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I .  الإطار القانوين للكشف التلخييص الس نوي 

 قانون الرضائب املبارشة والرسوم املامثل 

أ رابحا صناعية و - 18املادة   " أ ن يكتتبوا، وفقا للرشوط نفسها يتعني عىل امللكفني ابلرضيبة ادلين حيققون  جتارية، 

من هذا القانون، بعنوان نتيجة الس نة أ و الس نة املالية السابقة،  152مكرر، و 151،و151املنصوص علهيا يف املواد 

الترصحي اخلاص مببلغ نتيجهتم، ويتعني عىل امللكفني ابلرضيبة التابعني للهيالك املزودة ابلنظام املعلومايت "جبايتيك"، 

اكتتاب كشف تلخييص س نوي حيتوي عىل املعلومات اليت جيب أ ن تس تخرج من الترصحي املذكور أ عاله والكشوف  

   .املرفقة

يداع الترصحي يوم عطل قانونية، يؤجل اترخي الاس تحقاق اىل اليوم ال ول املفتوح املوايل   ".عندما ينهتي  أ جل اإ

لهيم يف املادة ( يتعني عىل ال شخاص املعنويني1- مكرر  151ملادة  ا مايو  20، أ ن يكتتبوا الكرتونيا وقبل 136 املشار اإ

كحد أ قىص، كشفا تلخيصيا س نواي يتضمن املعلومات اليت جيب أ ن تس تقى من الترصحي الس نوي للنتاجئ والكشوف  

 .املرفقة

ن عدم اكتتاب كشفا تلخيصيا س نواي الكرتونيا، أ و الاكتتاب املتا خر و/أ و اكتتاب كشف حيت2 وي عىل بياانت ل  ( اإ

مكرر   192تتوافق مع تكل املدرجة يف الترصحي الس نوي للنتاجئ، يؤدي اىل تطبيق العقوابت املنصوص علهيا يف املادة  

 من هذا القانون."    
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II .  معــــــــوميـــــات 

 

 تعريف الالزتام ابلكشف التلخييص الس نوي:    

ن   لزايمالكشف التلخييص الس نوي ترصحي  اإ عن الكرتونيا  هذا الترصحي    اكتتابيمت  .  والرسوماللرضائب    دفع ل يرتتب عنه  جديد    اإ

ينجر عن عدم احرتام هذا و  .مايو كحد أ قىص من لك س نة  20قبل    وذكل،  "جبـــايـــتك"  اخلطعرب  بوابة الترصحي وادلفع  طريق  

  .تا خرييهتطبيق غرامات ال جل 

 الرابط:عىل "جبـــايـــتك"اخلط عرب للترصحي وادلفع عىل بوابة العامة الكشف التلخييص الس نوي يتواجد 

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

 الاخنراط يف بوابة الترصحي وادلفع عرب اخلط "جبـــايـــتك    

يتطلب الولوج لبوابة الترصحي وادلفع عرب اخلط "جبـــايـــتك الاكتتاب املس بق لطلب الاخنراط لالس تفادة من خدماهتا. وعليه  

ز الرضائب اليت يتعني عىل امللكفني ابلرضيبة امللزمني ابكتتاب هذا الترصحي أ ن يتقدموا بطلبات الاخنراط يف البوابة دلى مراك

 يتبعون لها، ا ليسمل هلمبعد ذكل رمزمه الرسي اذلي ميكهنم من الولوج لفضاهئم اخلاص من اجل القيام بترصحياهتم.

 امللكفون ابلرضيبة املعنيون ابكتتاب ابلكشف التلخييص الس نوي:      

 لكشف التلخييص الس نوي:الترصحي ابخيص 

 ؛ املؤسسات اىل مديرية كربايت ني للرضيبة عىل أ رابح الرشاكت التابع ني اخلاضعنيل شخاص املعنوي ▪

 للرضيبة ني اخلاضعنياملعنويل شخاصال مرابويتعلق     ملراكز الرضائب املزودة ابلنظام املعلومايت "جبايتيك"نيالتابعل شخاص   ▪

 والتجارية. صناعية  ال رابح  يف صنف ال   للرضيبة عىل ادلخل الاجاميل  ني اخلاضعنيال شخاص الطبيعيو   عىل أ رابح الرشاكت

 

مكرر    138الرشاكت فرع من مجموعة رشاكت والرشكة ال م، اخلاضعة للنظام اخلاص مبجموعة رشاكت مبفهوم أ حاكم املادة  مالحظة:   

 من قانون الرضائب املبارشة والرسوم املشاهبة، ملزمة ابكتتاب الكشف التلخييص الس نوي لك عىل حدا.

 

 

https://www.mfdgi.gov.dz/portailpublic/
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             III    -   التلخييص الس نوي   الكشف حول خاانت    توضيحات 

 :من املستسقاةعلومات ملابهئا مليتوجب خانة  22كّون من يتجدول يف الكشف التلخييص الس نوي  يمتثل

 ؛(11رمق   G سلسلو  4مق ر  Gسلسلاس امترات )الس نوي للنتاجئ الترصحي  -

 ؛ (2رمق  Gسلسلاس امترة )املرفقة ابحلزمة اجلبائية  اتالكشوف -

 . (29مق ر G  اس امترة السلسل)املدفوعة خالل الس نة ر اخملتلفة ال جو و  ملرتباتاب ترصحيال  -

 

  رقم الخانة تعيين مصدر المعلومة 

 انة  خال

رقم األعمال الصافي من   النتائج  حساب-2رقم  Gسلسلة  –الحزمة الجبائية 

التخفيضات، 

 والتنزيالت،والمحسومات 

1 

 2 رصيد الزبائن   )األصول( الميزانية-2رقم  Gسلسلة –الحزمة الجبائية 

"خسارة القيمة لحسابات   خانة-  8جدول  /2رقم  G سلسلة  –الحزمة الجبائية 

 (" 1الزبائن)

حسابات الزبائنمؤونة   3 

 –" للمحزونات"خسارة القيمة  خانة- 8جدول /2رقم  Gسلسلة  –الحزمة الجبائية 

 عمود "مؤونات مجمعة في نهاية السنة المالية "  

لمخزونات مؤونة ا  4 

 5 المخزونات  )األصول( الميزانية-2رقم  G سلسلة –الحزمة الجبائية 

 6 رؤوس األموال الخاصة  )الخصوم(  الميزانية-2رقم  G سلسلة  –الحزمة الجبائية 

لسنة المالية ا نتيجةصافي  النتائج  حساب-2رقم  Gسلسلة –الحزمة الجبائية   7 

الموزعة األرباح " الحصص الموزعة"  خانة- 10جدول /2رقم  Gسلسلة –الحزمة الجبائية   8 

هامة مالحظات     

لزامية الترصحي الالكرتوين للكشف التلخييص الس نوي؛  ▪  اإ

جباراي ابدلينار اجلزائري؛ ▪  تُكتتب املبالغ اإ

 تس تخرج املبالغ من املستندات املذكورة أ عاله؛  ▪

جباراي بعد عالمة ▪    .(-) تُكتتب املبالغ السالبة اإ
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المبلغ  –الرسم على النشاط المهني  –ب  جدول- 11  رقم G أو 4رقم  G –التصريح 

 (  2) ( +1االجمالي لرقم األعمال المحقق ) 

 9 رقم األعمال 

 10 النتيجة العملياتية   النتائج  حساب-2رقم  G سلسلة –الحزمة الجبائية 

 11 المناولة العامة  النتائج  حساب-2رقم  Gسلسلة –الحزمة الجبائية 

السنة المالية  استهالك النتائج  حساب- 2رقم  G سلسلة  –الحزمة الجبائية   12 

 13 استهالكات أخرى  النتائج   حساب- 2رقم  Gسلسلة  –الحزمة الجبائية 

 14 الخدمات األخرى النتائج   حساب-2رقم  Gسلسلة –الحزمة الجبائية 

األعباء -عادية عناصر غير  النتائج   حساب-2رقم  Gسلسلة –الحزمة الجبائية   15 

 16 النتيجة العادية النتائج   حساب-2رقم  Gسلسلة –الحزمة الجبائية 

 17 المنتوجات المالية  النتائج   حساب- 2رقم  Gسلسلة –الحزمة الجبائية 

 18 تثبيتات مالية )األصول(  الميزانية- 2رقم  G سلسلة  –الحزمة الجبائية 

 19 الخسارة المحاسبية 9 جدول- 2رقم  G سلسلة –الحزمة الجبائية 

 20 النتيجة الجبائية  " النتيجة الجبائية" خانة-  9 جدول-2رقم G سلسلة  –الحزمة الجبائية 

 21 أعباء المستخدمين  النتائج   حساب-2رقم G سلسلة  –الحزمة الجبائية 

األجور والمرتبات المدفوعة  تصريح-النتائج  حساب-2رقم  Gسلسلة –الحزمة الجبائية 

 ( 29رقم  Gسلسلة خالل السنة)

 22 أجور المسيرين 

 

جراءات الاخنراط يف بوابة جبايتك  أ يةمن اجل احلصول عىل  بكيفيات الترصحي ابلكشف التلخييص   أ ومعلومات متعلقة ابإ

التواصل معنا عن طريق الربيد التايل  ميكنمكصعوابت توهجوهنا؛  أ يةالس نوي او لالس تفسار عن 

mcf.assistance@mf.gov.dz 
 

 
مالحظة: تهدف النشرة الموضوع تحت تصرفكم تسهيل عملية التصريح بالكشف التلخيصي السنوي، وال  

 .يمكنها في أي حالة من األحوال أن تحل محل التشريع الجبائي أو المحاسبي ساري المفعول

mailto:mcf.assistance@mf.gov.dz

