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السداسي األول في مقياس االقتصاد الجبائي المتحان  التصحيح النموذجي 

 
 

 نقطة 12 الجزء النظري

 طانق 03  الجواب األول

    هي. الجزائري منذ االستقالل لنظام الجبائيلالحكومة الجزائرية  أهم اإلصالحات التي قامت بها

 استخالف بعض الضرائب بآخرى -

 إنشاء المديرات الجهوية للضرائب و مديرية كبريات المؤسسات. -

 إعادة النظر في القانون االساسى للضرائب -

 تدعيم اإلدارة الجبائية بكفاءات جامعية و الزيادة في أجورهم -

 طانق 03 الجواب الثاني

 

الفرق بين النظام الضريبي الجزافي و النظام الضريبي الحقيقي   
 

 النظام الضريبي الجزافي النظام الضريبي الحقيقي
دج30.000.000الطبيعيون و المعنويون الذين يفوق رقم أعمالهم  األشخاص -  

 
تصريح شهري أو ثالثي -  
مسك محاسبة دقيقة فواتير ميزانية دفتر اليومية -  
مراقبة سهلة من طرف االدارة  -  

TVA TAP IRG  ou IBS يخضع لعدة ضرائب و رسوم  -   

 دج30.000.000 أعمالهمالطبيعيون و المعنويون الذين ال يفوق رقم  األشخاص -

 إال في حالة طلب المكلف بالضريبة البقاء في النظام الحقيقي
تصريح سنوي  -  
مسك محاسبة شكلية -  
  الضريبييكثر فيه التهرب  -

 12%و  5%هما  ثابتين يخضع لمعدلين -

 
 نقاط 03 الجواب الثالث

 هي االقتصاد الوطني ىعل انعكاسات التهرب الضريبي

 تبيض األموال و نقل رؤوس األموال إلى الخارج  -

 زيادة السيولة النقدية و التضخم -

  بسب ادخار األموال في البيوت عجز في الخزينة -

  التنمية االقتصاديةعدم المساهمة في  -

 انتشار األسواق الموازية  -

 نقاط 03 الجواب الرابع

 : االقتصاد الوطني ىكيف تأثر الضريبة عل

    في المجال المالي - أ

 الموارد لتعبئة كأداة الضرائب -

 أخرى مادية لوسائل كبديل الضريبة -

 الضريبية الحصيلة زيادة -

 الوطني الناتج رفع -

 



 

 

 االجتماعيفي المجال  -ب 

 

 االستهالك على الضريبة تأثر -

 الدخل الفردي و العمومي توزيع في الضريبة تأثر -

 االجتماعية العدالة تحقيق في الضريبة تأثر -

 البطالة معدل تخفيض في الضريبةتساعد  -

 

 االقتصاديفي المجال  - ج

 

 األفراد ادخار على الضريبة تأثر -

 االستثمار على الضرائب تأثر -

 الكسادو  التضخم معالجة في الضريبةتساعد  -

 طانق 08 لتطبيقيالجزء ا

 حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي -

    (200.000+ 900.000+  600.000+ 140.000) -.000.00028:  اب المبلغ الخاضع للضريبةسح

 نقاط   03               دج ندخل المبلغ في الجدول26.160.000 : المبلغ الخاضع للضريبة

 نقاط  05             372.000+ 8.652.000 = 35%*)1.440.000 -26.160.000 (

 دج 9.0240.000 =مبلغ الضريبة على الدخل اإلجمالي 


