الجزافي تبليغا يبّين فيه الربح الخاضع للضريبة من جهة الشخص ترسل إلى 

 من تاريخ اعتبارا يوما 30والعناصر المعتمدة لتحديد رقم األعمال من جهة أخرى وللمعني باألمر أجل 
  . أو بتقديم مالحظة       التبليغ لإلدالء بالموافقةاستالم
  يلتقدير اإلدارا نظام جـ ـ

 تصريح اكتتابلهذا النظام يتعّين على المكلفين بالضريبة الخاضعين ويطبق على المهن غير التجارية 
  .ريل من كّل سنةفقبل أّول أ  المباشرة الضرائبإلدارة يقدمونهخاص 

  رئيس مفتشيةموقّعاً من طرف ومرقماً، اًأن يمسكوا سجالّ يوميو يجب على المكلفين بالضريبة 
  .الضرائب في دائرتهم 

  عند المنبع االقتطاع نظام .2
المدفوعة كأجور و مرتبات أو مكافآت لمختلف لمداخيل ا  عموماًعند المنبع لالقتطاعتخضع   

  .أنواع الخدمات


