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ي المؤسسات 
ر
ائب ق المعالجة المحاسبية للضر

 اإلقتصادية

2019/2020السنة الجامعية :   



 شكر و تقدير 

 

نتقدم بالشكر الجزيل و كثير العرفان لألستاذة جربي عائشة التي لم تبخل علينا بتوجيهاتها 

علينا و امدادنا بكل ما احتجناه ، كما ال القيمة و نصائحها الغزيرة، كما نشكر لها صبرها 

ننسى بالشكر و التقدير كل من ساهم معنا في إكمال هذا البحث المتواضع سواء من قريب 

 أو من بعيد.

 و تقبلوام منا فائق عبارات االحترام و التقدير و االمتنان و العرفان و شكرا .

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 المقدمة



 المقدمة
 

 ملهاع أدوات تطور وٕان اإلقتصادیة، لألحداث المترجمة األداة لاتز وال كانت المحاسبة أنّ  شك ال

 الجزائر في للمحاسبة المعطاة األهمیة یالحظ المحاسبة لمیدان المتتبع إنّ  غایتها، لبلوغ أساسیا یعتبر

 الدول مع المحاسبیة الفروقات لتدارك المختصة والجهات الدولة به تقوم الذي المستمر العمل ویالحظ

 مع افقیتو الذي و 2010 سنة بدایة في الجدید المالي المحاسبي النظام تطبیق خالل من وذلك األخرى،

اسبيّالماليّ،ّوّوّالذيّیتضمنّالنظامّالنظامّالمح11ّ-07المعاییرّالمحاسبیةّالدولیةّمنّخاللّالقانونّؤقمّ

سبيّالماليّالمتضمنّالنظامّالمحا11ّ-07الذيّیتضمنّأحكامّالقانون156ّّ-08كذلكّالمرسومّالتنفیذيّرقمّ

صادیةّماشیاّمعّالتطوراتّاإلقتوّذلكّت1975ّ،ّوّالذيّیلغيّوّیعوضّالمخططّالمحاسبيّالوطنيّلسنةّ

 .المالیة الكشوف إعداد على مجبرة الكیانات فإنّ  المالي المحاسبي النظام وحسبالراهنةّّ،ّ

 والشرط لفقرياّالعمود تعتبر التي التمویل مصادر عن والبحث إقتصادها تنمیة على تعمل العالم دول كل إنّ 

 تحقق نفسها دولةالّتجد وٕانتهائها المشاریع من النوع هذا مثل تحقق عند إذ وسیرها المشاریع لقیام األساسي

 لتنمیةا إلرتباطّوّنظرا اإلقتصادیة، التنمیة هو الهدف هذا مبدئها، حسب وضعته الذي هدفها من جزءا

ّمیةوتن زیادةّعلى والعمل والحرص الخارجیة المصادر على ذلك في الدول كل تعتمد التمویل بوسائل

الضرائبّ تبروتعّدیمومة، من به تت صف وبمازاتّإمتیا من المصادر لهذه لما الداخلیة، مصادرها راروٕاستم

 وأهم قدمأ منّأیضا وهي الدولة علیها تعتمد التي الثابتة اإلیرادات ومن داخلیة تمویل مصادر والرسوم

 من والنقدیة مالیةالّالسیاسة أهداف تحقیق سبیل في تؤدیها التي لألهمیة وذلك للدولة العامة اإلیرادات مصادر

 القواعد سعىت كماّ.أخرى جهة من بأثارها أو بفرضها متعلقة وٕاقتصادیة تقنیة إشكاالت من تحدثه ولما جهة

 أن على تعمل كما سنة، تكونّما وغالبا معینة لفترة الدولة إتجاه للمؤسسة الضریبي الدین تحدید إلى الضریبیة

 قانونیة عالقة يه والجبایة المحاسبةّبین العالقة أن حیث للمؤسسة، العادي النشاط على التأثیر حیادیة تكون

ّّ.المقننة المحاسبیة بالقواعد الجبائیة القوانین ترتبط إذ بعید حد إلى

 النظام نظورمّمن جوانبها مختلف معالجة محاولة إلى تدفعنا والرسوم ئباالضر بها تت صف التي األهمیة إنّ 

 أول إنّ  ا،تحكمهّالتي والقواعد یرهاست التي لآللیات واضحة صورة إعطاء من نتمكن حتى المالي المحاسبي

 ئبارضلا سنتناولّستناادر في لكن ئب،االضر إدارة هي والرسوم الضرائب كلمة سماع عند لنا تخطر فكرة

 .الثانیفیها الطرف تعتبر والتي الربحي الطابع ذات اإلقتصادیة المؤسسة جهة من والرسوم

 :كالتالي اإلشكالیة طرح یتم األساس هذا وعلى

؟ قتصادیةاال المؤسسات في والرسوم ئبراللض والمحاسبیة الجبائیة المعالجة تتم كیف



 

 

 

 

 

ول حم مفاهیالفصل األول : 

لمالي المحاسبي م ااظلنا

 لجبائيم ااظلنوا

 



 لجبائيم ااظلنوالمالي المحاسبي م ااظلنول احم مفاهی :ولألل الفصا

 
 

 :ولألل الفصد اتمهی

 اهل هئادأ ةاحین نم ءاوس نإلنساا ةحیاب ةطبترملا اضایقلا نم راصمعلا ناملاع يف بئرا ضلا دعت

 لقبن مة مدلمقالعامة ت امادلخر ااإطفي ك ل، وذهاواردنتفاعه بمل إخالن مأو  را ظنو  ،ةلودلا ألهمیة

 يتلاو ةلودلا  تادرا یإل ةیسیئرلا ردصاملا دحأ يهف ةیمنالاو اهنم ةمدقتملا تامعجتملا ةفاك يف بئرا ضلا

 .لمجتمعا دمتقو فاهیةرلا قتحقی دقص لعامةا تمادلخا على قإلنفاا في مهادتستخ

  ذتخاإلفة في لمختایة دإلقتصاا تسساؤلما علیهاد تعتمت لا دواتألا نمأداة لمحاسبة د اتعك لذك تمدستخإ

 لب طقف تساسؤملا هذه ىلع لاجملا رتصقی ملو ،طنشالا ىلع ابةقرلاو طیطتخلا ضرا ألغ ترا را لقا تلهیئاوا

 یةرلخیا  تكالجمعیا بحرلا  لىإ ميرت  لتي الا تلهیئاوا  ميولحكا عاطلقامنها  رىخأ  تمجاال في

 تجاالملا نم اهریغو ةماعلا قفرا ملا طنشاب متهت تيلا ةماعلا
 

 جةمعال لةومحا لىإ فعنادت لمجتمعا في لجبایةوا لمحاسبةا نم لك بها فتتص   لتيا ألهمیةا إن

 تيلا صلخصائوا لماهیةا نع عامة ورةص ءاطعإ نم ننتمك حتى یبةرلضوا لمحاسبةا بنواج فمختل

 ىلع لصلفا اذه مسیقت ىلإ تأیترإ كلذل ،اكمهحت تيلا ةمظألناو فادهألا فلختم ركذ اذكو اهب نزا تامت

  :ثمباح ثالثة

لمالي المحاسبي م ااظلمفاهیمي للنار اطإلا :ولألا ثلمبحا

لمالي المحاسبي م ااظلجبائیة للنا بنوالجا :لثانيا ثلمبحا

 مسرلاو بئرا ضلا لوح تیامومع :ثلاثلا ثبحملا
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 لماليالمحاسبي م ااظلمفاهیمي للنر ااطإلا :ولألا ثلمبحا

لمالیة ا جرت العملیال افي تحلیل لتي تستعما دعوالقس واألسوا دئلمبان ام عةومجم لیشمم لمحاسبة هي علا

 ثبحی هاتلخیصو تلعملیااه ذه فتصنیو بیوتب مث، لها دةیؤم داتمستن قعوا نم تسجیلهاو ،ثهادوح دعن

 ستخا مث نمو ،تادرا یإلا هذه ىلع لوحصلا ةلفكتو اهتادرا یإ دیدحت نم یةدتصاقالا ةدحولا نمكت

 1.رةلفتا هذة هلمالي في نهایا هازكرم  نبیاو ،مالیة معینة رةفت  نع رةخسا  أو بحر  نعمالها مأ نتیجة
 

 لماليالمحاسبي م ااظلناماهیة  :ولألا بلطلما
 

 راإطفي  ةحاسبملل نيطولا سلجملا ماق ،رئزا جلا يف يحاسبملا حالالصا ةیلمع CNC فلمكلا

 یةحاسبملا  ریایمعلا  عم  قفاوتی يلام  يحاسبم  ماظن رادصإب رئزا جلا  يف  ةحاسبملا  میظنتو دیحوت ةمهمب

 ،جهة نم لیةدولا ةلمحاسبیر ابالمعایی للعموا ليدولا لمحاسبيا دحیولتا عملیة رةمسایو كبةوام دفبه لیةدولا

 ترا وطتلا ریاسی ال حصبأ ديلا PCN نيطولا حاسبيملا ططخملا روصقو صائقن زوجات ىرخأ ةهج نمو

 ءادبتا يلاملا حاسبيملا ماظنلا نمتضملا 11/07 رمألا قیبطت يفر ئزا جلا تعرشد قلو ةدیدجلا یةدتصاقالا

نم 2010.  

 لماليالمحاسبي م ااظلنا وممفه :ولألا رعلفا
 

 ددلیح لماليالمحاسبي م ااظلنا نلمتضموا ،2007 رفمبون 25في  ؤرخلما 11/07 مقر ونلقانا ءجاث حی

 تماولمعلا میظلتنم اظلمالیة نالمحاسبة أن اعلى  3 مقر دةلماص اعلى نء لمالیة بناالمحاسبة ا وممفه

 سالیة تعكم  )مئواق(  وفكش  رضعو  تسجیلهاوتصنیفها و ،یةددیة عدقاعت یاطمع نیزبتخ یسمح  لمالیةا

2 .لمالیةا لسنةا نهایة في ینتهازخ ضعیةوو ،سسةؤلما تممتلكاو لمالیةا ضعیةولا نع قةدصا ورةص
 

 :یلي فیما لتتمث لتيوا لمالیةا لمحاسبةا صخصائ صستخالا نیمك فیرلتعا داه لخال نمو

  ديلنقس ایة قابلة للقیاددعت یاطعلى معء قیاسها بنان یمك تماوللمعل ماظهي ن. 

 لمالیةا تماولمعلا لتسجیف، تصنی ن،یزتخ. 

 لمالیةالسنة امالیة في نهایة  مئواق دادعا. 

 ةجنتیلا بساح لودج لالخ نم ءادألاو ،یةنزا یملا لالخ نم ةیلاملا یةعضولا سیاق. 

 دلیوت  ىعل سسةؤلما درةق  دىم فةرمعو  ینةزلخا  تفقادت دولج  لخالن م  ینةزلخا  ضعیةو  سقیا 

 .ما یماثلهاویة دلنقا
 

 

 .113 :، ص2004ردن، أل، الىوألابعة طلل، ائ، دار والمحاسبةایة ظرمة في ندمق ز،یزلعد اعبل كماب لنقیا 1

 11-07مقون رلقانا 2 في ؤرخلما یةورسمیة للجمهرلدة ایرلج، الماليالمحاسبي م ااظلنن المتضم، ا2007رفمبون 25

 3. :ص ،2007 ،74 :ددعلا ،ةیرئزا جلا
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 لماليالمحاسبي م ااظلنداف اهأ :لثانيا رعلفا

 ن،یرثملمستن والمهنییت احتیاجاف المختلب نه یستجیوهمیة بالغة كألمالي المحاسبي م ااظلنایكتسي 

 يفد ا كما یساعتهودجن تحسیولیة دولالمحاسبیة ر المعاییت الباطمتق فولمالیة امة ولمعلم ایدفي تقم یساهو

1 :تلخیصها فیما یلين یمكداف هدة أعق تحقی
 

 .یةلودلا یةبحاسملا ةمظألناو قفاویتل يرئزا جلا يبحاسملا ماظنلا یةقرت  -

 .ماظلنذا اهق بیطفي ت طورةلمتا  دوللا بةرتج نمدة الستفاا  -

 نمدة الستفاا - ایزا م ذاه ماظلنا خاصة ناحیةن م رتسیی تلمعامالا لمالیةا تلمعالجاوا لمحاسبیةوا

 .لمختلفةا

 دوللا في تسساؤلموا نیةوطلا یةدالقتصاا تسساؤلما نبی لمحاسبیةوا لمالیةت المعامالف امختلل تسهی -

 .ألجنبیةا

 .نيوطلا لمحاسبيا ططلمخا یعالجها مل لتيا تللعملیا محاسبیة ولحل دیجاإ  -

 .تماولمعلا رضع  لشفافیة فيالى إ ولصولا  لخالن لعقالنیة مق اعلى تحقیل لعما  -

 .ألجنبیةا تلكیاناا فمختل مع بتتناس لیةدو قثائو لمالیةوا لمحاسبیةا مئوالقا لجع  -

 .یةملاعلا ةیراتجلاو ةیلاملا تامظنملا دىل رئزا جلا ةقثو انةكم زیزعت  -

 .لیةدولا رلمعاییا قفو لمالیةا مئوالقا دادعإ دعواقو  بیعةد طیدتح  -

 .ةسسؤملا نع ةیلاملا ةیعضولا ترا یغتو ءادألاو ةیلاملا یةعضولا نع ةقداص ةروص ءاطعإ  -

 نلتمكیا - لقابلیةن ام نةرللمقا سسةؤللم نفسها رعب نمزلا نبیو تسساؤلما نییولمستا على نيوطلا

 .ليدولوا

 یسمح - قبةرابم تلحساباا لبك نضما نیرللمسی نلمساهمیوا نلمستعملیوا نیرآلخا ولح قیتهادامص

 .شفافیتهاوعیتها رشو

 .ملهوامأبمتابعة م تسمح لهن ویرلمستثماشفافة تشجع وبها وق ثوم، صحیحةوكافیة ت ماومعلر نش -

 یسمح - لبتسجی یقةطرب وقثوم بها وعمجمشاملة و تتعامال سسةؤلما بما یسمح دادبإع یحرلتصاا

 .قیةدامصوعیة وضولجبائیة بما

 تاءرا جإلا  ةملوع  لضفب  يلخادلا  ریرقتلا  عم  نحسأ  طبرا تب  تجنسیالا  ددةعتملا  تاكرشلا  دیفستت  -

 .دوللا نمد یدللع لمحاسبیةا
 
 
 
 
 

 ،یقیارفإ  لشمات یادقتصاإمجلة  ،رئزالجا  في IAS/IFRS  دحولما  لمحاسبيم ااظلنق ابیطتت لباطمت ور،عاشوش  كت 1

 292-293-294. :ص ،2009 ،06 ددعلا ،رئزا جلا فلش ةعمجا
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 تیانالبل اتسجی نمف تكالیل لتي تسمح بأقودة اجولماماتیة ولمعلل اسائولاكلیة مع د یدلجم ااظلنق افوایت -

 .طلنشاب احسر لتسییق اثائرض وعولمالیة م ائوالقداد اعوالمحاسبیة ا

 

 لتيوا

 لماليالمحاسبي م ااظلناهمیة أ :ثلثالا رعلفا

 ،اعهم ةلماعتملا فرا طألل وأ ةسسؤملل ءاوس ةربیك یةمهأ هل يلاملا حاسبيملا ماظنلا قبیطتل

1 :فيل تتمث
 

  نم دیزیو ،حوضوو ةقدب ةددحم دعاوقو میهافم ىلع هراطإ يف دمتعت يتلا تساباحلا بةقرا م لیهست 

 .حةیحص ترا را ق ذتخاا يف مهسای امم ،تساسؤملا ةیعضو لوح یةفافشلا

  دیفستت تيلاو اعهم ةلماعتملا فرا طألا عم اهتصاالتاو اهاتقالع یةعون نسیحتل تساسؤملل ةصرف ریفوت 

 .لمالیةائمها واقن م

 مئاولقت واسابالحافي ورة لمنشالمالیة والمحاسبیة ت اماولشفافیة للمعلب المالي یجلالمحاسبي م ااظلنا 

 ونیك، وليدولوا نيوطلا نییولمستا على مةوللمعل نلمستعملیم اماأبها  وقثولوا قیتهادامصن م دیزیو ،لمالیةا

 .سسةؤبالم مثقته زیزتع فيم یساه نكضما

   ططلمخا يف لمعالجةا رغی تللعملیا لمحاسبيا لللتسجی تقنیة الوحل لماليا لمحاسبيا ماظلنا رحیقت 

 ،لمالیةا سبةلمحاا لىإ مةذلا محاسبة نم لباالنتقا یسمحو ري،الیجاا رضلقا تعملیا منها ،للمحاسبة نيوطلا

 .سسةؤملا بها ومتق لتيا تلتعامالا لتسجی دعن نيولقانا رهظلما على یةدالقتصاا للحقیقة بتغلیبه

  وأ نیاطو تساسؤملا نیب تقولا سفن يفو ،ةسسؤملا سفنل نمزلا يف ةنراقم لضفأ ءرا جإ نم ّن مكی 

 ةمولمعلا يلعمتسمل ةهجوملا ةیلاملا تامولمعلا مهفو ةءرا ق ةلوهسو ،ءادألاو یةلاملا تیاعضولا لوح ،یالود

 .اهجراخو رئزا جلا لخاد نم

  ةیلاملا مئاولقا دادعاو ةیحاسبملا تبیانالا لتسجیب حمست يتلا اتیةمولمعلا جمرا بلاو لئاسولا عم قفاوتی 

 يف رئزا جلا تقبس ةروطتم لود دوجو عم ةاصخ ،ةفلكتو دهج لقأب طنشالا بسح رتسییلا قائثو ضرعو

 فقةوامت طورةمت  یةمحاسب تماومعل مةظنأعلى  رفوتتو  ،لمالیةا مةولمعلوا للمحاسبة لیةدولا رلمعاییا  قبیطت

 .بهارتجا نمدة الستفاا نیمكو ر،لمعاییاه ذه مع

   مهتت  امولعم  میدقت  ىلع  اهرجباإ  لالخن  م  ل،یومتلا  بانجن  م  ةیرئزا جلا  تساسؤملا  دعسای 

 لتيا تاسسؤللم  خاصة بالنسبة ل،یوللتم ضافةإ رىخأ  درعلى مصاد العتمااها في دبما یفی  ن،یرلمستثما
 
 
 

 

 ىقتلملا ،"تاناهرلاو قئاوعلا" يالملاي بساحملام اظنلا عم ةیرئزا جلا تاسسؤملا فیكت عقاو ،ةمحر فداهلبون افیس يراقمن 1

 ،2013 يفناج 13-14 ،رئزا جلا ، IAS-IFRSةیلودلا رمعاییلبا هتالقعو رئزا جلبا لياملا يبحاسملا ماظنلا لوح ينطولا

 ص: 12-11.
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 بصحاأل  ةدعساملاو  ةبولطملا  یةلاملا  ةمولمعلا  امهیدقتب  ،رئزا جلا  جراخ  يف  رامثتإلسل  تیجیاترا ستإ  اهل

 .رامالستثا يف نبیغرا لا لاومألا

  تیاطمعلا عیمجل  ةمالئم  تاودأ عضوب  ،ةقسابلا  ترا غثلا  دسل دیدجلا  يلاملا  يبحاسملا ماظنلا  أتيی 

 لیادو  دةممعت  دواتألا  كتل ري،لتجاا  ماظلخاضعة  للنا تسساؤللم  فلشفار  التسییا سخری لبشك تحلیلهاو

 .دلفساا تالومحاو  تالختالساوا تلمخالفال اك ستفضحو
 

 يالملا يبسحاملا ماظنلا قیبطت قاطن :عبرا لا عرلفا
 

 لمجاظ أن نالح 2007ر فمبون 25في ؤرخ لما 07-10ون لقانن ام، 5، 4، 2واد لمل اخالن م

 وأ ينوانق صن بجومب مزلم يونعم وأ يعبیط صخش لك 1 :كاالتيدد لمالي حالمحاسبي م ااظلنق ابیطت

 :كلذالتیة بت الكیاناا تمزلأ ثبحی، بها لخاصةا ماكألحة ااعرا م عم یةلام حاسبةم كسمب يمیظنت

 .ريلتجاا ونلقانا مألحكا لخاضعةا تكارلشا -

 .تنیاولتعاا -

 واكان ذاإ ،یةرلتجاا رغیو یةرلتجاا تمادلخأو اللسلع  ونلمنتجن اییولمعنا أو ونبیعیطلا صألشخاا -

 .ررةمتكت یة مبنیة على عملیادقتصات ااطنشاون سریما

 نیمك، ویميظتنأو ني وقانص نب جوبمك لدلن لخاضعین اییولمعنن أو ابیعییطلص األشخال اك -

 محاسبة كمست أن نلمعیا دلحا هاطنشاو میهادمستخ ددعو عمالهاأ مقر دىیتع ال لتيا رةلصغیا تللكیانا

 .ةطمبس مالیة
 

 لماليالمحاسبي م ااظلندئ امبا :سلخاما رعلفا
 

 دادعإب حمست تساباح ةنودمو ،حاسبیةم راییعمو ایروصت را اطإ يلاملا يحاسبملا ماظنلا نمیتض

 :ال سیماوبها عامة رف لمعالمحاسبیة دئ المباس اساأمالیة على وف كش

 لخاصة بالسلعواء است لصفقان الناتجة عوق الحقل اتسج ):قإلستحقاس اساأ(د لتعهامحاسبة  - 1

 اهقفدت راظتنا نوده یف رأ طتذي لا تقولا يف )ةققحملا قوقحلا( قوقحلاب فرا تعالة ادعاق بسح تامدخلا وأ

2 .به ةطتبرلما طلنشان المالیة ضما مئوالقا في رهظتو دي،لنقا
 

 

 
 

 
 راطإلا لوح يلدو ىقتلم ،"فادهوأ

 .3 :، صقساب جعرم ،2007رفمبون 25في  ؤرخلما  11-07مقر ونلقانا 1

 تایدتح" رئزا جلا يف دیدجلا يالملا يبساحملا ماظنلا ،نافیس يرحبأو دارم دممح تیآ 2

 دیدلجالمالي المحاسبي م ااظللن لمفاهیميا 13- ،رئزا جلا ،IAS-IFRS ةیلودلا ةیبحاسملا رمعاییلا لظ يف هقیبطت تایلوآ

 4. :، ص2009 ربوكتأ 15
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 ریعتبط لنشاأن ا لىوألا ن،ضیتیرف نم ًاالقطنإ لمالیةا مئوالقا دادعم إیت :لالستغالا یةرارستما - 2

 ظور،لمنا للمستقبل اخال رةمعتب تخفیضه بصفةط أو لنشاف ایقاإ ويتن ال سسةؤلما أن لثانیةوا رمستم

 لبقستم يف اهطنشال سةسؤملا ةعتابم ضرا تفابو ،لالغإلستا ةیررا متسإ سساأ ىلع ةیلاملا مئاولقا دعت يلاتلابو

1 .ةیفتصلب اسبتن أن ممكلن ام يتلات وحسابالا رشخ نیرات لبق ترا راق  وث أادحأ ترط أ اذإ الإ ،عقوتم
 

 خةؤرتیة موثبق ثائولمحاسبیة مبینة على ت البیاناوالمالیة ت اماولمعلون اتكب أن یج :اللةدلا - 3

2 .لعملیةا ولح لالئدب عةومتب تماومعل وذات قیتهادامص نتضم
 

 نلمستعملین طرف امم لفهالمالیة سهلة م ائوابالقرة اهظلامة ولمعلون اتكأن ینبغي  :ملفهاقابلیة  - 4

 3.بةحاسملاب ةلوقعم ةفرعمو ةمولمعلا تاسرا د ةدرا إ مهیدل رفوتت نیذلا

 تماولمعلل اتمثوأن سسة ؤلمالیة للماقة للحالة دصاورة لمالیة صم ائوالقاتمنح ب أن یج :قیةدالمصا - 5

 ولمعق لشكب عنها رتعب أو تمثلها نهاأ روضلمفا نم لتيا رىألخا داءاتألوا لمالیةا تلعملیاا دقبص

  .اهب لومعملا فرا تعالا سسأو سیایقم ىلع ادامتعا

 سسةؤلمل اخدانة ربالمقام لقیال المالیة تسمح للمستعمم ائوابالقرة اهظلامة ولمعلا :نةرلمقااقابلیة  - 6

 رجبی اذه .یةلاملا اهیتعضو ترا یغتو ةیلاملا اهیتعضو مییقتب اًسبین هل حمست امك ،تساسؤملا نیب امو اهسفن

 رثاوأ  دجو  إن طرفلا  ذاهس مر تغیی لكو لمستعملةالمحاسبیة ا طرقبال  نلمستعملیم اعالإعلى  سسةؤلما

 4رلتغییا ذاه

 لتسج :یخیةرلتاالتكلفة ا - 7 رهظتو تادرا یإلاو فیلاكتلا ذاكو موصخلاو لوألصا رناصع امحاسبی

 5 .علیها وللحصا على تكلفةدا عتماأي ا یخیةرلتاا لمالیة بقیمتهاا مئوالقا  فمختلن ضم

 
 
 
 
 
 

 ةركذم( ةیرئزا جلا ةطسوتملاو ةریغصلا تاسسؤملاي ف يالملاي بساحملام اظنلاق یبطة تیالعف دىم د،عیسلاد ممح ينادعیس 1

 رداس،موب-رةقوب  دمحماجامعة ر، لتسییا ومعلو  یةرلتجاوا  یةدإلقتصاا وملعلا  كلیةر، لتسییا ومعل  مقس، )رماجستیدة شها لنی

 2014، ص: 19.

 ةداهش لین ةركذم ،ةیرئزا جلا نیمأتلا تاكرشل يالملا اءدألا ىلع FSC يالملا يبساحملا ماظنلا قیبطت رثأ ،ماهس يرهیم 2

 :5.، ص2014 ،قلةرو-حبارم ديجامعة قصر، لتسییا ومعلو یةرلتجاوا یةدإلقتصاا وملعلا كلیة ،یةرلتجاا وملعلا مقس ر،لماستا

 .52:ص ،0201 ،رئزا جلا ،linternationa sbleue spage ،ةیلودلا ةبساحملا رییاعمو ةیالملا ةبساحملا ،دممح نیتوب 3

 .53 :، صقلسابا جعرلما د،محم نتیوب  4

 .4 :، صقلسابا جعرلما ن،سفیا ريبحوأ  رادم  دمحمت یآ 5
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 يغبنی ثحیب ،رئزا جلا يف دیدجأ دبملا اذه رتبعی :ينوناقلا رهظملا ىلع يداتصقالا عقاولا یةقبسأ - 8

 ذاه لالخ نم فمثال ،نيولقانا راهظلا بحس سلیو لماليا قعوالا بحس یةدالقتصاا داثألحا مع للتعاما

1 .ةینزا یملا رصانع نمض راإلیجا ضرق لسجیت نمكی أدبملا
 

 لمحاسبيم ااظلنالى إ PCN نيوطلا لمحاسبيطط المخن ام لالنتقاا بسباأ :دسلساا رعلفا

 : SCFلماليا

 يكرا الشتا دتصاقالا تحتیاجاإل بیستجیل عضو 1976 دنم قبطملا نيطولا حاسبيملا ططخملا ان

 تصالحاالا فلختم لالخ نم قوسلا دتصاقا ىلا رئزا جلا تهتجا امدنعو ،كاذنآ رئزا جلا جتههنتإ

 
 ذيلا

 رالستثماذب اجولمنافسة اقیة رفي تت لتي ساهمن، وایرلعشرن القن امت لثمانیناذ امنددة لمتعایة دالقتصاا

 ت،قارولمحع ااطخاصة في قر لمباشاألجنبي ا ني الوطلطط المخاصبح ك ألذل ءمیتال ضعولا مع

 ،اسبیةلمحا تماولمعلا ثحی نم نلمساهمیوا تسساؤلما تالحتیاجا بیستجی ال نهأ ثبحی دیدلجا الجتماعيا

 2:هيو جیةرخا رىخوأ  خلیةب داألسباك لذ ودیعو

 :خلیةدالب األسباا - 1

 .ظممن دور لىل إفعا طرف  نم ريلتجاوا  ديإلقتصادان المیافي  لةدولا دور ولتح   -

 .دللبال لماليا ديإلقتصاا جهولتوا یتماشى ال نيوطلا لمحاسبيا ططلمخا صبحأ  -

 ماظأنه نب صفهو  متو  ،لجبائیةا تمازلمستلا  لىإ لىوألا  جةدربال  نيوطلا  لمحاسبيطط المخب ایستجی -

 .یبةرلضد ایدلتحس سؤم

 .یةدإلقتصاا ظرةلنا  غى علىطت نيوطلا لمحاسبيطط المخافي  نیةولقانا ظرةلنا  تصبحأ  -

 ططلمخا رعب تسساؤلما تصبحأ س،إلفالا في للمحتما عهاوقو دعن تضمانا ركثأ على بحثا  -

 ."فیةولا ورةلصا"دأ ا لمبًضوبصفة مبالغ فیها ع "ذرلحواة طلحیا"دأ مبل ني تستعموطلالمحاسبي ا

 :جیةرلخاب األسباا - 2

 مامنضإلا عورشمو يبوروألا داحإلتا عم ةكرا شلا تبالطتمل ةبستجاإ يلاملا يحاسبملا ماظنلا يبنت رتبعی  -

 .رةلعالمیة للتجاامة ظلمنالى إ

 ةیعرا  نم ةلودلا ةهمم تلوحت امدعب كلذو صخالا عاطلقا نم لیومتلا يف یةفضاإ تحتیاجاإ روهظ  -

 .فة علیهرلى مشع إاطلقذا اله
 
 

 BP    حالة  :لعالميالمحاسبي  ا  دحیولتوا  تلجنسیاددة  امتع  تكارلشا  لمحاسبیة  فيا  سةرلمماا  ب،شعی  وفشن 1

LIMITED EXPLORATION )رئزا جلا ةامعج ،رییستلا مولعو ةیدصاتقإلا مولعلا ةیلك ،)هرا وكتد ةداهش لاین ةحورطأ، 

 2007، ص: 69.

،pages bleues internationale ل،لعشیشي جما 2 لجبایةواسسة ؤلمامحاسبة  ،لماليالمحاسبي م ااظلنق افو 

 10-11. :، ص2011ر، ئزالجا
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 لماليالمحاسبي م ااظلنا

 وريلتصا راطإلا لمحاسبیةر المعاییا تلحساباانة دوم

 

 لبط لمحلیة فقواق االساعلى ر ال تقتصت سساؤلمت اصبحدة، أیدمالیة جوارد من عث لبحد اعن -

 .لیةدولا لمالیةا واقألسا لىإتلجأ  تصبحأ

 ال ذيلالعالمي د االقتصار ااإطلمالیة في ا واردلما نم رةمعتب تحتیاجاإ تسساؤلما طورت بلطیت -

 .كیةرلجمدود ابالحرف یعت

 یةلمحاسبر ایبالمعایل إلمتثا، الیةدولالمالیة واق األسن امت مة كاندیة خن أمدة إلستفاب الد طعنرط یشت -

 .لیةدولا

 لیةدو محاسبیةر معاییق فدة ومعدة وحوموثقة وموصحیحة ت ماومعلل ستعمادي إالقتصاالفتح زم ایستل -

 .تجنسیالا ددةلمتعا تسساؤللم لمحاسبيا لتجمیعا تلعملیاو یةدالقتصاا تماولمعلا للنق تسهیال كلوذ

 لماليالمحاسبي م ااظلنا وىمحت :لثانيا بلطلما

1 :مما یلي 11-07ون لقانن ام 06دة لماافي ورد لمالي كما المحاسبي م ااظلنون ایتك
 

 .لمالیةاللمحاسبة  وريلتصا راطإلا 1-

 .لمحاسبیةا رلمعاییا 2-

 .تلحساباا نةدوم 3-

 :لتاليل الشكالمالي في المحاسبي م ااظلنل اهیك ورتص نیمكو

 لماليالمحاسبي م ااظلنل اهیك (01):مقر للشكا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ةراشإلا مع ،يرئزا جلا لياملاو يبساحملا ماظنلا يف بیةساحملا ئدامبلاو سسألا ،دعس يورا وب :ردصملا

 محاسبيلم ااظلنا ولح ولألا ليدولا لملتقى، اIAS/IFRS ـل ريلفكا راطإلامع  ربلتقاا تحاال لىإ

 وادي،بال لجامعيا زكرلما ،)قفاوآ تبیقاطت رب،تجا( لیةدولا لمحاسبةا رمعایی ظل في دیدلجا لماليا

 6. ص ،2010يفانج 17-18 ،رئزا جلا
 
 
 
 
 

 .4 :، صقساب جعرم ،2007رفمبون 25في  ؤرخلما 11-07مقر ونلقانا 1
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م لمفاهیا رفیع - :نهألمالیة على اللمحاسبة  وريلتصا راطإل، ا08/156ذي لتنفیا ومسرلما نم 2دة لماا رفتع

 ).بهاد لتقیب التي یجا دعوالقوادئلمباوا لمحاسبیةت اإلتفاقیاا(، لمالیةا وفلكشا رضعو دادعس إسال ألتي تشكا

 .دةیدجر معایی ضعول ًاجعرم لیشك -

 يف  ةحرا ص  اهیلع  صونصملا  ریغ  ثادألحا  وأ  تایلعملا  مهفو  ،ةیحاسبملا  راییمعلا  رسیفت  لهسی  -

 ).ریللمعاید لجیم اتسمح لنا بالفهأداة ( .لمحاسبيا میظلتنا

 :رفیع لماليالمحاسبي م ااظللن وريلتصا  راطإلن افإس ألساذا اه علىو

 .قبیطلتل امجا  -

 .لمحاسبیةا تالتفاقیاوا دئلمباا  -

 .تلمنتجاوا  ءألعبا، الخاصةا والألموا  وم،لخصوا ولألصا-

 لمالیةم ائوالقا :لثانيرع الفا

 بیةلمحاسوف اما یسمى بالكشأو لمالیة م ائوالقن اعة مولمالي على مجمالمحاسبي م ااظلنوي ایحت

 :فیما یليل تتمثو

 ةمئاق لكش يف ضرعت( يلاملا زكرملا ةمائقل ًایرابجإ الكش ضرفت مل ،یةلودلا راییمعلا :ةینزا میلا -1

 بترتو  وم،لخصوا  ولألصا  دفي بن رضتع  ب أنلتي یجا وللفصا  نىد أدكحددت ح لكنها،  و)دولج  أو

 نبی ةقرلتفا  في  یةولسنا  دألى  مبإباإلضافة  ق، إلستحقاب احس وملخصوا  لتهاوسی  جةدر  بحس ولألصا

 ضرع عم لودج لكش يف ةینزا یملا دمقف يلاملا يبحاسملا ماظنلا امأ .لةداومت رغیو لةداولمتا رلعناصا

 2.یةرلجار اغیر لعناصوایة رلجار العناصن ابیل لفصا لالخن م موصخلاو لوألصا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .8-7 :ص ،قباس عجرم ،يورا وب دعس 1

 ري بالمعاییلمالالمحاسبي م ااظلنا نةرمقا  ولح  ليدو ملتقى، لمالیةا مئوالقا  ودلبنم تقییو سقیا رون،خوا  دمحم  وادريق  2

 15. :ص ،2010 رمبفون ،رئزا جلا ،ةدیلبلا بلحد دعس ةعامج ، (IAS/IFRS)ةبحاسملل ةیلودلا

1 لمالیةاللمحاسبة وري لتصر ااطإلف ایرتع :ولألرع الفا
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 یةنزا یملا رناصع میدقت (02):مقر لكشلا
 

 

 .سابقار كذلى ما د إباإلستناب الطلداد اعن إم :درلمصا

 دةصأر على ويیحت كلذك ،یفةوظلا بحسأو بیعتها ب طحسء ألعباافیه  بترت :لنتائجت احسابا 2-

 نیتضم، ویةرلجاالمالیة السنة ت ایاطمع، ولسابقةالسنة ا ،1 داءألم المتعلقة بتقییر العناصا ریعتبث حی

 للتحصیا یخرتا بلحساافي ذ یأخ الو  ،لمالیةالسنة ل اخالن لكیان ام زةلمنجا  تجاولمنتوا  ءلألعبا  صملخ

2 ).رةخسا أو بحر(  لمالیةالصافیة للسنة النتیجة ز ابتمیی رزیبو ب،لسحا یخرتا أو
 

 ریقة غیطرلرة أو المباشایقة طرلل اه باستعمادادعن إیمك ):ینةزلخالة وسی(ت فقادلتدول اج 3-

 يلعمستمل ةدعاق ریفوت ىلإ فدهیو ،2)،(1 ةقابسلا رناصعلا يف ثدحت يتلا ترا یغتلا نمتضیو ،ةرباشملا

 دلیوت  على  سسةؤلما درةق  ملمالیة لتقییا مئوالقا ذاك، ولهادما یعاوینة زلخالة وسی لستعماول احت ماومعل

3 .لةولسیا
 

 دق ثادحأ يأ یةكلملا قوقح يف ترا یغتلا ةمائق لالخ نم رهظی :ةصاخلا لاوألما تارغیت ولدج  4-

 ةسنلا ءثناأ ثدحت تيلا ترا یغتلا نع تامولعم يطعت تيلاو ،نیهمساملا قوقحو لاملا سرأ  دونب ىلع رأ طت

 ةدایز ةكرشلا ترجأ له ضایأ حضوت يهو ،تاطالحتیااو تاعیزوتلاو ةزحتجملا حابرألاو لاملا سرأ

4 .ةدیدج مهسأ ةكرشلا تردصأ لهو ،ةدایزلا تانك فیكو ،لاملا سرأ
 

على 

 على

 
 
 
 
 
 

 
 

 ،رئزا جلا ،واودوب ةیرئزا جلا ةكرشلا ةكتبم ،لوألا ءزجلا ،ةیلودلا ةبیساحملا رییاعملل ابقط ةسسؤملا ةبساحم ،بعیش فونش 1

 2008، ص: 28.

 .89 :ص ،0201 ،رئزا جلا ،ىدهلا ارد ،يالملا يبساحملا ماظنلل ينوناقلا راطإلا ،ىسوم ناهدوب 2

 .28 :، صعالهأ جعرلما سنف ،سىوم نهاودب  3

 ب،هاولد اعبدي میر 4 ،رئزا جلا ،ةموه ارد  ،ىلوألا ةبعطلا  ،دیدجلا يبساحملاو يالملا ماظنلا قفو ةیلاملا ةبساحملا

 2011، ص: 44.

 ولألصا
 یةرلجاول األصا

 یةرلجار اغیول ألصا

 وملخصا
 یةرلجاوم الخصا

 یةرلجار اغیوم لخصا
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 ملتي تسمح بفهالمحاسبیة طرق الد واعوالقوص الخصاجه وعلى ن یتضم :لملحقةداول الجا 5-

1 .یةلیكمت تامولعم ةدع ىلع ةدایز ،ةینزا یملا
 

 تلحساباانة دوم :ثلثالرع الفا

 ددتحو ريلعشا ماظلنالمالي على المحاسبي م ااظلنابها ء لتي جات الحساباا نةدوم ءفي بنا دعتمأ

 یةنزا یملل تددح اهنم سةمخ ،تاعومجم ةعبس كلذ لألج 2):لنتائجت احسابا دولج( رللتسیی نثنیوا

 :ةینزا یملا تاباسح -أ
 

  والألما رؤوس  تحسابا :لىوألا عةولمجما. 

  تلتثبیتات احسابا :لثانیةا عةولمجما. 

   ذلتنفید اقی تجاولمنتوا تنازولمخا تحسابا :لثالثةا عةولمجما. 

  ریغلا تساباح :ةعبرا لا ةعومجملا. 

  لمالیةت الحساباا :لخامسةا عةولمجما. 

 :هير لتسییت احسابا -ب

  ءألعبات احسابا :سةدلساا عةولمجما. 

  تجاولمنتا تحسابا :لسابعةا عةولمجما. 

3 :تعاولمجماه ذلهط مبسرح بشوم نقوف س
 

 

 حابرألا ل،املا سرأ  يف تاهمساملا تساباح لمشتو :لاوألما سوؤر تاباحس- ىلوألا ةعومجملا  1)

 .رىألخروض القل اكت واطحتیال افي شكزة لمحتجا

 ملقیر واناصلعل اكل تشمو :لثابتةول األصا (Immobilisations)ت لتثبیتاا – لثانیةاعة ولمجما 2)

 .رتغییم ودون ئل داسسة بشكؤلمافي ء جهة للبقاولما
 
 

 

 ةنیادیم ةسادر :ةیداقتصإلا ةسسؤملاي ف ررا قلاذ اختإ ةیلعم ىلع يالملاي بساحملام اظنلاق بیطتر ثأ ،قراط شطومیح 1

 ومعلو یةرلتجاوا یةداالقتصا وملعلا كلیة ،یةرلتجاا وملعلا مقس، )رماستدة شهال نی رةكذم( ،نیرلمستثموا نلمحاسبیا  نلعینة م

  8. :، ص2013 ر،ئزالجا ،قلةور حبارم ديجامعة قصر، لتسییا

 ةیلیوج 62 ل قفاوملا 9142 ماع بجر 32 يف خرؤملا رارقلا ،ةیلمالا ةرازو ،ةعبیشلا ةیطرا قیمدلا ةیرئزا جلا ةیرومهجلا 2

 ،هاریس  دعواقو  تلحساباا نةدوم ذاكو ضهارعو  لمالیةا وفلكشا وىمحتو  لمحاسبةوا ملتقییا دعواق ددیح ،2008سنة

 44-45. :ص ، 2009سنة رسما 25 ل قفوالما ه 1430 معا ولألا بیعر 28 ب درةلصاا ،19 ددلعا سمیةرلادةیرلجا

 ةنودمو يبساحملا لجیستلا ،باسحلا-عبرا لا سردلا :1202-1120  ةیالملا ةبساحملا سودر " ،يندم ثغیلب نب 3

 www.benbelghit.com. 7-8. :ص ،2010 رمبسید ،-" SCFيالملا يبساحملا ماظنلا تاباسح

http://www.benbelghit.com/
http://www.benbelghit.com/
http://www.benbelghit.com/
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 هذهل تشمو en et :(Stocks (coursج إلنتاد اقیر لعناصوا – تنازولمخا – لثالثةاعة ولمجما 3)

 تلمنتجاا، لمصنعةف انصت لمنتجات، الفضالا وازم،للوا وادلما ،لیةوألا وادلما ،لبضائعا زونمخ عةولمجما

 .سسةؤللم ملكا ونتك أن ةطیرش  .یةرلتجاا تلغالفاوا زالنجاد اقی  لألشغاوا

 نویدلاو قوقحلا تابساح ىلع لمشتو de :(Comptes (tiers رغیلا تاباسح – عةبرا لا ةعومجملا 4)

 ابعهاط ببحس لتيا كتل أو ئمةدالا والألما أو لثابتةا ولألصا رعناص نضم تیبهارت مت لتيا كتل رغی

 .لخامسةا عةولمجما مع بترت  بلغالا لماليا
 

 عةولمجما 5) لخامسةا لمالیةت الحساباا – (Comptes financiers): عةولمجماه ذهن تضم

 تاصروبلاو كوبنلا عم تمت تيلا تیالعملاو تاكشیلا ،یةدقنلا میلقا ةكرح نع ناتجةلا تامزا تلالاو قوقحلا

 .رىألخا  لمالیةا تسساؤلموا

 يلتا فیرلمصاوا فلتكالیوا ءألعبار اعناصل ك لتشمو (Charges):ء ألعبااسة دلساا عةولمجما 6)

 .اهطشانل اهتلوزا م ءاقل ةسسؤملا اهتلمحت
 

 عةولمجما 7) لسابعةا تادرا إلیا (Produits): لتشمو رعناصل ك داتلعائا لتيا حققتها سسةؤلما

 .طنشالا ةلوزا مل نتیجة

 :ثبحیت لحساباابیعة د طیدمعینة لتحد عواعلى قت لحساباافي هیكلة د عتمأنه رة ألإلشا

ـح/  8 مقرلا جرا دإ رتبعأ   تبةرلما في لثانیةا دألح تحسابا تلتثبیتاا عةولمجما بمثابة 2 كهتالإ (

 دیدلجا بلحساا یصبح بالتاليو immobilisations des (Amortissement –تلتثبیتاا كهتالا 28

 .اهتعبیطب ینةدملا 2) ةعومجملا( يلألصا باحسلا ةعبیطل ةفلخام ئنةاد ةعبیطب 28) / ـح(
 

 مقرلا جرا دإ رتبعأ   ملقیافي ر لثانیة بمثابة خسائاتبة رلمافي  9 (Pertes de valeur) بالتاليو

 ینةدلما  ولألصا  رعناص هيو  ألصلیةت الحساباابیعة طئنة مخالفة  لدابیعة طبد یدلجب  الحساا یصبح

 :ناهأد ضحوم وكما ه بیعتهاطب

 immobilisations) sur valeur de .(Pertes تلتثبیتاا نع لقیمةا رخسائ 29 /ـح -

 stocks) sur valeur de .(Pertes تنازولمخا نع لقیمةا رخسائ 39 /ـح -

 tiers) de comptes sur valeur de .(Pertes ةنیدملا ریغلت اساباح نع ةمیلقا رسائخ 49 /ـح  -

 financiers actifs sur valeur de Pertes ( ةیراجلا ةیلاملا لوألصا نع ةمیلقا رسائخ 59 /ـح  -

.(courants 
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 ةفلاخم ئنةاد ةعبیطب 59) /ـح – 49 /ـح – 39 /ـح – 29 /ـح( دیدجلا بحسالا حصبی يلاتلابو

 .بیعتهاطینة بدلما 2-3-4-5)عة ولمجما(ول ألصر اعناصن ألصلي مب الحساابیعة طل
 

  یةهتنملا تساباحلا يف بةترملا تیالعملل سكع ثابةمب ثةلاثلا بةترملا يف 9 مقرلا جرا دإ رتبعأ امك 

 :لمث 1-8ن مم قارباأل
 

/101 /109ـح => )هتعبیطب نئاد( بتتكم لام سرأ ).بیعتهطبن یدم( وبلطم رغیب مكتتل ما رأس ـح  - 
 

 ).بیعتهطبن ئدا(ت تخفیضا /609ـح => )بیعتهطبن یدم(مستهلكة  تیارمشت /60ـح -

 ).تهعیبطب نیدم( نینیدم نیدروم /409ـح ==> )تهعبیطب نئاد( نیدروم /401ـح  -
 

 لماليالمحاسبي م ااظلمتعلقة بالنایمیة ظلتنوایعیة رلتشوص النصا :بعرالرع الفا

 ).دةما (43لمالي المحاسبي م ااظلنن اتضم 2007/11/25في  ؤرخلما :11/07مقر ونلقانا دورص -

 مقذي رلتنفیوم اسرلمدور اص - 156/08 في ؤرخلما 2008/05/26 ونلقانم احكاق أبیطتن یتضم

.( دةما  44) 11/07 

 يف  خرؤملا  ررا لقا  - یلیةوج 26 2008 لیةلماوف الكشوى امحتولمحاسبة م والتقیید اعواقدد یحذي لا

 19دد ع سمیةرلدة  ایرلجا  فيدر لصاا هارسی  دعواقو  تلحساباا نةدومذا  كو  ضهارعو 25 یخربتا رسما

.( واببأ  4) 2009 

 ةقبطملا ةطألنشاو نیمدستخملا ددعو لامعألا مقر فقسألدد حملا 2008 ةیلیوج 26 يف خرؤملا ررا لقا  -

 ).نتادما(ة طمحاسبة مالیة مبسك مسرض بغرة لصغیت الكیانااعلى 

 ذيلتنفیا ومسرلما - مقر 110/09 یخربتا لیرفأ 07 2009 لمحاسبةك امست كیفیاروط ولشدد لمحا

 ).دةما (26آللي م اإلعالامة ظنأة طسواب

 .يلمالالمحاسبي م ااظللنق بیطت أول ولح 2009/10/29 یخربتا درةلصاا 02 مقر لتعلیمةا -

 :لتاليل الشكالمالي في المحاسبي م ااظلناني ولقانر ااطإلور اتصن یمكو
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 لماليالمحاسبي م ااظیعي للنرلتشل الهیكا (03):م قل رلشكا
 
 

 

 .سابقار كذلى ما دا إستناب إالطلداد اعن إم :درلمصا

 ).دةما (43ن لمتضما 11/07ون لقانوى امحت 1)

 05.لى ا 02ن م )وادم (04ق بیطلتا لمجاو تیفارتع :ولألل الفصا   -

 09.لى ا 06 نم )وادم (04لمحاسبیة ا رلمعاییوا لمحاسبیةا دئلمباوا وريلتصا راطإلا :لثانيل الفصا -

 24. لىا 10 نم )دةما (14 لمحاسبةا میظتن :ثلثالا للفصا -

 30. ىلا 25 نم )داوم (06 ةیلاملا فوشكلا :عبرا لا لصفلا  -

 36.لى ا 31ن م )وادم (06مجة دلما تلحساباوا لمجمعةت الحساباا :سلخامل الفصا  -

 40. ىلا 37 نم )داوم (04 سبیةاحملا قرطلاو ترا یدقتلا رییغت :دساسلا لصفلا  -

 43.لى ا 41ن م )وادم (03ختامیة م حكاأ :لسابعل الفصا  -

 ).دةما (44ن لمتضما 156/08 مقر ذيلتنفیا ومسرلما وىمحت 2)

 ).وادم (4لمالیة اللمحاسبة  وريلتصا  راطإلا فیرتع  -

 ).دةما (15 دئمبا نم بها طتبری ماو لمحاسبیةا طرقلا فیرتع  -

 ).وادم (09لمالیة ا مئوالقا رعناص فیرتع   -

 ).نتادما(لمالي ا وفلكشا رعناص محاسبةو سلقیاا طرقب  لمتعلقةر المعاییا  -

 ).دةحوا دةما(ت لحساباا نةدوم  -

 ).وادم (06لمالیة ا مئوالقا فیرتع   -

 :07/11مقون رلقانا

 156 08/ مقر ذيلتنفیا ومسرلما

 لماليالمحاسبي م ااظلنا

 110 09/ مقر ذيلتنفیا ومسرلما

 02م قرلتعلیمة ا

 2008 ةلییوج 26 يف خرؤلما ررا قلا

 2008 ةلییوج 26 يف خرؤلما ررا قلا
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 )لخا ....ةطلمبسالمالیة المحاسبة ك امس +لمحاسبیة طرق الر اتغیی +مجة دلمت الحساباا(ت قارمتف -

1 ).وادم7(
 

 

 ).باوبأ (4 نمتضملا 2008 ةیلیوج 26 يف خرؤملا ررا لقا ىوحتم  3)

 ،30 ،26 ،25 ،18 ،16 ،4 داوملا ماكحأ قبیطت تایفیك دیدحت ىلا ررا لقا اذه فدهی :لوألا بابلا

 نلمتضما 156/08 مقر ذيلتنفیا ومسرلما نم 43و 42، 41، 38، 37، 36، 35، 34، 33 ،31

 11/07. ونلقانا محكاأ قبیطت

 :لثانيب الباا - ررا لقا  اذهل  لوألا  قحلملا  ددحی دعواق ءألعباوم والخصول واألصامحاسبة م وتقیی

 .اهرسی دعواقو تلحساباا نةدومذا كو ضهارع یقةوطر لمالیةا وفلكشا وىمحتو تجاولمنتوا

 تیاناكلا  ىلع  ةقبطملا  ةطبسملا  ةیلاملا  ةحاسبملا  ماظن  ررا قلا  اذهل  2  قحلملا  ددحی  :ثلاثلا  بابلا  -

 .رةلصغیا

 بةحاسملل نیةقتلا تحالطصملا فیراعت نمتضی امجعم ررا قلا اذهل 3 قحلملا ددحی :عبرا لا بابلا  -
 

 ):نتادام( نمتضملا 2008 ةیلیوج 26 يف خرؤملا ررا لقا ىوحتم  4)

 ،ةآلتیف األسقد احأها طنشاومیها دمستخدد عوعمالها م أقدى رلتي ال یتعرة الصغیت الكیانان ایمك

 ةطمحاسبة مالیة مبسك مسن، متتالیتین ملیتین سنتی لخال

 :ريلتجاط النشاا -

 .رینان دمالیی 10ل ألعماا مقر

 .لماك تقولا نمض نولعمی ءرا جأ 9 نیمدستخملا ددع

 كمس ، إذاینةزلخاة تسمى محاسبة طمحاسبة مبس لىا تخضعو رى،خأ یقةطر على هارختیاا قعو

 .مالة خاصةوف كشداد عا

 :فيرلحوا إلنتاجيط النشاا -

 .رینان دمالیی 06ل ألعماا مقر

 .لماك تقولا نمض نولعمی ءرا جأ 9 نیمدستخملا ددع

 :رىألخت ااطلنشات وامادلخط انشا -

 .رینان دمالیی 03ل ألعماا مقر

 .لماك تقولا نمض نولعمی ءرا جأ 9 نیمدستخملا ددع
 
 
 

 

 .7-6 :ص ،قباس عجرم د،عس يورا وب 1
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1 .یةولثانأو ا/وئیسیة رلت ااطلنشاوع امجمل ألعمام اقل ریشم
 

ء اج ).دةما (26ن لمتضما 110/09ذي لتنفیا ومسرلما وىمحت 5)

 جةلامعلا دنع اهاتعرام  بجی يتلا یةمیظتنلا تاءرا جإلت انمضتة دام نورشعت وس يف موسرملا

 تاءارجإل ةفضاإ جمرا بلا هذه يف اهرفوت بجاولا طورشلا كلذكو يلآلا مالعإلا جمرا ب ةطساوب ةحاسبیملا

 .مجرالبا هذه لستغالوا رسی نحس نلضما ضةرلمفتا خلیةدالا قابةرلا

 2009/10/29. یخربتا درةلصاا 02 مقر لتعلیمةا  6)

(CNC) 02م قرلتعلیمة دور ابص یخربتا ربوكتأ 29 2009 للمحاسبةني وطلس المجلن اع 

 (PCN) نيطولا يبحاسملا ططخملا نم لاقتنالا لجأل اهذتخاا بجاولا تاءرا إلجاو قرطلا نةمتضملا

 (CNC)- حاسبةملل نيطولا سلجملا- یةلاملا ةرزا و تدكأ دق نوكی (SCF) يلاملا يبحاسملا ماظنلا ىلإ

 فيل تأجد أن بع 2010جانفي  01 یخرتا نمداء بتا (SCF)لمالي المحاسبي م ااظلنق ابیطتدء على ب

 نعق لسابا 2009جانفي  01 وهو ررلمقا یخرلتاا 07-11م قون رلقانك الذعلى ص كما ن درلصاا

 یخربتا رفمبون 25 2007 ماظلنا نلمتضموا (SCF)لمالي المحاسبي ا صلنب الطلمسمى في ا

2 .لمالیةابالمحاسبة 
 

 سسةؤلما فيب لمحاسا ممهاو تجباوا :ثلثالا بلطلما

 دق دحوا راإط لهاو متشابهة تسساؤلموا تكارلشوا لألعماظم افي معب لمحاسا ممهاو تجباوا

 :دجن مامهلا هذه مهأ نمو ر،هوجلا يف فلختت ال اهنكلو تاءرا إلجا يف فلختت

3 رفاتدلاعلى ل لعما حالة
 

 في لتتمث هادنج فإننا سسةؤم أو كةرش أي في بمحاس أي نم وبلطم وه ما ضنارستعا

 في :الأو

 ول

 :آلتیةل األعماا

 .سةسؤملا راتفد يف یةلاملا تیالعملا تثباإ يف ألساسیةا تادستنملاو ةیحاسبملا راتفدلا ىلع فرا إلشا -

 .ةسسؤملا تبااحسب ةلقعتملا اهتزا زعمو فرصلا تادستنمو دویلقاو تسجاللا قیثوت -

 سمیةر رتیواف قفو تیارلمشتوا تلمبیعاا كافة لتسجی -
 

 
1BOUDEHANE Moussa, loi portant système comptable financier et ses annexes, DAR 

ELHOUDA, Alger, 2010, p: 33-197. 
 يمیظنتلاو ةینوناقلا صونصلا ضرا عتسا- يناثلا سردلا :2120-1012 ةیالملا ةبساحملا سودر " ،يندم ثیغلب نب 2

 www.benbelghit.com. 3-4. :ص ،2010 ربوكتأ ،-" SCF يالملا يبساحملا ماظنلل

 ،9020 ،ندرالا ،نامع ،عیزوتلاو رشنلل ةیرا لا ارد ،ىلوالا ةبعطلا ،ةثیدحلا ةبیساحملا میاهفملا ،هللا اطع دیس دیسلا 3

 ص: 79-78.

http://www.benbelghit.com/
http://www.benbelghit.com/
http://www.benbelghit.com/
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 .فیةرولمصا داتلمستنا میظتنو قتنسی -

 .اهنع ةیرودلا ریراقتلا دادعاو اهب ةقلعتملا تاءرا إلجاو اهلیسجتو تحسابالا میظنت -

 .كبنلا يف اهعادیاو یةلام ضبق تالوصو بجومب تادرا إلیا لحصیت -

 )كلبنا یةوتس رةكذم( كلبنا بلحسا یةرلشها لمقابلةا -

 .آلليا بابالحس خلةدلما تلبیاناوا لمختلفةا تلحساباا معو دوقلصنا بحسا مع میةولیا ابقةطلما -

 .يرهشلا ةعجرا ملا نزا یم دادعإ -

 يف یةلاملا دویلقاو تسجاللاو قیدصنالل يرودلا درجلاو صحلفاو يلاملا قیقدتلا تیالمع ءرا جإ ةوررض -

 .ودلقیوا قیدلصنااه ذسالمة هن مد للتأك كةرلشا

 وبلحاسا علىل لعمافي حالة  :ثانیا

 میةولیا رفتدب لمسجلةا تیاولتسوا ضلقبا داتسنو رفلصا رموأوا رتیوالفا نع تماولمعلا كافة لخاإد -

 .لمختلفةت العامة بالحساباا

 .عامةلامیة ولیر افتدنة بدولمالمجامیع دة واصرلمختلفة باألت الحسابادة اصوأرابقة مجامیع طم -

 .عهاوانأ فبمختل لمحاسبیةا ریرلتقاا باعةط متابعة -

 .یةدولیا تجالللس یالدب هارباعتبا ظممنو بمناس لبشك لمحاسبیةا ریرلتقاا نم متكاملة بنسخة ظالحتفاا -

 .سةسؤملل يمختالا باحسلا دادإلع ةمزاللا تبیانالا ةفاك جرا ستخا -

1 لعامةب المحاسم امها :ثالثا
 

 :لعامة فيب المحاسم امهال تتمث

 ققیدتل جن أمم مهمتهل تسهین وجییرلخات الحسابااققي دمع مق لتنسیا - ةكرشلل ةماعلا ةینزا یملا دادعاو

 .ةعومجملل ةدحوملا یةنزا یملاو مألا

 مییقت فدهب كلذو ،مألا ةكرشلا ةطلس نمضو ریدملب الط بسح ةعتابلا تاكرشلا عاضوأ ةسرا دبم یالقا -

 - معالر ایدللم صیاتهوت فعور لهال ألجا یلةطو روضق وصبخص تحارمقت بأیة تلبوا لماليا ضعهاو

 عملیاتها معیدلت كةرللش زملالا لیولتما نلتأمی رفلمصاوا لمالیةا تسساؤلما مع تالتصاالا بكافة ملقیاا

 .لمالیةاضاعها وأو

 ونلتعاا ریطولت كلوذ لحاجةب التابعة حسا تكارلشا نبی والألما لنقو إدارة وصبخص تحارلمقتا میدتق -

 .اهذیفتنل ةمزاللا تاءرا إلجا عتبااو ةرادإلا سلجم عم اهشتقنامل ماعلا ریدملل تاحرتقملا كلت عفرو مهینب امفی
 
 
 
 
 
 
 

 .80 :، صقساب جعرم د،لسیاهللا اا طعد لسیا 1
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 ةحاسبیملا تاءرا إلجا لوح معهم شةقناملاو ةكرشلل نییجراخلاو نییلخادلا نیققدملا عم مئادلا قنسیتلا -

 يف ةعتبملا تاساسیلا وأ ةیتوبثلا تادستنملا وأ تساباحلا نشأب رأ طت ترا سافتسا یةأ نع جابةإلاو ةعتبملا

 .لمحاسبیةات لعملیاف امختل لتسجی

 مالا  ةكرشلا  تساباح  دیحوتو  عیمجت  تیالمع  ذیفنت  يف  ةیزكرملا  ةبحاسملا  مسق  سیئر  عم  كرا الشتا  -

 ةقفاوملاو اهتعجرا مل ةیلاملا نوؤشلا ریدمى لا اهعفرو ةمعجملا ریراقتلا ریحضت واهل ةعتابلا ةكرشلت اساباحو

 .علیها

 في نولتعاوا قلتنسیا وصبخص ثلمالیة للتباحا ؤونلشا رةئدا في رىألخا مألقساا ءسارؤب عالجتماا -

 .كةرش لك وىمست لمالیة علىا قابةرلوا طیطلتخءة اكفا فعر لسبی

 دبع رالعتباا نبعی ققدلما تاظمالح ذخوأ عةولمجما تلحسابا جيرلخاا ققدلما دةمساعو لعم لتسهی -

 .مناقشتها معه

 ةلمصلحل ممثكأو لبها طعلى ءا لتابعة بناایع رلمشات واكارلمهنیة للشدة المساعرة واالستشام ایدتق -

 تلحساباا ققدمر ختیان والمحاسبیل اتأهیر وختیاافي دة لمساعالمحاسبة بما فیه ؤون افي شم ألاكة رلشا

 نیةمهلة ادعساملا ریفوت - .لمستق روعمش ذبتنفیدء لبدة أو ایدج كةرش ستأسی حلةرم في صاوخص جيرلخاا

 نشأب بیةسحاملت اامولمعلا ریفوت یهف امب ةكرشلا يف رئاودلا ءرا دمل قتنسیلاو

 رحشو  لمالير  األثذات ا تلمعامالا لصة بكلخارة وائدالن اعدرة لصاالمالیة ر ایرلتقادام استخل اتسهیو

 .ممنه

 .ةیلاملا نوؤشلا ریدم ىلإ اهشأنب تیاصوتلا عفرو یةلاملا تیاقافالتاو دوقعلا ةفاك ةعجرا م -

 ثیح نم اهقیقدتو ىرخأ فرا طأو ةكرشلا نیب ىرخأ تامزا تلا یةأو ةمربملا دوقعلا ةفاك مییقتو ةعجرا م -

 .ةدمتمعلا ةیریدقتلا ةنزاوملابو يلخادلا ماظنلاو ماعلا نونالقاب اهمزا تلا ثیح نمو ىوحتملاو لكشلا

 ةكرشلا ىلع يلاملا اهرثأ دیدتحل ریغلا عم اهمرا بإ لبق تامزا تلالا ةفاكو دوقعلا ةعجرا م - تاظلمالحا داءبوا

 .علیها

 عیمجتو  يبحاسملاو  يلاملا  ماظنلا  قبیطت  نم  دكتألاو  ةبحاسملا  مسق  لامعأ  ىلع  ةابقرلاو  فرا إلشا  -

 .يلاملا اعهضوو ةكرشلا لامعأ جتائن نع ةیرودلا ریراقتلا رضیحتو ةیحاسبملا تامولمعلا ةعجرا مو

 ةیلاملا ناحیةلا صخی ام لك يف ةكرشلا ةرادإ ترا را ق ذیفنت -
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 لماليالمحاسبي م ااظلجبائیة للنا بنوالجا :لثانيا ثلمبحا

 يبسحاملا يلاملا ماظنلا لالخ نم رئزا جلا يف یةلاملا ةمولمعلاو حاسبةملل یةلودلا راییمعلا قبیطت

 لتي، اللمحاسبة نيوط طط اللمخظل ابقة في طلمالمحاسبیة ا دعوالقا ضبعر لى تغییإ ؤديی وفس  دیدلجا

 دعوالقا فتكی رورةض  كلذ بلطیتو ت،سساؤلما نتائج على یبةرلضا دیدتح رعناص رمباش لبشك ستم

لى إ لمحاسبیةا ةلنتیجا نم لالنتقاا أو قفیولتا دولج دادعإ رورةضو د،یدلجا لمحاسبيا قعوالا مع لجبائیةا

 هیتفافش ةدایزو ،يبحاسملا عجرملا ریغت ترا أثیت لیلقتو ائيبجلا ماظنلا ةنرصعب حمسی امب ،ةیجبائلا ةجنتیلا

1 .رئزا جلا جراخو لخاد نم تساسؤملل نسبةلاب
 

 لجبائیةا لنتیجةوا دیدلجالمحاسبي م ااظلنا :ولألا بلطلما

 ائيلجبم ااظبالنلمالي المحاسبي م ااظلنن ابیط برلتي تالعالقة الى ث إلمبحذا اهل خالن مطرق سنت

 .لجبائیةالنتیجة الى المحاسبیة النتیجة ن امل إلنتقاا كیفیةو

2 لجبائيا
 عالقة :ولألرع الفا لماليالمحاسبي م ااظلنا ماظبالن 

 

 اليلمالمحاسبي م ااظلنوالیة دولالمحاسبیة ر المعاییابها ت تألتي المحاسبیة ت ابیقاطلتب احس

 نبة بیرلمقاص اتخت ماومعلق لملحافي ط بالضبولمالیة ائمها وافي قر فوتأن سسة ؤلمافإنه على د، یدلجا

 ،لمحاسبیةالنتیجة ن امل ك بءلعا ،لنتیجةب احسادول في جر اهظلایبي رلضا بءلعوا یبيرلضا لناتجا

 لمحاسبیةا ةلنتیجا نم لالنتقاا دولج دادعا سسةؤلما نم زمیستل ذاهو ،لفعليا یبيرلضا دللمعا قبیطت نع

 .تكارلشا حباأر على یبةرلضا بلحسا دةلقاعا لتشك لتيا لنتیجةا أي ،لجبائیةا لنتیجةا لىا

 لماليالمحاسبي م ااظلند اعواقن لنتیجة بید ایدتحوفي تقییمها ف الختالاون لتي یكر العناصوا

 :یةلاتلا طاقنلا يف امومع زكترت ةیرئزا جلا جبائیةلا دعاولقاو
 

 دةیدلجت التقنیاد واعوالقا  را نصع  رتبعت  ةرألخیا  هذه  ،ةمیقلا  يف  رائسخلاو  ،كتالهلإل علىدا یدج

 .يرئزا جلا جبائيلا ماظنلا

 یليولتما رالیجات المحاسبي لعملیال التسجیا. 

 ةألجنبیاو ةیرئزا جلا تساسؤملل ةیألجنبا ةلعملاب قوقحلاو نویدلا لیوحت تنیاقت. 




 ةنیادیم ةسرا د :21 رایعملاو يبساحملاو يالملا ماظنلا ءوض ىلع لخدلا ىلع بئرا ضلل ةبیساحملا ةجالعملا ،رمع راكد 1

 لیةك ،یةرلتجاا وملعلا مقس ،)رماست دةشها لنی رةكذم( ،SPA ETRACOB EPE ءللبنا لتكمیلیةا لألعماا سسةؤم في

 .13 :ص ،1201 ،رئزا جلا ،ةلقرح وابرم يدصق ةعمجا ،رییستلا مولعو ةیرجاتلاو ةیدصاتقالا مولعلا

 ولح ولألا ليدولا ىلملتق، الماليالمحاسبي م ااظلنالجبائیة مع ا دعوالقا فتكییت لباطمت د،محم ويمتلو علي زوزع 2

 ف،لشلا-عليوب نة بجامعة حسیب ،)قفاوآ تبیقاطت رب،تجا( لیةدولا لمحاسبةر امعاییظل في د یدلجالمالي المحاسبي ا ماظلنا

 8. :، ص2010جانفي  17-18 ر،ئزالجا
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 زةلحیاا یخرتا  لة فيدلعاالقیمة س اساأعلى  وملخصوا ولألصا ضبعم تقیی. 

 خیرات نیب نيمز قراف دوجو انیةمكا عم ،ةلجؤملا بئرا ضلا ةاصخو ،بئرا ضلل حاسبیةملا ةجلامعلا 

 .بائیةلجالنتیجة د ایدفي تحبء لعس انفد خأ یخرتاو محاسبیار العتبان ابعی هادخأ

 ةلخاصوال األموى اعلى مسترة ها مباشرثر أهظلتي یء، ااطألخاتصحیح ولمحاسبیة طرق الر اتغی 

 .لنتائجت احسابا دولج فيل تسجی دون

 ىرخأ ةستثنائیا تیالمع وأ ترا امالستثا نع لزاتنلا جتاونو لجألا ةلیوط میقلا ضئاوف. 

 نیبع ذخؤت الن ن ألجبائیة یمكالناحیة ن امن لمحاسبیة لكالنتیجة ن اضمل خدلتي تا تجوالنوا ءألعباا  

 تجوانو ،یبیةرلضا دارةالا  ظرن جهةو  نم ررةلمبا  رغیو  تلكمالیان امر لتي تعتبء األعبال امثر، العتباا

 أو روعلفا نیب متت لتيا تبالعملیا ةطتبرم تجوانو ءعباوأ ،ضةولمقبا مألسها حباأر تیعاوزت نم روعلفا

 .كةرمشت تسساؤم

 لجبائیةاجة لنتیافي ر العتبان ابعی ذخؤت لتيوا لمحاسبیةالنتیجة المسجلة محاسبیا في ر اغیت لعملیاا. 

1 لجبائیةالنتیجة الى المحاسبیة النتیجة ن ام لالنتقاا :لثانيا رعلفا
 

 

 لتيت ایالولتحت والعملیاف امختلل تسجیولمحاسبیة ر افاتدلك امست سساؤلمال كون لقانزم ایل

 أن ملعلا عم اهیلع ةضورفملا بایةجلا لحصیت نم یةئجبالا ةرادإلا نمكتت تىح كلذو اهیلع رأ طت وأ اهب موقت

 .عیةرلشا رغیو عیةرلشا طرقبال یبةرللض لخاضعا بحرلا ضتخفی لجأ نم سعهاو في ما لك لتعم سسةؤلما

 علیه صین ما قفو لمحاسبیةا لنتیجةا لیدتع وه لجبائیةا لنتیجةا بحسا نم ئیسيرلا دفلها نفإ ،علیهو

 .لجبائیةالنتیجة امع  قفواتت حتى ونلقانا

 لماليالمحاسبي م ااظلنب المحاسبیة حسالنتیجة ف ایرتع: 

 :آلتيو النحالمالي على المحاسبي م ااظلنب المحاسبیة حسالنتیجة دم اتق
 

 

 

 لةذولمبا ودلجهوا لجبائيم ااظلناعلى د یدلجالمالي المحاسبي م ااظلنق ابیطتر ثاآ ن،یماإجلیلة دي حمی ،ضار دوحو جا 1

 ةامعج ،رئزا جلا يف ةطسومتلاو ةرغیصلا تساسؤملا يف يلاملا يبحاسملا ماظنلا قافآو عقاو لوح ينطولا ىقتلملا ،هییفكتل

 .4 :ص ،2013 يما 05-06 ،رئزا جلا ،يداولا

 
 +/- طاشنلا فیلاكتلا ىلع تاقفن - )لغستملا لاومأ بحس دعب( طنشالا ىلع تادرا یإ =ةرودلا ةجنتی

 قالغإ دنع نوزخم و ةرودلا حتتافا نوزخم نیب ترا یغت +/-ةیرجالا لالغالستا ضورقو نویدلا ترا یغت

 .روضلخاصة بالقت التصحیحاا+/-لثابتة ول الخاصة باألصت التصحیحاا .+/-دورةلا



 لجبائيم ااظلنوالمالي المحاسبي م ااظلنول احم مفاهی :ولألل الفصا

22 

 

 

 

  دةلماص اتن 140 مقر ةرفقلا ةرشباملا بئرا ضلا نوانق نم كما رفتع لجبائیةالنتیجة أن اعلى  2
 :یلي

 :عنها كما یلير لتعبین ایمكدورة، ولح افتتام واختتادى الصافیة لول األصم افي قیرق لفا

 

 نلمحققة مالنتائج ا :نلناتج بیالصافي ابح رلا"یبة رلخاضع للضس األساالجبائي رع المشدد اكما ح

 سسةؤلمطرف ا ءألعباا – ت،الكاهت، إمالیةف تكالی، عامةف تكالی(ط لنشااسة رممار اإطلمحتملة في ا

 ......). ،موسرو بئرا ض ،تانوؤم

 :ليلجبائیة كما یا لنتیجةوا لمحاسبیةالنتیجة ا  نلعالقة بیص اتلخی نیمكو
 

 :لجبائیةا لنتیجةا لىا لمحاسبیةا لنتیجةا نم لالنتقاا كیفیة ضحوی آلتيا للشكوا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تساسؤملا نم ةنیع ةلحا ةسرا د :يرئزا جلا يئابجلا ماظنلا تابلطتم عم يلاملا يبساحملا ماظنلا مةئالم دىم ،ةرسا يسیم 1

 رلخض حمة دلشهیا جامعة ر،لتسییا ومعلو یةرلتجاوا یةدالقتصاا وملعلا كلیة ر،لتسییا ومعل مقس ،)رماست دةشها لنی رةكذم(

 58. :ص ،2015 ،رئزا جلا ،يداولاب

  1:بئرا لضا نونقا بسح ةیئابجلا ةجنتیلا فیرتع 

 
 تناؤولما - تإلهتالكاا –ول ألصا =لصافیةول األصا

 
 تلتخفیضاا – رداداتإلستا +لمحاسبیة النتیجة ا = لجبائیةا لنتیجةا
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 .لجبائیةالنتیجة الى المحاسبیة النتیجة ن امل إلنتقاا (04):مقل رلشكا
 

 لمحاسبةا

 ءباعألا                   درا إلیا

 لجبایةا

 ءباعألا                      درا یإلا
 

 ).مللخصل لقابا(      ).یبةرللض لخاضعا( ).درا یإ( ).رفقاإ(
 
 

    

لنتیجةا                                                           . لجبائیةا لنتیجةا   

 59.ق، ص لساباجع رلمرة، امیسي سا :درلمصا

 ایةعلیها في نهل لمحصالمحاسبیة النتیجة امعالجة ن القا مطنایبة رلخاضع للضابح رلد ایدتحم یت

 ،سنة ونكت  مادة عا لتيوا  سسةؤلما  لستغالإ رةفت للیها خالر إلمشاالمحاسبیة ت اللتسجیال  فقاو  طلنشاا

 ةداعإ متی ثیح ،ةرتبعم اهرا ت تيلا ةرتفلل قفو نتیجةلا دیدحت تساسؤملا نامكبإف دیدجلا ماظنلل اقفو نكلو

 یةئباجلا جةینتلا دیدتحل يرئزا جلا جبائيلا نونالقا يف اهیلع صونصملا جبائیةلا دعاوقلل اقفو ةجنتیلا جةلاعم

 .یبةرللض لخاضعا بحرلا  دیدتح بالتاليو
 

 سایقلا  طبرب  قلعتت  يتلاو  يرئزا جلا  بائيجلا  نونالقا  يف  نةمتضملا  داوملا  نم  دیدعلا  دجوی  اكم

 يرئزا جلا يئجبالا ماظنلا اهیلع دمتعی يتلا حاسبیةملا دعاولقاو تاقبیطتلا كلت ةلمج نمو ،بةیرضلاب حاسبيملا

 نع زللتناا نلناتجة عالقیمة ا ضئوابف قما یتعل یبةرلضا دیدتح في ترا امستثالا یةدلماا ثحی، لممتلكةا

 اهبتغر نع نلعت نأ ةسسؤملا ىلع ةلاثمملا موسرلاو ةرباشملا بئرا ضلا نوانقل 173و172  نتیداملا تصن

 لقیمةا دیدبتح تسمح لتيا لمحاسبیةا تبالعملیا ملقیاا نم لمتأتيا لمبلغا لستعماا دةعاإ في غبتهار دمع أو

 للنتیجةم لضب اجوالا لإلستغالت اعاناإمعالجة أن كما  ،یبةرللض لخاضعةا محاسبیار الستثماا تعاناوا

 نلمستغلة مر اغیت إلعانام اض رورةبض میةولعما تسساؤلما زمیل ونلقانا سنفن م 144دة لماص ان قفو

 ةداعص إخی امیف امأ ،يبیرضلاح برلا ىلإ ترا امتثساالب ةلقعتملا كلت اصةخد قعلا ةرتفل اقفو ةسسؤملا فرط

 +م قابلة للخصر غی ءعباأ

 
 - )ىفعم درا یإ( تالیتحصلا
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 لألصل مییقتلا ةداعإ نع جناتلا قرفلا لسجیت ىلع صنی يلاملا حاسبيملا ماظنلا ناف ترا امالستثا مییقت

 للقابا كلإلهتال دةعان، إیقتیب طرحس دةعاد، أو إحآن وافي ت إلهتالكاوع امجمولتكلفة ن امل كم تقیی

 .ةبییرضلا ةنتیجلا يلاتلابو حاسبیةملا ةجنتیلا ىلع ترا أثیت هنع جنتید ق ام ،ةیفصالا حاسبیةملا ةلفكتلا مییقت

1لجبائیةالنتائج ا :لثانيا بلطلما
 

 دنع ةزا اوملاب ،لصألاو تانومكلا بحسب كالهإلا ةقیرط ترا ییغتب ةقلعتملا ةیجبائلا رآلثاا مهأ نم

 ونتك أنا علیهب یجدة یدلجالمحاسبیة ا یقةطرفال ل،ألصافي قیمة  رةلخساوا كإلهتالدة الفائق بیطت أول

ك هتالإ بحسا لىا بناؤدي ی ما ذاه ،ناتهومك بحس لألصا متقسی لقب مستعملة ئمادا كأنها أي ،سلفا بقةطم

 سسةؤلما فطر نبیقهما مطتن یمك نیقتیطر كعملیا هنا نلكو دة،یدلجا دعوالقا بحس سسةؤلما ولصأ جمیع

 :هماو دیدلجم ااظلنالى ا رورلما لجأ  نم
 

 لتكلفةن یوتكدة عاایقة طر - تإلهتالكاا ،قهابیطتب جولتي ت اناویخیة للمكرلتاالتكلفة ن الناتجة عا

 .صةاخلا لاومألا يف حاسبیام جلاعت لوصألا ترا یغت ،ةفلكتلا هذه نم اقالطنا تاكتالهإلا بساح ةداعاو
 

 لتيت، واإلهتالكاب احساوى عیة على مستّقویقة تطرلتي هي ، المحاسبیةم القیامنح دة عاایقة طر -

 یهادلت لیس رثأ اسبیةلمحم القیم اتقییدة عااعلیها ب یجث حی، الفتتاحیةالخاصة ا والألما رؤوس على

 دةم على كیهتل ونمك لك ل،لألص الجمالیةا لقیمةا مع رعنص لك تكلفة لتمث لتيا بلنسا اللةدب لصافیةا

 .دیدلجا لماليا لمحاسبيا ماظلنا على قبیطت سنة أول نم داءبتا لمتبقیةا ستعمالها

 جهةولمت اناؤولمع اجادة ارعات اسساؤلماعلى رض تفر عنصل لكك إلهتالایقة طرلول ألق ابیطلتا

 .ترا امستثالا ضیوعت ةداعإب ةلقعتملا ةربیكلا تلإلصالحا

2 كإلهتالدة ام :الأو
 

 كبةرلمر اغیول بالنسبة لألص -أ

 ترا امثاالستب قلعتملا  ءزجلل  لاعمالستا ةدم  بیةیرضلا  نتیجةلا  دیدحت لجأ نم  ذخألا ینالع  بیج

 ).رمستثملا لاملا سرأ  نم دائع قیقحت وهو دحاو فدهل هیلع زیح ىبنم( فیظوتلا بانيم ادع ام ،ةتثابلا

 دةم دةقاع على ونیك لألصا تناومك تهتالكاإ فةرمعو لفعلیةا حیاته دةم سساأ على كیهتل وفس ذيلوا

 .ستعمالها

 :لتالیةا یقةطربال تعالج أن لها نیمك لباألص لمتعلقةا یبیةرلضوا لمحاسبیةا دعوالقا نبی فالختالا
 
 

 .10 :، صقساب جعرم د،محم ويمتلو  علي زوزع  1

 .34-33 :، صقساب جعرم  ر،عمر كاد 2
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 إذا - ستعمالهدة امن مر قصأیة دالقتصال االستعمادة امت كان كهتالق إبطیوف س، سسةؤلمافي 

 .ستثنائيا

 یقةطربد دمحس لیل لحن افإ، سسةؤلماستعماله في دة امأطول یة دالقتصال االستعمادة امت كانإذا  -

 .نهائیة

 ونتك - مماأسسة ؤلما نبیود جولمرق الفج امادة ادعاإشكالیة إ كإلهتالا كإلهتالوا لمحاسبيا لجبائيا

 .ئیةداالبتالحالة اسسة في ؤلماضع وال بر إثأله س لیذي لوا
 

 .لهاویع ألصرسك لتي تسمح بإهتالل االستعمادة امر باختیات سساؤللمح ما بالسماوأ -
 

 ةبكرملا ریغ ترا اتثمسلال بةسنالب -ب

 كإلهتالا بیحسب أن یج لمحاسبيا بحس ، إذالحقیقیةدة الما رة،قصید جل الستعمادة امت كان

 .یةستثنائت اهتالكاق إبیطبتت سساؤتسمح للمأن علیها ب لجبائیة یجدارة االا

 :آلتیةا طرقیعالج بالن أن لجبائیة یمكوالمحاسبیة د اعوالقن ابیرق لفا

 لستعمادة ابموب لمحسك اإلهتالدة اعلى مرة كبیل ستعمادة امس ساأعلى وب لمحسك اإلهتالن اكاإذا  -

 .یبیارماجه ضب ادیجرق لفن افإ، سسةؤلمافي 
 

 نكاإذا  - كإلهتالا لستعمادة امس ساأعلى وب لمحسا على رقصی دةم كإلهتالا دةبموب لمحسا

 .یبیارماجه ضب ادیجرق لفن افإ، سسةؤلمافي ل ستعماا

 لمعام ددتحوف سون مكل لكك إلهتالدة امولمتناقصة ایقة طرلب احسك إلهتالابإمكانیة ذ ألخن ایمكو -

 .رلمختاص المتناقا كإلهتالا

1 ةعجرا ملاو حالصالا ،دیدجلتا دةاعا فیرصام :انیثا
 

 :تسساؤللم رلخیاایمنح ن أن یمكم اظن كهنا

 .رةلكبیا تلإلصالحا تناؤوم صتخصی ماإ -

 .ضعیةولا هده في ةلمنشأوا لألصا تناولمك لمحاسبيا للتسجیا مع تناولمكا یقةطر قبیطبت ماا -

 ،یفهارصامض بتخفیوم سسة تقؤلمالى وألالحالة اففي  :ینتج منها نتائج جبائیة، )رلخیاا(لخاصیة اه دهو

 .لألصت اناومكن مون مكل بكص هتالكي خاطط إمخداد عإعلیها ب جوسسة ؤلمالثانیة الحالة افي و
 
 
 
 
 

 .11 :، صقجع سابرم د،محموي متلوعلي زوز ع 1
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 لمهتلكلةالقیمة ا علیهاب لتي یحسا )لمبلغا(دة لقاعاهي ل لألص الجماليالمبلغ و اهك، وإلهتالا

 داي هف، )زللتناء اعباأمنها طروح مل لألصألصلیة القیمة ا(جعة رلمستالقیمة طرح اب، )زةلحیاامبلغ (

 كإلهتالا بتحس أن سسةؤللم نیمك نلك ،متناقصة لمهتلكةا قیمتها لثابتةا ولالصا ضبع كهنا ظورلمنا

 .ستثنائیةت اهتالكاإ قیطر نع )الجمالیةالقیمة ا(لقیمة ل اك  على

 ةلجؤملا بئرا ضلا 12 مقر يلودلا ياسبحملا ریاعملا :ثالثلا بلطملا
 

 عرلفا يف امأ ،ةلجؤملا بئرا ضلا موهفمو ةشأن نع لوألا عرفلا يف ثدنتحس بلطملا اذه لالخ نم

 .له ألساسیةا تلحاطلمصا مهوأ منه دفلهوا رلمعیاا قبیطت لمجا نع دثسنتح لثانيا

 ةلجؤملا بئرا ضلا موهفمو ةأشن :لوألا عرفلا

2 ةلجؤملا بئرا ضلا ةأشن
 

 يذلاو "لةجؤملا بئرا ض " 1996 ربوتكا يف رشع يثانلا يلودلا يبحاسملا ریامعلا سلجملا لدع

 :الأو

 ".ةلجؤملا بئرا ض ىلع حاسبةملا" 1994 ماع تهغیاص داعملا رشع انيثلا يلودلا يبحاسملا ریامعلا ىغلأ

 دللمعر المعیااصبح د ألق ريسا لوألا نم أدبت يتلا ترا تلفا يطغت يتلا ةیلاملا تبیانالا ىلع  لوعفملا

 .یخرلتاك الد ذبعأو  1992جانفي 

 يفي ما 1999 لمحاسبیةر المعیاا دلع لیةدولا رلعاشا دللمعا( معا 1999) لالحقةداث األحا

 تيلا ةیوسنلا یةلاملا تبیانالل لوعفملا يراس لدمعلا صنلا حصبأ دقل ،86 ةرلفقا "یةموعملا ةینزا یملا خیرتال

 .خیراتلا كلذ دعب وأ يفانج نم لوألا يف أدبت تيلا ترا تلفا يطغت

 قحلملا نم 8 ب ،10أ ،10 ،1 ترا فقلاو 64و )أ62(و 20 ترا قفلا لیدعت مت 2000 لیرفأ يف

 ترا امستثا  "نوعبرألا  يلودلا  يحاسبملا  ریامعلا  رادصإل  ةتیجن  تحالطصملاو  ةراإلشا  لیدعتل  كلذو  ،أ

                                                                                              

 لتيوا رلثاني عشا ليدولا لمحاسبير المعیااعلى ت یالدتعس لمجلر اق، أ2000 ربوكتا في ".راتلعقاا

 لتشم

 50.و 3 ترا قفلا فذحو 91 ،)ج87( ،)ب87( ،)أ87( ،)أ81( ،)أ65( ،)ب25( ،)أ52( ترا لفقا ةفضاإ

 صنلا حصبیو ،ةعزوملا حابرألا ىلع ةلجؤملا بئرا لضا خیرتال ةحاسبیملا ةجلامعلا ددحملا لیدعتلا حضویو

 
 
 

 .10 :ص ،عالهأ جعرلما سنف د،محم ويمتلو علي زوزع1

 دةشها لنی رةكذم( ،لجبائیةا ننیوالقوا لیةدولا لمحاسبیةا رمعایی قبیطت نبی لماليا لمحاسبيا ماظلنا ور،لنا دعب عليوب 2

 رة،یولبا-جلحاأوا دمحن يكلأ جامعة ر،لتسییا ومعلو یةرلتجاوا یةدالقتصاا وملعلا كلیة ،لمحاسبةوا لمالیةا وملعلا مقس ،)رماست

1 لألصك اهتالدة إقاع :ثالثا
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 92. :، ص2015 ر،ئزالجا
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 دعب وأ 2001 يرفیف لوألا نم أدبت تيلا ترا تلفا يطغت يتلا ةیونسلا یةلاملا تبیانالل لوعفملا ذفان لدمعلا

 .رلمبكق ابیطلتا یشجعو .یخرلتاا  كلذ

1 ةلجؤملا بئرا لضا موهمف :انیثا
 

 دةلمات افرع 134 -2 جلةؤلمایبة رلضا :جلة كالتاليؤلمایبة رلضالمالي المحاسبي م ااظلنان م

 جلةؤم یبةرض( لللتحصیل ابٌقأو  )ومخص جلةؤم یبةرض( فعدللل قاب حبارألا نع یبةرض مبلغن ع رةعبا

 ةمناجلا لةجؤملا بئرا ضلا ،جنتائلا بساح يفو ةینزا یملا يف لسجت ،یةلبقستم ةیلامت اونس لالخ )لوصأ

 :نع

 لنتیجةاد یدلتحن لحسباافي  هذخوأ مابء عأو ما  وجلمنت لمحاسبيت االثبان ابی )تقؤم( منيز لختالا

 .قعومت للجبائیة لسنة مالیة الحقة في مستقبا

 أو جبائیة حباأر )على تحمیلها أي( لىإ نسبتها تكان إذا لللتأجی قابلة یبیةرض روضق أو جبائي زعج

 .روظنم لبقستم يف ةلمحتم یةلبقستم بئرا ض

2 :نافنص ةلجؤملا بئرا ضلا أن ظحیال هالعأ فیرعتلا نم
 

 ،ةقحاللا ترا ودلا لالخ یةطغتلا ةبجاولا حابرألا ىلع بةیرضلا غلبم لثمت :ولصأ ةلجؤملا ةبیرضلا  1-

 )يبیرضلا ءاعولا ساسأ ىلع بوحسملا( ةبیرضلا نم غلبمل ةرودلا ءثناأ اقسبم ةسسؤملا فعدل عجرا  اذهو

ب سبب، لمعنیةا دورةلا لخالق لمحقالمحاسبي ا ءعاولا سساأفعه على دتب أن یجذي لك الن ذمر كبأ

 وتتفالا ابعذ طخیأ لتيوا لجبائیةا لنتیجةوا لمحاسبیةالنتیجة ن ابی دورةلا للناتجة خالا قتةؤلما تقارولفا

 مللخص بلةقا منیةز تقاروف الا هي ما جلةؤلما یبةرلضا ولصأ نبا وللقا لىإ ؤديی ما ذاهو ،منيزلا

 .مستقبال
 

 :ومجلة خصؤلمایبة رلضا 2- اذهو ،ةقحاللا ترا ودلا لالخ فعدلا جبةاولا بةیرضلا غلبم لثمت عجرا

ك لن ذمل قأ ،)یبيرلضا ءعاولا سساأعلى  وبلمحسا( یبةرلضا نلمبلغ م دورةلا ءثناأمسبقا  سسةؤلما فعدل

ه ذفي هر ألمق ایتعل، أي لمعنیةا دورةلا لخالق لمحقالمحاسبي ا ءعاولا سساأفعه على دتب أن یجذي لا

 لالخ ناتجةلا تةقؤملت ااقورلفب اسبب ،ةمداقلا ترا ودلا لالخ قحخ الیرات ىلإ ةبیرضلا فعد لیتأجب ةلاحلا

 
 
 
 

 ،رئزا جلا ،ليطیج رشنلا راد ،ىلوألا ةبعطلا ،يالملا يبساحملا ماظنلا قفو ةقمعملا ةبساحملا ،نمحرلا دبع ةیطع 1

 2011، ص: 139.

 فزخ  ةسسؤم  ةلحا  ةسرا د :يالملا يبساحملا ماظنلا لظ يف موسرلاو بئرا ضلل ةبیساحملا ةجالعملا  ،فعفا  يولعلا 2

 عةجامر، لتسییا ومعلو  ةیرلتجاوا  یةدالقتصاا وملعلا كلیة ،لمحاسبةوا لمالیةا وملعلا مقس، )رماستدة شهال نی رةكذم(  وب،لجنا

 16. :ص ،2015 ،رئزا جلا ،ةركسب-رضیخ دممح
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 ومصخ  نبا وللقا نمكی ،منيزلا  وتلتفاا  ابعذ طیأخ لتيوا  لجبائیةا لنتیجةوا  لمحاسبیةالنتیجة ن ابی دورةلا

 .مستقبال علإلخضا قابلة منیةز تقاروف الا هي ما جلةؤلما یبةرلضا

 .ألساسیة لها تلحاطلمصوا فهدهر، لمعیاق ابیطتل مجا :لثانيا  رعلفا

 121 مقر ليدولا لمحاسبير المعیاق ابیطتل مجا :الأو

 :لتالیةرة الفقافي ص یلخ (12)لي دولالمحاسبي ر المعیاق ابیطتل مجاإن 

 .جةنتیلا ىلع بئرا ضلل حاسبيملا لسجیتلا ىلع ریامعلا قبطی أن بجی ریامعلا ضرع  -

 ةألجنبیاو ةنیطولا بئرا ضلا لك ىلع يوحت حابرألا ىلع بئرا ضلا ،ریامعلا ضرعل ةحاجلا لجأ نم  -

 بجاولاو ةزجتحملا بئرا ضلا كلذك يوحت حابرألا ىلع بئرا ضلا .ةبیرضلل ةعاضخلا حابرألا سساأ ىعل

 مئوالقا في ضةروعلما داتحولل عةوزلما  حبارألا او میلةزلوا لتابعةا تسساؤلموا روعلفا  لىإ ودتع لتيوا فعهاد

 .لمالیةا

 .میةولحكت اإلعانال اتسجیطرق ال یعالج ر لمعیاذا اه -

2رلمعیادف اه :ثانیا
 

 يف يیسئرلا عوضوملا لثمتیو ،لخدلا بئرا ضل یةبحاسملا جةلامعلا دیدحت ىلإ ریامعلا اذه فدهی

 :یةلبقستملاو ةیراجلا بئرا ضلا ىلع بةترتملا رآلثاا نع ةبحاسملا فیك يف لخدلا بئرا ض نع حاسبةملا

 .ةنشأملا ةینزا یم يف رهظت مك )تامزا تلالا( لوصألل ةیرتفدلا میقلل يلبقستملا )دادسلا( دادرالستا   1-

 .ةنشأملل ةیلاملا مئاولقا يف اهب فرا تعالا مت تيلاو ةیرجالا ةرتفلا يف ىرألخا ثادألحاو تیالعملا   2-

 رألساسیة للمعیات الحاطلمصا :ثالثا
 

 مخصل قب ریرلتقا دادعإ رةلفت  رةلخساا أو بحرلا صافيو ه ):لمحاسبیةا رةلخساا(  لمحاسبيا بحرلا  1-

 .یبةرلضروف امص

 یبیةرلضا رةلخساا أو بحربال لمتعلقةوا فعدلامستحقة ل خدلا یبةرض دارمقو ه :یبةرلضا روفمص 2-

3 .مارة لفت
 

 
 
 
 
 

 

 .93 :ص ق،ساب جعرم ور،لنا دعب عليوب  1

 .423 :ص ،9020 ،رمص ،ةیرصملا ةبساحملا رییاعم ،راتثمسإلا ةرزا و 2

 ،2003 ر،مص س،لشما نعی جامعة ،لجامعیةا دارلا س،لخاما زءلجا ،لمحاسبةا رمعایی عةوسوم ل،لعاا دعب رقاط دحما 3

 ص: 53.
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 بحرلا 3- یبيرلضا ):یبیةرلضا رةلخساا( )رةلخساا( بحرلا ده باإلستنادیدتحم تذي لرة، والفتن اع لىإ

1 .فعدلاجبة وایبة رلضون اعلیه تكء بناذي لوایبیة رلضت ااطلسلل اقبن ضعها مم ولتي تد اعوالقا
 

 دتناسالاب یةلبقستملا ترا تلفا يف فعدلا جبةاو لخدلا بئرا ض رادقم :ةحقتسملا بیةیرضلا تامزا تلالا 4-

 .قتةؤلمایبیة رلضوارق الفالى ا

 :تقؤلمایبي رلضرق الفاا 5- ینتج فيذي لا تقؤلما رقلفاا رةلخساا أو بحرلا دیدلتح یبیةرلضا ملقیا

2 .مزا تلإ ءافطإ وأ لصألل ةیرتفدلا ةمیقلا دادرتسإ دنع یةلبقستملا ترا تفلا يف بیةیرضلا
 

 حبر دستنااالب )عاجرتالسل ةلبالقا( فعدلا ةبجاولا حابرألا ىلع بئرا ضلا غلبم وه :ةیالحلا بةیرضلا 6-

 .رةلفترة اخساأو 

 نع ةیلبقستملا ترا تلفا يف فعدلا بجاولا حابرألا ىلع ةبیرضلا غلبم وه :ةلجؤملا ةبیرضلا موصخ  7-

3 .قتةؤلمایبیة رلضوارق الفا
 

 8- دتناساالب یةلبقستملا ترا تفلا يف دادرالستا ةبجاو لخدلا بئرا ض رادقم يه :ةلجؤملا بةیرضلا ولصأ

 :لىإ

 .ملقابلة للخصا یبیةرلضا وارقلفا -أ

 .حلةرلما مةدلمستخر اغی یبیةرلضا رلخسائا -ب

4 .لحرلما دملمستخر اغی یبيرلضا نإلئتماا -ت
 

 قة ألنه المحقر غیون لتي تكواجلة ؤلمایبیة رلضالمنافع اهي و :لمحققةر ایبیة غیرلضالمنافع ا 9-

5 .ثهادولح دكیل أحتماإ دجوی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :ص ،8020 ،ندرألا، عیزوتلاو رشنلل ءرا ثإ، ىلوألا ةعبطلا ،7200 ةیلودلا ةیالملا ریراتقلا رییاعم ،لامج دلخا ترا اعجلا 1

.504 

 .550 :ص ،هالعأ عجرملا سنف ،لامج دلخا ترا اعجلا 2

 لاغشألل ةنیطولا ةسسؤملا ةلاحة سرا د :يرئزا جلاي ئابجلام اظنلاى لع ةیلودلا ةبیساحملا رییاعملاي بنت رثأ، ةمینأ شولكح 3

 رىلكبالیة رولبتا ENGTP، ،یةدالقتصاا وملعلا كلیةر، لتسییا ومعل مقس، )رماجستیدة شهال نی رةكذم( ومعلو یةرلتجاا

 54. :ص ،2015 ،رئزا جلا ،اسدرموب ةرقوب دمحمأ ةعامج ،رییستلا

 .550 :ص ،قباس عجرم ،لامج دلخا ترا اعجلا 4

 .56 :، صقساب جعرم ل،لعاد اعب رقاط  دحما 5
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 اهتینزا یم  لیومت يف  تاموكحلا  اهیلع  لوعت

 مسرلاو بئرا لضا ولح تیامومع :ثالثلا ثحبملا

 لتيوایة دلعاالجبایة در امصام هن أیبة مرلضد اتع

 درا فألا قتاع ىلع عقت تيلا ءباعألا نم تقولا سفن يف يهو ،ةرطسملا فادهألا قیقحت یةغب اذهو یةموعملا

 .درا فألا حةلصمو ةلودلا حةلصم نیب نزاوت ةماقإ يتضقی امم ،)ةبیرضلاب نیلفمكلا(

 :ولألب الطلما ةنشأ مسرلوایبة رلضف ایرتعو

 ذإ اهجاتاح بیةلتو اهترا ادإ رسییت يف ةلودلا اهلعمستت تيلا تادرا إلیا مهأ نم مسرلاو بةیرضلا رتبعت

 .اهیلإ ىعست يتلا فادهألاو امهجح نع اذكو اهیتمزا لاو اهثباتل را ظن ةزراب انةكم لتحت

 
 ن أنال یمكن فاإلنسا، ئیةدالبت المجتمعاا

1یبةرلضة انشأ :ولألرع الفا
 

 نالقا مطندة امنة بعیأزلى إیبة رلضالح طمصود یع

 نم وعلنا ذاه أول نم ونتك دفالقبیلة ق كلذلو جماعة طسو فيش لعیاعلى ر مجبو هل ب هردبمف شیعی هذه

 تریغتو ،اهخویش وأ اهئرا مأل لئبالقا درا فن أمت باه لكش ىلع ةبیرضلا فعدتت انكث یح ،تامیظتنلا

 .معجتملا درا فأ لك ىلع ضرفتو بوجولا عابط اهح لصبأت وامعجتملا روطت عم ةركلفا

 ریة ینحصدالبافها في ده نكاو ودجولوى امست على لةدولا رزتبو رتهظ ورلعصوا منةزألا روربمو

 ام نوسرامی درا فألا كرت عم ةیجرخالت ااءادتعالن امت امعتجملا ایةمحو يلخادلا ماظنلان ومألا ظفح ىلع

 یةدلیلتقم المهاا هادور دىتعث بحی لةدولا دور طورت مث ،یةدالقتصاا یةرلحا ظلفي ت اطنشان م ءونیشا

 اذهبو .سعوألا بشكلهم لعاا ءخارلا قتحقین ع لةؤولمسا

 یةعامالجتاو یةدصاتقالة احیالا ىلع رتأثیلل امهدختست ةلودلا دی يفة ادب أئرا ضلت اصبحأ

 دراوم مهأ نم بئرا ضلا رتبعت امك ،یةلاملا تاسرا دلا يف را بیك زا یح تلحتا دقف اهیتهمأل را ظنو ،یةسسیالاو

 .ثیدلحر العصافي  لةدولا

 خصائصهاو یبةرلضا فیرتع :لثانيا رعلفا

 یبةرلضف ایرتع

 صلخصائالى إضافة إیفها رتعاض فیما یلي لبعرض لتعم اسیتك لذل، یبةرلضف ایرتعاددت تعد لق

 :الأو

 .ةلودلل ةماعلا تادرا إلیا نم اهریغ نع بةیرضلا اهب زیمتت تيلا

 ةروصب ،یةلحملا ةماعلا تیئاهلا دىحإ وأ ةلودلا ىلإ را بج درلفا افعهدی یةلام ةضیرف يه ةبیرضلا  1-

2 .یبةرلضا فعد لمقاب صخا نفع علیه ودیع أن دون ،لعامةا ءألعباوا فلتكالیا في منه مساهمة ،نهائیة
 

 
 
 
 

 .24 :ص ،1201 ،رئزا جلا ،sinternationale sbleue spage ،ةسسؤملا ةیابج ،ةریصن يواییح نوعوب 1

 .41 :ص ،4200 ،رئزا جلا ،ةموه ارد ،ةنیاثلا ةبعطلا ،بئرا ضلاو ةیابجلا تایداقتصا ،سابع دممح يزرمح 2
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 هائیةنویة رجبورة بصص ألشخاروات اثن تجیبه مولة دولاضه رتفل لمان امبلغ من عرة یبة عبارلضا 2-

1 .ملعاالنفع ق اتحقیرض بغك لص وذخال مقابن دون م
 

 وأ  نییعبیط  صشخاأ  اوانك  ءاوس(  درا فألا  رجبی  ةیدقن  ةروص  ذأخت  ةهمسام  يف  بةیرضلا  لثمتت  3-

 ومتق لتيا عامةلا تمادلخا نم ال أم دونیستفی واكان إذا ما نع ظرلنا ضبغ لةدولل یمهادتق على )نییومعن

 وأ یاسیةس وأ یةلام ضرا ألغ اقیقحت مهیلع ضرفت يهو ،تامدخلا هذه نم مهتدافستا ةجرد نعو ةلودلا اهب

2 .جتماعیةاأو  یةدقتصاا
 

وهو یبةرللض لشام فیرتع جستنتان ایمك  فیرلتعاا  هذهل  خال  نم: 

 دونب، نهائیةو یةرجباإ بصفة،  )نییولمعنوا نبیعییطلص األشخااعلى  لةدولا ضهرتف دينقع اطقتا یبةرلضا"

 ".ملعاالنفع ق اتحقیل جن أم كلوذ ،لتكلیفیةا متهدرمق بحس ل،مقاب

 یبةرلضص اخصائ :ثانیا

 :يفیما یلل لتي تتمثص والخصائس افي نفرك نها تشتأال إیبة رلمختلفة للضف ایرلتعادد اتعم غر

 صألشخال اخروة أو دثن م )دينق(مالي ع اطستقابأنها د یقصو ):یةدنق(یضة مالیة ریبة فرلضا 1-

 لاملا ةفص ذأخی أن بجی درا فألا نم بایتهج متی ام نإف ةیلام ضةیرف اهنأ امبو نییونمعلا وأ نییعبیطلا

3 .عینيل في شك لتحصو رضتف تلتي كانالسابقة ا یبیةرلضا ظمخالفا للن  )دلنقا(
 

 مادل عاتددة محرة أو منفعة مباشأي یبة ال یتلقى رلضافع ان دایعني ذا ه :لمقابدون یبة برلضا 2-

لمنفعة ا يف قلحا ردللف سلی نلكو رةمباش رغی منافع دةع على یبةرلضا فعدا لیحص دفق ،یبةرض نم فعهدی

 فیه ركسیشا علمجتما على ودیع نفع أي نفإ لمجتمعا نم وعض ردلفا أن بماو م،لعاا قالنفاا في تبةرلمتا

4 .به شخصیاص خال بمقابب الطیأن  وزیج ال ذالو
 

 قیرط نع ةلودلا درا فنإل كلذو درا فألا لبق نم ةیرباجإ یةمزا لإ ةفصبفع دتي أ :اربج ضرفت بةیرضلا 3-

5 .تاعزناملاو تاعتابملا تاءرا جاو لیتحصلاو طبرلا قرط دیدتحب يجبائلا نونالقا
 

 
 
 
 
 
 
 

 .11 :ص ،0201 ،رئزا جلا ،sinternationale sbleue spage ،ةیلودلاو ةنیطولا بئرا ضلا ،ةریصن يواییح نوعوب 1

 .022 :ص ،4002 ةنس ،رئزا جلا عیزوتلاو رشنلل ةموه ،عبارلا ءزجلا ،يسایسلا داقتصالا دئابم ،دممح اردیدو 2

 .115 :، ص2006ن، لبنا، قیةولحقالحلبي ا وراتمنش  ،لىوألا بعةطل، العامةالمالیة ا د،لي ناشدع وزيس 3

 .65 :ص ،7200 ،ندرألا ،عیزوتلاو رشنلل ةریسملا ارد ،مةاعلا ةیالملا دئابم د،محأ ایركز مزا عو نیحس دوممح يداولا 4

 ةركذم( ،ةریوبلا ةیالول بئرا ضلا ةیریدم ةالح ةسرا د :يبیرضلا برهتلا نم دحلا يف ةئیاجبلا ةباقرلا رود ،میرك نابغض 5

 -جلحاأوا دمحن كليأ ةجامع ر،لتسییا ومعلو یةرلتجاوا یةدالقتصاا وملعلا كلیة ،لمحاسبةوا لمالیةا مقس ،)رلماستا دةشها لنی

 3. :، ص2015 رة،یولبا
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 ةلودلأن ا ىنمعب ،ةائیهن ةروصب ةلودلا ىلإ بةیرضلا نوفعدی درا فألا إن :ئیةاهن ةفصب عفدت بةیرضلا 4-

 هردب لةدولا زمتلت يلتا ملعاا رضلقا نع یبةرلضا فتختل كلذل عنها دئواف یةآ فعدب أو مله قیمتها ردب زمتلت ال

 .ردادلالست قابلة رغی نهاأ أي 1 .مبلغه نع دئواف فعدب زمتلت كما فیه نلمكتتبیا لىإ

 ةیعاتمجإ ضرا غأ قیحقت ىلإ فدهت بةیرضلا 5- :مالیةو یةدقتصاوا تلیها لمقتضیاإلة دولاتسعى 

 لىإ دفته یبةرلضا أن كما ،لعامةا تلنفقاا یةطلتغ رورةض للماا لىإ لةدولا فحاجة ،لها لعامةا لسیاسةا

2 .ملعاالنفع ق اتسعى لتحقیداف ألهاه ذه جمیعو دي،قتصاوا جتماعيإ رضغ  قتحقی
 

 خصائصهو مسرلا فیرتع :ثلثالا رعلفا

 مسرلف ایرتع

 عفن لباقم ،ةماعلا اهقفرا م دحأ وأ ةلودلا ىلا را بج صخشلا هفعدب ،دوقنلا نم غلبمه انبم سرلا فرعی

 :الأو

-1 

3 .لعامةالهیئة أو ا قفرلما ذاهب جانن علیه مل یحص صخا
 

 لابقم ،ةماعلا اهیئاته دىحإ وأ ،ةلودلا ىلإ را بج درلفا هفعدی ديقن غلبم" نهأ مسرلا فیرعت نمكی  2-

4 ".للمجتمع ككاعلى  ودیع منفع عاب بجان ردلفا علیهل یحصص خا نفع
 

 ةسبانمب ،درا فألا نم را بج ،ةماعلا صألشخاا نم اهریغ وأ ،ةلودلا هیتضقت ،دوقنلا نم غلبم مسرلا  3-

5 .منفع عاب لى جانص إعلیها نفع خاب تریتم یها لهؤدمة معینة تدبخم نتفاعهل افي مقابو
 

فیما یلي للمتمثوا مسرلل لشام فیرتع صستخالن ایمك، لسابقةا فیرلتعاا نم: " 

 ةعفنم لابقم ،اهیئاته دىحإ وأ ةلودلا ةطساوبص ألشخان ام را بج عطتقی ،دوقنلن ام غلبم وه مسرلا

 ".معجتملا درا فأ لك ىلع دوعت ةماع ةعفنم بانج ىلإ مسرلل نیفعادلا صألشخاا اهیلع لصحی خاصة

 :مسرلص اخصائ :ثانیا

F :آلتيا يف لثمتتو هل صصائخ ةدع صالخستا نمكی ،مسرلل ةقبسالا فیراعتلا لالخ نم

6
 

 ،لمختلفةا سساتهاؤم ها علىدباستنا كلوذ ،لةدولا فیطر  نم مسرلا لیحص   -

 ،یةدمبالغ نقل بشك مسرلا لتحصیم یت   -

 ،علیها لهوحصو لةدولا نمة مدللخ ردلفا بلط ردبمج ريجب  لبشك مسرلا  فعدی   -
 

 

 .119 :، صقساب جعرم د،لي ناشدع وزيس  1

 .127 :ص ،2008 ردن،ألا ،لثقافةا دار ،یبيرلضا یعرلتشوا لعامةا لمالیةا ود،حم دعاأ لقیسيا 2

 .64 :، صعالهأ جعرلما سنف ود،حم دعاألقیسي ا  3

 .102 :، صقلسابا جعرلما د،لي ناشدع وزيس 4

 .110 :، ص2003ر، مص ر،لنشوا باعةطلفتح للا ،لعامةالمالیة دئ امبا ب،ینز هللا وضع نحسی 5

 دمحمأ ةمعاج ،ةیابجو ةبسامح صصخت رییستلا مولع مقس ةبلطل ةهجوم ةعوبطم ،ةیاجبلا يف ترا ضاحم ،يفطل يعبانش 6

 13. :ص ،2014 ،رئزا جلا ،اسدرموب-ةرقوب
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 م،نفع عاق تحقیب لى جانإ ردلفا علیهال مة خاصة یحصدخل مقاب مسرلا  فعدی   -

 .حتى قیمتهأو جبایته  یقةطر  ثحین م كلوذ مسرلل  ئیسيرلا ددلمحا ونلقانا ریعتب   -

 لوصحف ،صألشخال یةفیلكتلا ةردقملا رتباعالا نیعب ذأخی ال بةیرضلا ررا غ ىلعو مسرلا أن امك

 .یةلالما هتلاح ةاعرا م نودب مسرلا ةمیق هفعدب ةطوبرم )مسرلا اهیتدأتل ةبلاطلا( ةمدخلا ىلع صشخلا

 علىأ یةدلنقا مسرلا قیمة ونتك أن نفیمك ،مةدلخا بتكلفة عالقة لها تفلیس ،یةدلنقا مسرلا لقیمة بالنسبة ماأ

 .منهال قأحتى أو لها  یةومسا أومة دلخا  تكلفةن م

1ةبیرلضاو مسرلا نبی قرلفا :عبرا لا عرلفا
 

 ختالفهما فيص، والخصائض التشابههما في بعك لروري، وذضم سرلوایبة رلضن ابیز لتمییر ایعتب

 اهمنأ يف نایقتلی ةبیرضلاو مسرلا ناك اذإ ،نامكم را مأ اهمینب طلخلا لعجی دق هتشابلا اذهو ،ىرخأ صصائخ

 كناه  ناف  ةلودلل  ةماعلا  قفرا ملا  لیومت يف  ناهمساتو یةمزا لإ  ةعبیط  اتاذ  اضیأ اهمنأو  نیتادقن نضتایرف

  :ها كما یليدیدتحن یمك روقلفا نم عةومجم

 نهاأ فنارع كما رةفاألخی یبةرلضا دون مسرلا فيق متحقل لمقابر اعنصأن في  یبةرلضا نع مسرلا فیختل -أ

 ودیعذي لص الخاالنفع س اساأعلى دد یتح مسرلا ك أنلذعلى  بتریت علیهو ل،مقاب دونب مالیة یضةرف

 درةلمقا سساأعلى  یبةرلضا ددتتحن في حی، الجتماعیةاحالته ن عظر لنا رفیصو فعهداعلى 

 .بهاف للمكل یةدالقتصاا

 یةنزا یملا لیومت وهو ديیقلتلا افهده نع ضالف یةعامجتاو یةدتصاقإ ضرا غأ قیقتحل بةیرضلا فدهت  -ب

 .مسرلل امح مةدلخایة كلفة طلتغوال ألمن امزم لالدر القق الى تحقیإمي ریم سرلابینما ، لةدولعامة للا

 :مسرلوا یبةرلضا نبی نةرلمقاا صیلخ دولج یلي فیماو

 مسرلوا یبةرلضا نبی نةرمقا (01):مقر دوللجا

 
 
 
 
 

 
 .سابقار كذعلى ما د باالعتماب الطلداد اعن إم :درلمصا

 
 
 

 .95:، ص2007ن، عما، یعوزلتر واللنشد لحام، دار الىوألابعة طل، ایبيرلضایع رلتشوالعامة المالیة ا ،فلیحدل لعلي عاا 1

 یبةرلضا مسرلا

 دانق مسرلا فعدی.  دانق یبةرلضا فعدت. 

 نهائیةو یةرجباإ فع بصفةدی.  نهائیةو یةرجباإ فع بصفةدت. 

 مةدخل فع مقابدی.  لمقابدون فع بدت. 

 ردلتكلیفیة للفدرة المقر االعتبان ابعیذ ال تأخ.  ردللف لتكلیفیةا درةلمقا سساأغالبا على  رضتف. 

 مسرلل امة محدلخایة كلفة طلى تغدف إیه.  یةعامجتا   ،ةیلام   ضرا غأ   قیقتحل   فدهت، 

 .ةلودلا یةنزا یم لیومتو ،ةماع ةعفنم تاذو یةدتصاقاو
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 كهنام وسرلل امة محدلخاله عالقة مع تكلفة س لیم سرلن ابأل قان مك هناظ أن نالحق مما سب

 نم نلك م،سرلا لمح مةدلخا كلفة یةطلتغ والألما نم زملالا درلقا قتحقی لىإ ميری مسرلا نبأ لقا نم

 .مسرلا لمح مةدلخا تكلفة یةطتغ لىإ ميری ال مسرلا مبلغ أن ظنالح فیه ننح ذيلا قعوالا لخال

 .یبةرلضا دافهوأ دئمبا :لثانيا بلطلما

 .فهاداهوأ یبةرلضا علیها ومتق لتيا ألساسیةا دئلمباا رضبع ومسنق بلطلما ذاه لخال نم

  یبةرلضا دئمبا :ولألا رعلفا

 ماظنلن امكتی تىح ،ةبیرضلل هضرف دنع اهیعرا ی أن عرشملا ىلع بجی تيلا دعاوقلا وأ دئباملا يه

 صتلخی نیمكو  رى،خأ  جهةن لعامة ما ینةزلخا مصلحةو  جهةن م ردلفا  مصلحةن بی قفوای  أن یبيرلضا

 :فیما یلي دعوالقا هذه

 لنسبیةا مهتدرمق ببحس لةدولا تنفقا في لمجتمعا ءعضاأ میساه أن هيو :واةلمساوا لةدالعا دةقاع -أ

1 .لخدلایبة مع رلضب اتناسن، أي إلمكادر ابق
 

 دونضحة بووامة ومعلددة ویبة محرلضون اتكدة أن لقاعاه ذتعني هو :وحضولن والیقیدة اقاع -ب

 بأحكامهاق ما یتعل لكو  تحصیلها وبسلوأ  فعهاد دمیعاو عائهاوو  هارسع  ونیك  وأن وض،غم اهتاءرا جاو

2 .یبةرللض لفنيم ایظلخاصة بالتنل المسائابما فیها ، ئهادابأن لمكلفیدى امسبقة ل ورةبص  ماومعل
 

 نیفلمكلا فورظ اهیف ىعرا ت ةقیرطب ةبیرضلا ماكحأ میظنت ةوررض يأ :لصیحتلا يف مةئالملا دةعاق  -ج

 نوكت أن يغبنی ثحیب ،ةعتبملا لیتحصلا تاءرا جاو افعهد خیراوتب قلعت ام صةاخ را را ضأ مهب قحلت الو

 رةمستق  لخیداة على مظلمحافافعها مع دبف لمالیة  للمكلا  درةلقا  مع  فقةوامت  ستحقاقهاإ  یخوارت ینةزللخ

3 .لعامةا
 

 ودقلنن امن ممكم حجل قل أیقة تجعطریبة برضل كل تحصب أن یج :تلنفقاافي د القتصادة اقاع -د

4 .میةولعما ینةزلخا لىإ ردی ب أنبما یج نةرمقا بلشعدي ایان أم رجیخ
 

 :تلثبادة اقاع -ه رأ طت  يتلا  ترا یغتلل  اعبت  بئرا ضلا  ةلصیح  ریغتت  الأ  اهب  دصقیو ةلحیاا على

 مماد كسالا تقاأو  بفدة عال تق یبةرلضا  حصیلةأن  كلوذ  د،لكساا  تقاأو في صاوخصو  ،یةدالقتصاا

5 .تقاوألا هذفي ه زدادت لتيا لیاتهاؤولمس بالنسبة رةكبی  مالیةت لعامة لمضایقات ااطلسلا رضیع
 

 
 

 .29 :، ص2008ن، عما، سامةدار أ ،لىوألا بعةطلا ،لعامةالمالیة ا دارةإلا  ،فىطمصر لفاا 1

 .129 :ص ق،ساب جعرم ود،حم دعاألقیسي ا 2

 ،يئاجبلا نوناقلا يف ترا ضاحم ،میركلا دبع اشدعب 3 -رةقوبد محمأجامعة ، -رلتسییوم اعلم لبة قسطجهة لوعة موبطم

 14. :ص ،2010 ،رئزا جلا ،اسدرموب

 .42 ص ،8200 ،رئزا جلا ،ةموه ارد ،ةعبرا لا ةبعطلا ،بئرا ضلاو ةیابجلا تایداقتصإ ،سابع دممح يزرمح 4

 .47 :ص ق،ساب جعرم ،سسةؤلما جبایة رة،نصی ويیحیا ونعوب 5
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 طنشالا يف ترا یغتملل ةضورفملب ائرا ضلل ةالستجابن ام ةجردك ناه نوكیأن  نيعیو :ةنورملدة اعاق-و

 يف ریغتلت ابالطتم عم ررا ماستب امتالئم بيیرضلا لكیهلا لعج وه أدبملا اذهن م فدهلاو ،ديتصاقالا 1

 .لعامةالمالیة ت السیاساداف اهق أتحقیل لى تسهیإ ؤديی مما ،ینةزلخا والحأ معو یةدالقتصاا ظروفلا

 یبةرلضداف اهأ :لثانيرع الفا

 ها فيدیدتحن یمكداف ألهن اعة مومجمق تحقیو هن، مجتمع كاأي یبة في رلضن امرض لغإن ا

 
 لةدولل لمالیةا ردوالما رفیوبت تسمح یبةرلضا ، أي أنلعامةء األعباایة طبه تغ دیقصو :لماليدف الها

 :آلتيا

 أ-

 لیومت يأ ،معجتملا درا فأل ةبولطملا ةماعلا تامدخلا ىلع قافنإلا هتجاإ اهاتمزا تلإب ءافولا اهل نمضت ةروصب

2 .یةموكحلا ةرادإلا ترا امستثإ ىلعو ةماعلا تامدخلا ىلع قافإلنا
 

 یة فيدالقتصاداف األهن امد یدلعق افي تحقیل یستغد یبة قرلضرض افإن  :ديالقتصادف الها -ب

 :ما یليداف ألهاه ذهم هأ نمو  ،لمجتمعا

 علسلا ىلع بئرا ض ضرف لثم ةیجرخالا سةفناملا نم اهایتمحو یةلحملا تاعناصلا عجیشت ىلع لعملا  -

 .لیالمصنعة محالسلع انة مع رها مقارسعاأفع رلى ؤدي إمما یوردة، لمستا

 ةاجح كناه أن ةلودلا تظحال اذإف ،اهب بوغرملا تاعاطقلا ضعب ىلإ ةیلحملا ترا امإلستثا هیجوت  -

 ضةرولمفا یبةرلضا نسبةن مض تخفیأو  یبةرلضا نمل عفائه بالكامإلى إتلجأ د فإنها قن معیع اطق لتشجیع

 .عاطلقذا افي هر الستثماز اعلى تحفیل یعم هدورب  ذاهو علیه

 لةدولالیها إلتي تلجأ الهامة دوات األدى احون إتكد یبة قرفالضدي، القتصاط النشااسیلة لتشجیع و -

 عتفاار ابهاسبأ دحأ ونیك دق لتيوا ملتضخا حالة ففي ود،كرلوا ملتضخا حالة نم لك في دإلقتصاا طلتنشی

 دللح لةولسیا كتل نم زءج صإلمتصا یبةرلضا نسبة دةیاز لىإ لةدولا فتلجأ ننیواطلما دىل رةفولمتا لةولسیا

3 .ودكرلل بالنسبة سلعكوا م،لتضخا نم
 

 :فيل یتمثو :الجتماعيدف الها -ج

 تلجمعیاات وسساؤلمض ابعء كإعفال، خدلدودة امحرة لفقیت الفئادة اني لفائوطلل اخدلایع وزتدة عاإ -

 .بئرا ضلا نم ینةعم یةعامجتإ تامدخ دمقت تيلا

 بئرا ض ضرفب عساولا كالهإلستا تاذ علسلا ضعب ءاتنقإ انیةمكإ ىلع ةظفحاملا يف ةبیرضلا مهسات  -

 .بلحلیوا زعلیها كالخب مخفضة
 
 

 

 .95 :ص ،قباس عجرم ،ایركز دمحأ مزا عو نیحس دوممح يداولا 1

 .60 :ص ،قلسابا جعرلما ،سسةؤلما جبایة رة،نصی ويیحیا ونعوب 2

 .7 :ص ،3002 ،ندرألا ،نیسیا دمحأ زكرم ،ةیثانلا ةبعطلا ،هابتساحمو بئرا ضلا ،نورخآو ظوفمح ةلعامشلا 3
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 یبةرلضافع دی

 

 اهنع  جتنی يتلا  علسلا  ىلع  لدمعلا  ةعفترم  بئرا ض ضرفب یةموعملا  ةصحلا  ىلع  ظفحات ةبیرضلا  -

1 .غتبلاو ةیلوحكلا تابورشملاك ةحیص ررا ضأ
 

 2 :فيل تتمث :لسیاسيا دفلها -د

 تبقاطلا جهةوام سیاسیا في طرةلمسیا الجتماعیةا وىللق داةكأ وطنلا لخدافي  یبةرلضا دمتستخ -

 .طرةلمسیوى القالمصلحة ك لرى وذألخاالجتماعیة ت الفئاوا

 للتسهی ةكیرلجموم اسرلدام استخإكما في حالة ، جیةرلخاالسیاسة ن أدوات امداة كأدم یبة تستخرلضا -

 تادراولا ىلع موسرلا ضفخ قیرط نع كلذو ،یةسیاس ضرا ألغ اقیقحت اهنم دحلل وأ لودلا ضعب عم ةرتجالا

 .لغائهاإ أو

 بئرا لضا عاونأ :ثالثلا بلطملا

 اهجاحتت تيلا یةلاملا دراوملا ىلع لوحصلا لجن أم بئرا ض نم عاونة أدع ضرف ىلإ ةلودلا ىعست

 :في لمتمثلةوا رمعایی دةّع علىد باإلعتما ذاهو

 یبيرلضا بءلعل اتحمر معیا :ولألا رعلفا

 .ةرباشم ریغ بئرا ضو ةرباشم بئرا ض ىلإ ریامعلا اذه بسح بئرا ضلا مسیقت ّمتی

 ةرباشملا بئرا لضا :الوأ

 دوصقملا صشخلا وهف هریغ ىلإ اهبئع لقن عیطستی ال ةبیرضلا فعاد ناك اذإ ةرباشم بئرا ضلا رتبعت

 الو خال منهاق دتحقإذا  رضتف فهي ور،ألجوا بتروالا علىل خدلا یبةرض لمث رع،لمشا لقب نم ضهاربف

 فلمكلن العالقة بیا  ضحوسن  لتاليل  الشكل  اخال نمو  ،3 رخص آلى  شخإعبئها  ل نق وللمما یعطیست

 .یبیةرلضا دارةإلوا  یبةربالض رلمباشا

 یبةربالضف لمكلن ابیرة لمباشالعالقة ا (05):م قل رلشكا بئرا ضلا ةراداو

 یبةرلضا فعدی

 رةمباش عالقة
 

 سابقار كذلى ما د إباإلستناب الطلداد اعن إم :درلمصا
 
 
 
 
 
 
 

 .167:، ص2008 ر،ئزالجا ،لجامعیةا تعاوبطلما وانید ،لثالثةابعة طل، العامةالمالیة ت ایادقتصاإ س،عباد محم رزيمح 1

 .220 :، صقساب جعرم د،محم داریدو 2

 .10 :، ص2004 ردن،ألا ل،ئوا دار ،لىوألا بعةطلا ،یبیةرلضا لمحاسبةافي د یدلجا رون،خوآ  ديعفانة ع  3

بء عل یتحمذي لف المكلا

 یبةرلضا
 یبیةرلضدارة اإلا
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 رةمباشر عالقة غی

 ةبیـیرضلا ةرادإلا

 

1 :يلی امیف لثمتت بویعو ایزا م ةرباشملا بئرا ضللو
 

 :ایزا ملا -أ

 ذيلا ءعاولل  لنسبيت الثبا، أي اثابتة نسبیار على عناص رضتف حصیلتها ثابتة نسبیا ألنهار تعتب   1-

 .علیهرض تف

 .یبیةرلضا دارةإلا  دىمسبقا ل فةرومع رعلى عناص رضتف  ألنها، تحصیلهات نفقاض نخفاإ  2-

 دمتعتو لاملا سرأ  ىلع وأ لخدلا ىلع ضرفت اهنأل ةرباشملا ریغ بئرا ضلا نم ةلادعلل اقیقحت رثكأ  3-

 .هنویدو هئباعأو هلخدل اعبت لومملل ةشخصیلا فورظلاو ترا تباعإلا اهنوكو ،حئرا شلاب یةدعتصالا ىلع

 :وبلعیا -ب

 عتفارا دعن یحمله مما ینةزلخا مماأ جهول جهاو فیق تجعلهو بعبئها ردلفا رشعاإ لىإ حهاوضو ؤديی 1-

 .منهارب لتهالة وها محارسع

 .بلاغلا يف يونس ساسأ ىلع ضرفت اهنأل ةماعلا ةنیزخلا ىلإ اهتلصیح دروو رّخ أت  -2

 .یةداصتقالاو یةعامالجتا ترا تباعالل حیاناأ یةموعملا ةركف نم قلطنت الو نیّفلمكلا عیمج بصیت ال  -3

 .یبيرلضا  ربلتها لمنع لفعالیةوا ءةلكفان امدر على ق یبیةرض  إدارة  بلطتت 4-

 ةرباشملا ریغ بئرا لضا :اثانی

 ضهارفي فرع لمشد اقصون یكن أن یمكر، وخص آلى شخإعبئها ل یبة نقرلضافع دایع طهنا یست

 ،2 كلمستهلا لىإ یحملهاو رلتاجا فعهادی ثحی تلمبیعاا یبةرض مثالهاو ،لنهایةا في یتحملها ذيلا صلشخا وه

 .یبیةرلضا  دارةإلوا  یبةربالض رلمباشر اغیف لمكلن العالقة بیا ضحوسن لتاليل الشكل اخال نمو

 بئرا ضلا ةراداو ةبیرضلاب يقیقحلا فلمكلا نیب ةرباشم ریغلا ةقالعلا (06): مقر لكشلا
 

 

 

 

 سابقار كذلى ما د إباإلستناب الطلداد اعن إم :درلمصا
 
 

 

 .22 :ص ،7200 ،رئزا جلا ،ةیمعجالا تاعوبطملا ناوید ،ةیناثلا ةبعطلا ،تاسسؤملا ةیابج ،دمیح ةدیزوب 1

 .10 :ص ق،لسابا جعرلما رون،خوآ  ديعفانة ع 2

 یبةرلضورد ای
 وأ ةعلسلا مدّّ ـقم

  مةـدلخا

 

 لّم یتحذي لف المكلا یبةرلضافع دی

 رلسعافي واة محت یبةرلضا

  

 



 لجبائيم ااظلنوالمالي المحاسبي م ااظلنول احم مفاهی :ولألل الفصا

38 

 

 

 

1 :يلی امیف لثمتت بویعو ایزا م ةرباشملا ریغ بئرا ضلل كلذكو
 

 :ایزا ملا -أ

 اهئرا ش دنع ةمدخلا وأ ةعلسلا رعس نم ءزج لكش ىلع اعهفدی هنأل اهبئعب فلمكلا روعش دمع  1-

 .منها ربیته ال بالتاليو

 .ةماعلا نةیزخلل سنةلا رادم ىلع را مستمو ایرود ادرا یإ لكشت  2-

 ضعب كالهستا نم  دحلا يف  اهلاعماستك  یةدتصاقالاو یةعامالجتا  ضرا غألا قیقحت يف  دمستخت  3-

 .لناشئةت الصناعاالحمایة أو میة ولعمابالصحة رة لضاالسلع ا

 4- رةفت في دادزفت یةدالقتصااتبعا للحالة  یعةرس رةمباش یقةطرب رّیتتغ نهاث أبحی، حصیلتها نةروم

 .ءخارلا

 :وبلعیا -ب

 دون هافعد في واةلمساا دمق مماأ فیق فالجمیع ،لشخصیةا مفهظرول تبعا نلیّولمما نبی زّیتم ال -1

 .هضفنخم نع لخدلا عفترمل اهاتعرا م

 تيلا تافرتصلاو عائقولا ةبقرا مب نوموقی نیفظوم دوجو مزلتست اهنأل اهلصیحتل ربكأ تافقن بلطتت  2-

 .منهارب لتهاعلى منع ل لعمواساسها أیبة على رلضرض اتف

 .حصیلتهال فتقد لكسات اقوال سیما في ، نتهاروعیبها في م 3-

 یبيرلضا ءعاولا رمعیا :لثانيا رعلفا

 :امهو نیعون ىلإ ریامعلا اذه بسح بئرا ضلا مسقنت

2 ةدحوملا بئرا لضا :الوأ
 

 لیلقو دودحم ددع كناه نوكی كلذ بناجبو بئرا ضلا نم دحاو يسیئر عون ضرف ىلإ ةلودلا جالت

 لخدلا ىلع ةبیرض ضرف ىلع یسيئر لكشبو ةلودلا دمتعت أن كلذ لثام ،ىرألخا بئرا ضلا نم یةهمألا

 عاوألنا ضعب ضرفل ةلودلا جألت دقف كلذ بجانبو ،عونلا اذهل بئرا ضلا نم اهتحصالتم ظمعم أتيت ثحیبو

 نیرآلخا نیعونلا تتحصالم نوكی ثحیبو ترا اقعلا ةبیرضو تاكرتلا ةبیرض لثم بئرا ضلا نم ىرألخا

 فتكالیض بانخفا دحولمایبة  رلضا  ماظن زیتمیو  ل،خدلا یبةرض  تمع متحصال نةرمقا   ضئیلةو  دودةمح

 .مهل یةعامالجتاو یةدتصاقالا فورظلا ةاعرا مو نیلفمكلا نیب زییمتلا ىلع ةردلقاب زیمتی امك ،هقبیطت
 
 
 
 

 

 .24 :ص ق،ساب جعرم ،تسساؤلماجبایة  د،حمی دةیوزب  1

 ،ندرألا ،ةیرجاتلا روتسدلا عباطم ،ةثلثالا ةبعطلا ،قبیطتلاو ةیرظنلا نیب بئرا ضلا ةبساحم ،نورخآو دممح رصانوبأ 2

 2005، ص: 9.
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 ةیبرلضا ماظلن جهةولما داتإلنتقاا رةكثو یبةرللض لخاضعدة المار اختیاإفي ت إلتجاهادد اتع ن ّإ

 عاونأ نم  عون  لك  ىلع  ةبیرضلا  هبجومب ضرفت ذيلا ةدّدعتملا  بئرا ضلا  ماظنب ذخألا ىلإ  دىأ ةدحاولا

 .اهردصم ساسأ ىلع ،تادرا إلیا

 .تادسنلا وأ مهسلا دائع وأ ةبنیملا ترا اقعلا تادرا إیك ،طقف لاملا سرأ  هردصم درا یإ  -

 .تباترملاو رواألجك تحبلا لعملا هردصم درا یإ  -

 .ةیعصنالاو ةیرتجالا حابراألك ،لاملا سرأ ب لعملا طلختم هردصم درا یإ  -

 .درا یإ لك اهل عخضی يتلا بةیرضلا عّونت بجی امم ،صةاخلا هتزا یم هل تادرا إلیا هذه نم عون لكف

 یبةرللض لخاضعةدة المار امعیا :ثلثالا رعلفا

 لخاضعةادة بالماد یقص ماّ إدة لمااه ذهون تكد قویبة رلضاعلیه رض تفذي لء الشيایبة رللض

 .والمص أو أشخاأ

  2صاخشألا لىع بئرا لضا :الوأ

 هرباعتباص خشلا  ىلع  ضرفت يهف  ،هسفن صشخلا  دوجو اهل ءاعو ذتخت يتلا  بئرا ضلا  كلت اهب دصقی

 یبةربض رفتع فهي روة،للث متالكهن إعظر لنا رفبصو ،لةدولا أرض  على هودجرد ولمجو  ،شخصا

 .رؤوسلا

3 لاومألا لىع بئرا لضا :انیثا
 

 ىلإ یثةدحلا لودلا ةفاك تهّجتا صألشخاا ىلع بئرا ضلا ماظنل ةهجوملا تاداقالنتاو بویعلل نتیجة

 ةعلس وأ جاتإلنا لماوع نم الماع ناكأ ءاوس يأ ،هعاضوأو هروص لك يف لاملا ىلع اهبئرا ض ضرف

 لاومألا ىلع بئرا ضلا ایزا م مهأ نمو ،قافنإ وأ ةورث وأ لخد ةروص اذّختم یةكالهستإ ةعلس وأ ةیرامستثإ

 .یبيرلضا بءلعا یعوزت  لة فيدالعق اتحق نهاأّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .091 :ص ،6200 ،رئزا جلا ،ةیعمجالا تاعوبطملا ناوید ،ةثانیلا ةبعطلا ،مةاعلا ةیالملا ،ليع دودغز 1

 .129 :، ص2006ر، مصدة، یدلجالجامعة دار ا ،لعامةالمالیة ت اساسیاأ ب،ینز هللا وضع نحسی 2

 .491 :ص ،1201 ،رئزا جلا ،ةیعامجلا تاعوبطملا ناوید ،ةعبرا لا ةبعطلا ،مةاعلا ةیالملا ،ليع دودغز 3

1 ددةعتملا بئرا لضا :اانیث
 



 لجبائيم ااظلنوالمالي المحاسبي م ااظلنول احم مفاهی :ولألل الفصا

40 

 

 

 

 
 تكان واءمنیة سز رةفت

 ةبیرضلل ةأنشملا ةعقاولا رایمع :عبرا لا عرلفا

1 لخدلایبة على رلضا :الأو
 

 لیبة خالرخاضعة للضر عناصن مف لمكلاما یحققه س ساأعلى در تقو

 ،ةیعصنالاو ةیراتجلا حابرألاو روألجاو بتاورلا ىلع ةیعون ةبیرض نوكت نأ امإ ةبیرضلاه ذهو ةنس وأ را هش

 .هادرمصاو عهاوانأ فختالإعلى ف لمكلل اخر دعناص وعمجم  عامة على یبةرض  ونتك أو

2 كإلستهالایبة على رلضا :ثانیا
 

 ة،ددّمتعوعة ویبة متنرهي ضوخله دلرد لفق انفاك أو إإلستهالاقعة واس ساأیبة هنا على رلضرض اتع

 علسلا  ىلع  لوصحلل  هلخدل  درفلا  لاعمستا  ناسبةمب  ضرفت  كالهستإلا  ىلع  بئرا ضلا  نّّ  أ  لولقا  نمكیو

 .لیهاج إلتي یحتات امادلخوا

 ىلع امئاد فقوتّ  ی رمألا نّّ  أ ذإ ،ةیبیرضلا ةمظألنا ةعبیطل اقفو كالهإلستا ىلع بئرا ضلا ددعتتو

 ىلع بةیرض ضرف نم ةیعامجتاو ةیدتصاقإ ضرا غأ قیقحت یةهمأ نع الضف لاملا ىلإ ةلودلا اجةح دىم

 .كإلستهالا

3 لاملا سرأ  لىع ةبیرضلا :اثثال
 

 واءس ة معینةظفي لحص لشخالتي یمتلكها ا لةولمنقوا یةرلعقاا والألما وعمجم على یبةرض هي

 معینة رةفت  نمد  البل، خي  دمنتجة ألر  غیت أو  مادلخأو  عیني دي،  نقل خدمنتجة ل تكان سنة في –

 .را مستم را یات هرابتعإب اهلالخ ققحت ذيلا لخدلا ریدقتل -بلاغلا

4جاتنإلا لىع ةبیرضلا :اعبرا
 

 لىإیبة رلضل انقون لمنتجایع طیستث حیج إلنتااحلة رلسلعة في مایبة على رلضط ابرتعني و

 لحرا م يف ةعلسلا ىلع ةبیرضلا طبر متی ة أنداعلا يرجتو ةعلسلا رعس ىلإ اهتفضاإ قیرط نع نیكلهستملا

 ضرفت تيلا ةلحرملا تانك ایأو ،اهررا كت ىلإ يدؤی لوألا اهنتاجإ لحرا م يف اهطبر نأل ائیةهنلا اهنتاجإ

 نّّ  أ يأ ةعللا نمث ىلإ اهرادقم فضییو ةبیرضلا فعدب موقی ذيلا وه جنتملا ّن إف ةبیرضلا اهیف لّص  حتو

 .رألخیالنهائي في اعبئها ل یتحمذي لو اه كلمستهلا
 
 

 

 .71 :ص ،3200 ،ندرألا ،ةریسملا ارد ،ىلوألا ةبعطلا ،هابتساحمو بئرا ضلا ،نورخآو نیحس لئنا سدع 1

 .54 :ص ق،ساب جعرم ،سسةؤلما جبایة رة،نصی ويیحیا ونعوب 2

 .149 :ص ق،ساب جعرم ،لعامةالمالیة ت اساسیاأ ب،ینز هللا وضع نحسی 3

 ةنیطولا ةسسؤملا ةالح ةسرا د :يحبر عباط تاذ ةیداقتصإ ةسسؤلم ةبییرضلا ةبساحملا ،ةحمیس ليادوبو ةرمیأ توحلب 4

 ومعلو  یةرلتجاا ،یةدتصاالقا وملعلا كلیةر، لتسییا ومعل  مقس، )رماستدة شهال نی رةكذم(  ،GCB  ءلبناوا  نیةدلما  سةدللهن

 10. :ص ،2015 ،رئزا جلا ،اسدرموب- ةرقوب دمحمأ ةعامج ،رییستلا
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 رلسعوا دللمعر امعیا :سلخاما رعلفا

1یعیةوزلتایبة رلضا :الأو
 

 ،جمالیةالاحصیلتها د یدبتحوم لكنه یق، ولها مسبقادّمعرع لمشدد اّلتي ال یحایبة رلضك ابها تلد یقص

 طقلمناا في یةدارإلا زةألجها دةبمساع- بها نلمكلفیا على لحصیلةا هذه یعوزبت ومیق تالیة حلةرم فيو

 .یبةرلضا دلمع فةرمع  نیمك ذحینئویبة  رللض لخاضعةدة المان ام ردف  لما یملكه كب بحس -لمختلفةا

 لقیاسیةایبة رلضا :ثانیا

 ءعاولاقیمة ن یة مونسبة مئد یدتحم یتث حی، لقیاسیةایبة رلضد ایعیة نجوزلتایبة رلضس اعلى عك

 للقیاسیة تتالفى كایبة رلضأن اكما ، یبةرنتاجیة خاضعة للضدة إحل وعلى كدد مبلغ محأو یبي رلضا

2 ودة،جولمایة دالقتصاظروف الالكافة ب تستجیونة روبالمز تتمی ذتتخو
 ثحی، یعیةوزلتایبة رلضوب اعی 

 :نلتالیتین اتیورلصدى احالقیاسیة ایبة رلضا

 :لنسبیةایبة رلضا -أ بها دیقص ضعةلخادة المااعلى رض یفذي لع ااطلثابتة لإلقتایة ولمئالنسبة ا

 لحصیلةا زدادتت، وكارلشح اباأریبة على رلضك الذعلى ل مثار خی، وقیمتهار ّیبتغر یّال تتغویبة رللض

3 .لخاضعة لهادة الماافي قیمة دة یازلانسبة س لنسبیة بنفایبة رلضایبیة في رلضا
 

 لخدلم ایقسل، وخدلع اتفاارمع زداد یبة یرلضدل امعن فإوع لنذا اهب جوبم :یةدلتصاعایبة رلضا -ب

 دادزتو ینةعم  بةیرض  سبةن ةحیرش لك  ىلع ضرفتو حئرا ش  ىلإ ةداعلا يف ددعد یاازدلنسبة مع اه ذه

.نیّعم دح دنع تثبی بةیرضلا ةسبن يف دعتصالا أن ةظالحم عم حئرا شلا
 4

 

 يبیرلضا لصیحتلاو ریدقتلا قرط :عبرا لا بلطملا

 كیفیة تحصیلهویبي رلضء اعاولر ایدتقطرق لى ب إلطلمذا اهل خالن مطرق سنت

  یبيرلضا ءعاولا ریدتقطرق  :ولألا رعلفا

 رفوات رورةض  مع ،یبةرللض لخاضعص الشخل أو المادة أو الماابأنه  یبيرلضء اعاولا فیرتع نیمك

 مةظألنب احس ذاهو لخإ... وللمحصا جنيد عنأو  یاوسن یبةرلضا رضفتف دفق ء،عاولا ذاله منيزلا رلعنصا

 :منهار كذندة طرق ّعك هناء عاولذا اهر یدلتقو 5 ك،لذلددة لمحا
 
 

 

 .65 :ص ،0201 ،رئزا جلا ،NEDITIO ITCIS ،بئرا ضلاو ةیاجبلا ىلإ لخدملا ،سابع دممح يزرمح 1

 ،نیةولقانا ءفاولا مكتبة ،ىلوألا بعةطلا ق،بیطلتوا ديالقتصاا للتحلیوا ملمفاهیا :لعامةا لمالیةا ،لسمیعا دعب دحمأ معال 2

ر،مص 2012، ص: 135.  

 .95 :ص ،قباسلا عجرملا ،بئرا ضلاو ةیاجبلا ىلإ لخدملا ،سابع دممح يزرمح 3

 .18 :، صقساب جعرم  ،رونخوآ  دمحم رنصاوبأ 4

 .30 :، صقساب جعرم ،تسساؤلماجبایة  د،حمی دةیوزب  5
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 :رلمباشر اغیر یدلتقا  -أ

 ،يبیرضلا ءاعولا ةمیق دیدحت يف دعسات تيلا لئالدلاو نئرا قلا ىلع ریدقتلا نم عونلا اذه دمتعی

 :همار ویدلتقذا الهن یقتیك طرهناو

1 :جیةرلخار ااهظلمق این طرعر یدلتقا -1
 

 فلكملاب قلعتت تيلا ةیجرخالا رهاظملا ضعب ىلع بئرا ضلا ةرادأ دامتعإ يف ةقیرطلا هذه لثمتت

 علىف لمكلل اخر دیدتقل لمثال اعلى سبی ،هاریدتق یبیةرلضا دارةإلا علىل لسهن ام ونتك لتيوا ،یبةربالض

 احضاو ودبیو ،اكهلتمی يتلا ةمدستخملا تآلالاو ،ترا سیالا وأ لاعملا ددع وأ ،هلزنمل ةیریجاإلا ةمیلقا سساأ

 الإ ق،ثائو میدتق یبةربالض فلمكلا زمتل كما الت لنفقاا لةّقو ةطبالبسام تتس یقةطرلا هذه ن ّأ رغی نهاأ

 .یبةرلضا ءعاو دیدتحن بشأ ةطمنضب

2 :يفزا جلا ریدقتلا -2
 

 اهل ةلدألاو نئرا لقا ضعب ىلإ دناتاإلسب یةفزا ج ةقیرطب بةیرضلا ءاعو ریدقت متی ةقیرطلا هذه بسح

 .یبةرللض لخاضعةدة ابالما ثیقةو صلة

 رصتقیو ،يبیرضلا ماظنلا اهددحی ،ةینوانق نوكت دق يفزا جلا ریدقتلا اهیلع دمتعی تيلا نئرا لقا نّّ  أ

 نمة معینة بنسبول یة للممرلتجاح ابارألر ایدتقك لن ذمد، وعوالقك اتلق بیطیبیة على ترلضدارة اإلدور ا

 .ينوانقلا فزا جلاب ىمسی ام اذهو لامعألا مقر

 دارمق لیمثن معی مقر على یبیةرلضا دارةإلوا وللمما نبیق لإلتفا یبيرلضء اعاولا ریدتق ركت إذا ماأ

 .يرادإلا فزا جلاب نألحیاا ضعب يفو ،يقافإلتا فزا جلاب ىمسی ام اذهف هلخد

 .یقةلحقن اها عدبعم ثن مق، وقیدلد ایدلتحس اساأقیامها على دم ع، یقةطرلاه ذعلى هب یعا

 :رلمباشر ایدلتقا -ب

 سالفة طرقلا نم قةود اطنضبار إكثدا أیدتح ،یبةرللض لخاضعةدة المار ایدلتق ،یقةطرلا كتلل تمث

 یحربالتص ماإ ن،تیروبص فةرلمعا هذه متتو ،یبةرللض لخاضعةا دةلماا فةرمع لىإ رةمباش دتستن نهاأ إذ ر،كذلا

3 .یبیةرلضدارة اإلاة طسوابر لمباشر ایدلتقق این طرما عواّ  
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 .30 :، صقلسابا جعرلما ت،سساؤلماجبایة  د،حمی دةیوزب  2
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F 

 

 :همان وساسیین أیح في شكلیرلتصل ایتمثو :یحرلتصا 1-

  نیبی حیرصت میدقتب ةبیرضلا ءادأب فلمكلا مزلی ،ءرا إلجا اذه بجومب :ةبیرضلاب فلكملا حیرصت 

 نم حیرتصلا هیوحتی ام ةّح ص نم ققحتلاب ةبییرضلا ةرادإلا موقتو ،ةلصفم ةروصب ةبیرضلا ءاعو رادقم فیه

F .لومملا نع اهیدل ةرفوتملا قائقحلا ءوض ىلع ،تامولمعلا

1
 

 قح ،لقألا ىلع بقرا م ةبترب ةبییرضلا ةرادإلن ااوألع يرئزا جلا يبیرضلا نونالقا لوخیق یاسلا اذه يفو

 نیفلمكلا نع ةصخالاو یةموعملا ترا ادإلا دىل ةلصفملا فوشكلب الطو نیلفمكلا حاسبةمى لع عالطإلا

2 .یبیةرض قابةر لمحم ه نیذلا
 

لى إ یحرلتصا میدبتق یبةربالض فلمكلر اغیر خص آشخ زمیلت یقةطرلا هذه بجوبم :رلغیا یحرتص  ریغلا

 نوكی أن ثالم ،رخآلا صشخلاو فلمكلا نیب یةنوانق ةقالعك ناه نوكی ان طرشتیو بئرا ضلا حةلصلى مإ

 یحارتص مدیقذي لل العمب افصاح ،یبةرللض لخاضعل اخدلن اضمد بمبالغ تع یبةربالض فینا للمكلدم ام

 بالاغو تابترملاو روألجا ىلع ةبیرضلل ةعخاضلاو ،هدنع نیلماعلل یهدل ةقستحملا غلباملاب بئرا ضلا ةرادإ

 دنع عاطتقإلاب فرعتو ل،ماعلا اهیلع لصحی أن لبق بئرا ضلا ةرادإ ةدائفل امعهجو غلباملا هذه عاطتقإ میت

3 .یبةرلضا ءعاو دیدتحن بشأ یقةطرلا هذه قبطتو ،)درلمصا(  لمنبعا
 

4 :بئرا ضلا ةراإد ةطساوب ریدقتلا -2
 

 رهاظم وأ نئرا قب دیّقتت أن نود ةبیرضلل ةعخضلا ةداملا ریدقت قح بئرا ضلا ةرادإل نوانلقا لویخ

 وءللجا في سعةوا ةیرح دارةلإل ونیكو  داري،إلا  شلتفتیر أو ایدبالتق یقةطرلا هذتسمى ه ذالو ددة،ّمحو  ینةّمع

أو  یبةرالضب فلمكلاة مناقشة ّلدألاه ذه نمو ،یبةرلضا ءعاول مسلید یدلى تحإ ولصولل لةدألالى كافة إ

 فلخت ةلاح يف رشباملا ریدقتلا ةقیرط ىلإ بئرا ضلا ةرادإ أجلت ام ةداعو ،حاسبیةملا هّتجالسو هراتفد صحف

 أو قعوالل قابطم رغی یحرلتصا نكا إذا أو یبيرلضا یحرلتصا میدتق نع متناعهإ أو یبةربالض فلمكلا

 .شغأو أ طخ على طويین

 ریربت هقح نمو ةدّدحملا دعاولقل اقفو ریدقتلا ةّح ص يف نعطلا قح بةیرضلاب فلمكلل نوانلقا ىطعأ دقو

 .یحرلتصا میدتقن تمكنه م دمع
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 یبيرلضل التحصیا :لثانيرع الفا

 رخآلى إ تصلو دق یبةرلضا فیهار تعتب تلوا للتحصیا حلةرم تأتي یبةرلضا ءعاو دیدتحد بع

 :يلی ام دجن بةیرضلا لیحصت قرط مهأ نمو ،اهلحرا م

 :رلمباشد ایورلتا -أ

 لةولسهوا ةطبالبسا یقةطرلا هذه زتمتاو ،یبیةرلضا إدارة لىإ رةمباش لمستحقة علیها یبةرلضا فعدب وللمما ومیق

1 .نلیوللمم یبيرلضا عيولا نعالیة م جةدر  لىج إتحتا لكنهاو ق،بیطلتا في
 

 ،ةمدقم طساقأ لكش ىلع نیفلمكلا نم بئرا ضلا لیصحت ىلإ لودلا ضعب جألت :ةمدقملا طاسقألا -ب

ت تح درلمقا لمبلغا فعدیو وي،سن بعر أو ريشه لبشك علیه لمستحقةا یبةرلضا ریدبتق فلمكلا ومیق ثحی

 قلمستحا اقيب فلمكلا ددیس مث نمو ققید لبشك یةولسنا یبةرلضا ببحسا لسنةا نهایة في ومیق مث بلحساا

2 .دئزا لا غلبملا هل دری وأ بةیرضلا دیصر نم یهلع
 

 :لمنبعن امز لحجا -ج هذه ريتس ،ةرباشملا  ریغ  بئرا ضلا يف  ةماع  ةروصب ةقیرطلا نمن كا وان
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 رخآ خصاش عرشملا فلكی نأ اهنومضمو ،ةرباشملا بئرا ضلا نم دودحم ددع نشأب اهقبیطت روتصملا

 ،میةولعما  ینةزخلا  لىإ یبةرلضا فع مبلغدلفعلي بف المكلر اغی )یبيرلضا  طسیولا  أو نيولقانا فلمكلا(

3 .لفعليا یبةربالض فلمكلن امد بتحصیلها فیما بع ومیق أن على
 

 ةمغد قصل قیرط نع ةبیرضلا عفد متی يأ ،لوادتلا ىلع بئرا ضلل نسبةلاب را ثیك ثدحت :مغةدلا -د

 قرا وألا متخ وأ ةغومدم قرا وأ لاعمستإ قیرط نع وأ ،تاالنعإلاو تاعوبطملاو ترا ّرحملاو دوقعلا ىلع

 ةعساو ةروص يف ةمغدلا قبطتو ةیرادإلا تاهجلا فرا شإ تحتو یةلعملا هذهب سهفنب لومملا موقیو ،ةمغدلاب

4 .ومسرلا قاطفي ن
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 :ولألل الفصاخالصة 

 
 سسةؤللم لماليا زكرلما ریوتصو فلكشن أداة ع رةعبا لمحاسبةا ن ّأ وللقا نیمك ستنادرا لخالن م

 .جنتائلا هذه رثإ اهساباتح تانوكم راهظاو ةیلاملا ترا ودلا لالخ نم اهطشان جتائن دیدحتو
 

 دعوالقدئ والمبارم اتحتب أن یجذا ل، سسةؤلمایة في ولحیایفة وظلواألساسیة زة اكیرلافالمحاسبة هي 

 ومتقلتي ا قیةدامصر كثأ ونتك حتى علیها ،قیقةود قعاولا نع را بیعت رثكوأ أنكما ، سسةؤلماتعیشه ذي لا

 قیقةدة محاسبك مسل خالن ال مإتحقیقها ن سسة ال یمكؤلمافي ودة جولمدوار األم والمهان امد یدلعك اهنا

 لوح بحاسملل ةبنسلاب ةرمستم ةعتابم بلطتت تيلا موسرلاو بئرا ضلا ىلإ نسبةلاب لحالا وه امك ،ةمظنتمو

را ماستب ةریغتملا ةجبائیلاو ةیلاملا ننیاولقا
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 بئرالضا مهأ :لثانيا للفصا

 بقة علىطلما ومسرلوا

 إقتصاديةلا تسساؤلما
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 :الفصل الثاني تمهید

تعتبر الضرائب والرسوم بصفة عامة في المحاسبة العامة كتكالیف تفرض على المؤسسة االقتصادیة، 

لمالیة وتؤثر ا باستثناء الضرائب على أرباح الشركات فهي تمثل تكالیف تتحملها المؤسسة خالل السنة

 بطریقة مباشرة على النتیجة اإلجمالیة للدورة المحاسبیة.

التي لها دور خاص في المحیط الداخلي للمؤسسة كما تعتبر وظیفة المحاسبة من الوظائف المهمة 

فهي تقوم بالمعالجة المحاسبیة للضرائب والرسوم وتقوم بتسجیل مختلف العملیات التي تقوم بها المؤسسة 

 تتعلق بالوظائف األخرى.والتي 

مختلف الضرائب والرسوم المفروضة على المؤسسة الربحیة ومن خالل هذا الفصل سنقوم بدراسة 

 وذلك من خالل أربعة مباحث وهي: ا،محاسبیوكیفیة معالجتها 

 والتصریحات الضریبیة. األنظمة: المبحث األول

 الربحیة.أهم الضرائب المطبقة على المؤسسات المبحث الثاني: 

 أهم الرسوم المطبقة على المؤسسات الربحیة.المبحث الثالث: 
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 الضرائب المفروضة على الدخل والنتیجة: األولالمبحث 
التي تم  ئباتعتبر الضریبة على الدخل اإلجمالي والضریبة على أرباح الشركات من بین أهم الضر  

دخلت حیز  فیة الوحیدة التيا، إضافة إلى الضریبة الجز 1991استخدامها بعد اإلصالح الضریبي لسنة 
ا من خالل هذ . وعلیه، سیتم التعرض لكل منها بنوع من التفصیل2007جانفي  01التطبیق ابتداء من 

 المبحث

 IFUالضریبة الجزافیة الوحیدة : األولالمطلب 
بة على والضری الدخل اإلجماليلضریبة على القد تأسست الضریبة الجزافیة الوحیدة لتحل محل  

 الرسم على القیمة المضافة والرسم على النشاط المهني.وزیادة على هذا فإنها تغطي ، أرباح الشركات

 لضریبة الجزافیة الوحیدةا مجال تطبیقول: الفرع األ 
 یخضع لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة: 
أو المعنویون، الشركات والتعاونیات التي تمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا أو  األشخاص الطبیعیون -

حرفیا أو مهنة غیر تجاریة، الذین ال یتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثالثین ملیون دینار جزائري 
 دج). 30.000.000(

المستثمرون الذین یمارسون أنشطة أو ینجزون مشاریع، والمؤهلون لإلستفادة من دعم "الصندوق الوطني  -
القرض المصغر" أو " الصندوق الوطني للتأمین عن لدعم تشغیل الشباب" أو " الصندوق الوطني لدعم 

 البطالة".
ة األولى لمستحقة بعنوان السنیبقى نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة مطبقا من أجل تأسیس الضریبة ا -

ذه الضریبة هالتي تم خاللها تجاوز سقف رقم األعمال المنصوص علیه بالنسبة لهذا النظام، ویتم تأسیس 
 1تبعا لهذه التجاوزات.

عندما یقوم المكلف بالضریبة باستغالل في آن واحد وفي نفس المنطقة أو في مناطق مختلفة، عّدة  -
اجر أو ورشات، تعتبر كل واحدة منها بمثابة مؤسسة مستغلة بصورة مغایرة مؤسسات أو دكاكین او مت

خاضعة للضریبة بصفة منفصلة ما دام رقم األعمال الكلي المحقق بعنوان مجموع وتكون في كل الحاالت 
یمكن في الحالة المخالفة، دج،  30.000.000األنشطة الممارسة ال یتجاوز سقف ثالثین ملیون دینار 

الضریبة المعني إختیار الخضوع للضریبة على الدخل اإلجمالي حسب النظام الحقیقي لمجمل للمكلف ب
 2 مداخیله.

 

                                                 
 .2017 لسنة قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،1مكرر 282 المادة 1
 أعاله.قانون ال من ،3مكرر  282المادة  2
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 1األشخاص والنشاطات المعفیة من الضریبة الجزافیة الوحیدةثاني: الفرع ال
، كما أنها تخضع لبعض مؤقتةوأخرى  إعفاءات دائمةإلى  الجزافیة الوحیدةتخضع الضریبة  

 التخفیضات.
 :یعفى من الضریبة الجزافیة الوحیدة اإلعفاءات الدائمة: -1
  الحرفیون التقلیدیون وكذا األشخاص الذین یمارسون نشاطا حرفیا فنیا والمقیدین في دفتر الشروط

المتعلق بتحدید  30/12/2009المؤرخ في  428-09الذي تحدد بنوده عن طریق المرسوم التنفیذي رقم 
ییده من طرف الحرفیون التقلیدیون وكذا األشخاص الذین یمارسون نشاطا بنود دفتر الشروط الواجب تق

 الوحیدة. حرفیا فنیا المعفیین من الضریبة الجزافیة
  بها.المؤسسات التابعة لجمعیات األشخاص المعوقین المعتمدة وكذا المصالح الملحقة 
  رق المسرحیةالفمبالغ اإلیرادات المحققة من طرف. 

 اإلعفاءات المؤقتة: -2
  "األنشطة التي یمارسها الشباب ذو المشاریع االستثماریة أو األنشطة، المؤهلون لالستفادة من دعم

الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب "أو" الوكالة الوطنیة لدعم القرض المصغر "أو "الصندوق الوطني 
اریخ ابتداء من ت سنوات، ریبة الجزافیة الوحیدة لمدة ثالثللتأمین عن البطالة، "من إعفاء كامل من الض

 .استغاللها
) سنوات، ابتداء من تاریخ االستغالل، عندما تتواجد هذه األنشطة في 6( ةتمدد هذه المدة إلى ست -

 .عن طریق التنظیم منطقة یراد ترقیتها تحدد قائمتها
األقل، لمدة ) مستخدمین على 3ثالثة ( عندما یتعهد المستثمرون بتوظیف )2مدد هذه المدة بسنتین (ت -

 .غیر محدودة
قوق االعتماد واسترداد الح یترتب على عدم احترام االلتزامات المرتبطة بعدد الوظائف المحدثة، سحب -

 .تسدیدها والرسوم التي كان من المفروض
 نشاطات تستفید من إعفاءات مؤقتة تتبعها تخفیضات: -3
ن طرف الجماعات المحلیة خالل النشاطات التجاریة الصغیرة المقامة حدیثا في أماكن مهیأة م -أ

 السنتین األولیین من النشاط.
تستفید أنشطة جمع الورق المستعمل والنفایات المنزلیة وكذا النفایات األخرى القابلة لالسترجاع التي  -ب

 یمارسها األشخاص الطبیعیون من إعفاء في الضریبة الجزافیة الوحیدة خالل السنتان األولیتان.

                                                 
1 République algérienne démocratique et populaire, ministère des finances, direction générale 
des impôts, impôt forfaitaire unique, champ d’application de l’IFU, direction des relations 
publiques et de la communication, édition 2017. 
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  من تخفیض من الضریبة  2و 1ألنشطة المذكورة في البندین اإلعفاء، تستفید اعند نهایة مرحلة
 :یأتياإلخضاع الضریبي كما  ) سنوات األولى من3، وذلك خالل الثالث (الوحیدة المستحقة الجزافیة

 .70قدره %  تخفیض الضریبي:لسنة الثالثة من اإلخضاع ا -
 .50ره % قد تخفیض الضریبي:من اإلخضاع  سنة الرابعةال -
 .25قدره %  تخفیضالسنة الخامسة من اإلخضاع الضریبي:  -

 1الحد األدنى الجزافي: -4
 دج)10.000عن عشرة آالف دینار ( مبلغ الضریبة الجزافیة الوحیدة المستحق ال یمكن أن یقل 

مة أنظدج) بالنسبة للمستثمرین المستفیدین من  5.000یخفض هذا الحد األدنى إلى خمسة آالف دینار (
 اإلعانات على الشغل.

 ثالث: تحدید الضریبة الجزافیة الوحیدةالفرع ال
دج)،  30.000.000في حالة إذا لم یتجاوز رقم األعمال المحقق سقف ثالثون ملیون دینار ( 

 .لمطبقایخضع الفرق بین رقم األعمال المحقق وذلك المصرح به إلى الضریبة الجزافیة الوحیدة وفقا للمعدل 
ي حققوا رقم أعمال یتعدى سقف الضریبة الجزافیة الوحیدة یتم صّبهم ففي حالة المكّلفون بالضریبة  

 2نظام الربح الحقیقي.
قد بالضریبة، ففي حالة ما إذا كان رقم األعمال المحقق أقل من الذي تّم تقدیره من طرف المكلف  

لوحیدة ضریبیا یخصم من الضریبة الجزافیة ایكون ذلك ناجم عن وضعیات استثنائیة، یشكل الفارق قرضا 
 3التقدیریة للسنة الموالیة.

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 République algérienne démocratique et populaire, ministère des finances, direction générale 
des impôts, impôt forfaitaire unique, paiement de l’IFU et obligations des contribuables, 
direction des relations publiques et de la communication, édition 2017. 

 .ضرائب المباشرة والرسوم المماثلةقانون ال، 2مكرر  282المادة  2
ة بنظام منشور: تدابیر جبائیة متعلقالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب،  3

 .5: ، ص2017،الوحیدة الجزافیة الضریبة
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 حاالت تحدید الضریبة الجزافیة الوحیدة): 07الشكل رقم (

 
 من إعداد الطالب باإلعتماد على ما ذكر سابقا المصدر:

  یمكن لإلدارة الجبائیة إجراء التصحیحات على األسس المصرح بها وفق اإلجراء المنصوص علیه
من قانون اإلجراءات الجبائیة، ویتم إجراء التصحیحات عن طریق جدول ضریبي مع تطبیق  19المادة  في

ضرائب ن المن قانو  193العقوبات الجبائیة المتعلقة بالنقص في التصریح وفقا لما تنص علیه المادة 
 1المباشرة والرسوم المماثلة، وال یمكن إجراء التصحیحات إال بعد إنقضاء آجال إكتتاب التصریحات التكمیلیة.

نظام لللمكلفین بالضریبة الخاضعین یمكن على أّنه  2017من قانون المالیة لسنة  41نّصت المادة  -
ة الجبائیلإلدارة  رختیااإلغ یبلّ ، النظام الحقیقيلضریبة الجزافیة الوحیدة، إختیار الخضوع للضریبة حسب ا

فیفري من السنة األولى التي یرغب فیها المكلف بالضریبة تطبیق النظام الحقیقي، ویبقى هذا اإلختیار  1قبل 
) سنوات (السنة المذكورة والسنتین الموالیتین) حیث یكون فیها اإلختیار ال رجعة فیه 3ساریا لمّدة ثالثة (

، وفي حال رغبة ال رجعة فیه أیضا ) سنوات3ثالث (ویمكن تمدید اإلختیار ضمنیا إلى  ،الفترة خالل هذه
فیفري من السنة  01التخلي عن هذا اإلختیار یجب على المكلف بالضریبة تبلیغ اإلدارة الجبائیة بذلك قبل 

 2.یاأو تّم فیها التمدید ضمن ممارسة هذا اإلختیار ت فیهاالموالیة للفترة التي تم

  الوحیدة الجزافیة رابع: معدالت الضریبةالفرع ال
 3یحّدد معدل الضریبة الجزافیة الوحیدة حسب المشّرع الجبائي كما یلي: 

 5% .بالنسبة ألنشطة اإلنتاج وبیع السلع 
 12% .بالنسبة لألنشطة األخرى 

                                                 
 .المباشرة والرسوم المماثلةضرائب قانون ال ،2مكرر  282المادة  1
ر، الجزائ، الرسمیة ، الجریدة2017قانون المالیة لسنة  ، المتضمن2016سنة  دیسمبر 28 المؤرخ في 14-16قانون رقم  2

 .23 :، ص2016، دیسمبر 77 :العدد
 .ضرائب المباشرة والرسوم المماثلةقانون ال، 4مكرر 282المادة  3

دیري إیداع التصریح التق
للسنة ن 

میليإیداع التصریح التك

اوز تحقیق رقم أعمال یتج
ذلك المصرح به في 
.حدود السقف المحّدد

دفع تكملة الضریبة 
.الجزافیة الوحیدة

دى تحقیق رقم أعمال یتع
.السقف المحّدد

ح الخضوع إلى نظام الرب
.الحقیقي تلقائیا

تحقیق رقم أعمال یقل
عن ذلك المصرح به 

.للسنة ن

قرض ضریبي یخصم
.من السنة الموالیة  15جانفي إلى  20من 

 1فیفري من السنة ن+
جوان 30إلى  01من 

 من السنة ن
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  بل األعمال المحقق من قتجدر اإلشارة إلى أّن الضریبة الجزافیة الوحیدة بمعدلیها تحسب من رقم
المكلف، أي أن الوعاء الجبائي الخاضع لهذه الضریبة یكمن في رقم األعمال، وعلى أساسه تحسب الضریبة، 
كما یالحظ أّن المشرع الجبائي أعطى األولویة لعملیات بیع البضائع والمنتجات بإخضاعها لمعدل 

 1).%12عدل ()عكس عملیات تقدیم الخدمات والتي قام بإخضاعها للم5%(

 2خامس: التصریح بالضریبة الجزافیة الوحیدةالفرع ال
یتعین على المكلفین بالضریبة الخاضعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة اكتتاب  التصریح التقدیري: -أ

وٕارساله إلى مفتشیة الضرائب التابع لها مكان ممارسة النشاط،  12تصریح تقدیري من خالل السلسلة ج رقم 
 أن یتم اكتتاب هذا التصریح في الفترة الممتدة ما بین األول والثالثین من جوان لكل سنة.ویجب 
ن خالل م یتعین على المكلفین بالضریبة المعنیین اكتتاب تصریح تكمیلي التصریح التكمیلي: -ب

یبة ودفع الضر  1فیفري من السنة ن+ 15جانفي إلى  20في الفترة الممتدة من  2مكرر  12السلسلة ج رقم 
 المتعلقة بها، في حالة تحقیق رقم أعمال یتجاوز ذلك المصرح به بعنوان السنة ن.

 3سادس: دفع الضریبة الجزافیة الوحیدةالفرع ال
 ، كیفیتین لدفع الضریبة الجزافیة الوحیدة2017قانون المالیة تأسست بموجب  

 التصریح التقدیري.یدفع مبلغ الضریبة الجزافیة الوحیدة كلیا عند إیداع  دفع كّلي: -أ
من مبلغ الضریبة الجزافیة الوحیدة عند تاریخ  %50عند إختیار المكلف بالضریبة دفع  دفع جزئي: -ب

سبتمبر  15إلى  01على دفعتین متساویتین األولى من المتبقیة  %50إیداع التصریح التقدیري، تدفع 
 دیسمبر من السنة ن. 15إلى  01والثانیة من 
 فع في یوم عطلة قانونیة، یؤجل الدفع إلى الیوم األول المفتوح الموالي.عندما ینتهي أجل الد 

 التأخیر في دفع الضریبة الجزافیة الوحیدة المطبقة في حالة الغراماتسابع: الفرع ال
ابتداء من  %10ینجم عن التأخیر في دفع الضریبة الجزافیة الوحیدة تطبیق غرامة تأخیر قدرها  

 %3في أجل شهر، تطبق غرامة مالیة قدرها  أخر أجل للدفع. في حالة عدم الدفعالیوم األول الذي یلي 

 4.%25من كل شهر تأخیر أو جزء منه دون أن تتجاوز هذه الغرامة نسبة 

 

 

                                                 
 .60ص:  مرجع سابق، شعباني لطفي، 1

2 Paiement de l’IFU et obligations des contribuables, ibid. 
 .3ص:  ، مرجع سابق،2017الوحیدة، الجزافیة منشور: تدابیر جبائیة متعلقة بنظام الضریبة 3
 .مرجع سابق ،2017قانون المالیة لسنة  ،15المادة  4
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 IBS: الضریبة على أرباح الشركات الثانيالمطلب 
في إطار  1991ة من قانون المالیة لسن 136الضریبة حیز التطبیق بموجب المادة  هذه دخلت 

 .نالطبیعیین والمعنویی تدعیما لمبدأ التفرقة القانونیة بین مداخیل األشخاصاإلصالحات المتبعة، 

 وخصائصها الضریبة على أرباح الشركاتتعریف الفرع األول: 
هي ضریبة سنویة تفرض على مجمل األرباح والمداخیل تعریف الضریبة على أرباح الشركات:   -1

قانون الضرائب من  136 في المادة ذكوریناألشخاص المعنویین المن الشركات وغیرها مالتي تحققها 
 1.المباشرة والرسوم المماثلة

من خالل التعریف أعاله یمكن إستخالص الخصائص خصائص الضریبة على أرباح الشركات:   -2
 2التالیة:

 .لسنةا حیث تفرض مرة واحدة خالل السنة المالیة على األرباح المحققة خالل تلك :ضریبة سنویة -
حالته ل ألنها تتناسى كلیا الحالة الشخصیة للخاضع لها ودون األخذ بعین االعتبار :ضریبة حقیقیة -

 ."المادیة، وهي تهتم بالمادة الخاضعة للضریبة والمتمثلة في " الربح
 .كونها تفرض على مجمل األرباح دون تمییز طبیعتها :ضریبة عامة -
 .وذلك بتطبیق معدل ثابت على األرباح المسجلة من طرف المؤسسة :ضریبة نسبیة -
ئب رالضا بحیث یتعین على المكلف تقدیم تصریح سنوي لجمیع أرباحه لدى مفتشیة :ضریبة تصریحیة -

 .التابعة للمقر االجتماعي للمؤسسة الرئیسیة

 للضریبة على أرباح الشركاتالفرع الثاني: المجال التطبیقي واإلقلیمي 
 3یشمل هذا المجال:: للضریبة على أرباح الشركاتالمجال التطبیقي  -1

، جارياهمة بمفهوم القانون التشركات األشخاص وشركات المس الشركات مهما كان شظها وغرضها، باستثناء
لضریبة ل ألسهم، باستثناء الشركات التي اختارت الخضوعاشكل شركة بالشركات المدنیة التي لم تتكون على و 

ال رجعة و  من طرف المكلفتصریح ة، یجب أن یرفق طلب االختیار باله الحذعلى أرباح الشركات. وفي ه
سات لمؤس، اخاضعة للضریبة الجزافیة الوحیدةالشركات والتعاونیات ال .حیاة الشركختیار مدى ا اإلذفي ه

 .العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاريوالهیئات 
 ،جزائرالتستحق الضریبة عن األرباح المحققة ب 4:للضریبة على أرباح الشركاتالمجال اإلقلیمي  -2

 وص:تعتبر أرباحا محققة بالجزائر على الخص
                                                 

 .ضرائب المباشرة والرسوم المماثلةقانون ال، 135المادة  1 
 .85ص: رجع سابق، م شعباني لطفي، 2 
 أعاله.قانون من ال، 136المادة  3 
 .17، ص: 2011، الطبعة الثانیة: دار هومة، الجزائر،الضریبة على أرباح الشركات بن أعمارة منصور، 4 
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األرباح المحققة في شكل شركات، والعائدة من الممارسة العادیة لنشاط ذي طابع صناعي أو تجاري  -
 .عند عدم وجود إقامة ثابتة فالحيأو 
 هذأرباح المؤسسات التي تستعین في الجزائر بممثلین لیست لهم شخصیة مهنیة متمیزة عن ه -

ت ال تملك إقامة أو ممثلین معینین، إال أنها تمارس بصفة مباشرة انأرباح المؤسسات، وٕان ك، و المؤسسات
 .العملیات التجاریة نشاطا یتمثل في إنجاز حلقة كاملة من غیر مباشرة أو
 ي ذارج التراب الوطني، فإن الربح الإذا كانت مؤسسة ما تمارس في آن واحد نشاطها بالجزائر وخ

عملیات اإلنتاج أو عند االقتضاء من عملیات البیع المنجزة بالجزائر یعد محققا فیها، ماعدا في  تحققه من
 من خالل مسك محاسبتین متباینتین. حالة إثبات العكس

 لضریبة على أرباح الشركاتالفرع الثالث: معدالت ا
 :یتم فرض على الشركات الخاضعة للضریبة على أرباح الشركات المعدالت التالیة

 1991ت منذ سنة اأ على هذا المعدل عدة تغییر ر ط، كما یسمى بالمعدل العاديمعدل النظام العام:  -1
، وبعدها 1994سنة  %38، ومن ثم تخفیضه إلى 1991سنة  في %42إلى یومنا هذا، فكان هذا المعدل 

، معدلین هماأصبح مقسم إلى  2008 منذ النصف الثاني لسنةو  ،%30لیصبح  1999ض سنة عرف خفّ 
 %25ل ، ومعدالعمومیة واألشغال البناء مواد إنتاج ألنشطة وبالنسبة السلع إلنتاج بالنسبة %19المعدل 

 2أصبح یطبق ثالثة معدالت وهي: 2016وبدایة من سنة  ،1تجاریة والخدماتیةبالنسبة لألنشطة ال
 .بالنسبة ألنشطة إنتاج السلع 19% -
استثناء ب ا األنشطة السیاحیة والحمامات،ذبالنسبة ألنشطة البناء واألشغال العمومیة والري، وك 23% -

 .األسفار وكاالت
 األخرى. لألنشطةبالنسبة  26% -
بة في نفس الوقت، أن یقدموا محاس من األنشطة یمارسون العدیدین ذیجب على األشخاص المعنویین ال -

عدم و ، الواجب تطبیقه معدللل ه األنشطة، تسمح بتحدید حصة األرباح عن كل نشاط مناسبذمنفصلة له
 .%26 احترام مسك محاسبة منفصلة یؤدي إلى تطبیق منهجي لمعدل

 :رقتطاعات من المصداإلمعدالت نظام  -2
بیة نشركات النقل البحري األج، ومقبوضات والكفاالتعوائد الدیون والودائع تطبق على،  %10 نسبة -

یها قاعدة المعاملة علفتطبق  على مؤسسات جزائریة للنقل البحري فرض الضریبةتإذا كانت بلدانها األصلیة 
 بإستثناء البلدان التي أبرمت معها إتفاقیات جبائیة لمثلاب

 ر.سییتالد و عقمداخیل  تطبق على 20% نسبة -
                                                 

 .86ص: رجع سابق، م شعباني لطفي، 1 
 .ضرائب المباشرة والرسوم المماثلةقانون ال، 150المادة  2 
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 ةالمؤسسات األجنبیة التي لیست لها منشآت مهنیة دائمتطبق على، المبالغ التي تقبضها  %24 نسبة -
 .حواصل المدفوعة للمخترعین المقیمین في الخارج، والالخدمات ةفي الجزائر في إطار صفقات تأدی

 .ندات الصنادیق غیر االسمیة أو لحاملهاسمداخیل  تطبق على %40 نسبة -

 1للضریبة على أرباح الشركاتالفرع الرابع: الوعاء الخاضع 
 یتمثل األساس الخاضع للضریبة على أرباح الشركات في الربح الصافي الناتج عن الفرق بین  

ئي یطبق المعدل على الربح الجبا، النتائج المحققة من طرف المؤسسة واألعباء الناتجة عن ممارسة النشاط
المؤسسة مضافا إلیه التكالیف المرفوضة من طرف  المحاسبي المصرح به من طرفوالذي یساوي الربح 

 التخفیضات إن وجدت أي: اإلدارة الجبائیة ویخصم منه اإلعفاءات أو

 أو 

 
لسنة ا ادات والتكالیف المسجلة حسب طبیعتها خاللر ن الربح المحاسبي هو الفرق بین اإلیأحیث   

ائب ر دارة الضإ المالیة، إما االستردادات فتمثل تلك التكالیف التي أدرجت في حساب الربح المحاسبي إال أن
ألقصى المحدد تتجاوز الحد ا قد ترفضها بصفة نهائیة أو مؤقتة، ألنها ال تعتبر مصاریف استغاللیة أو أنها

التكالیف التي لم تدرج في حساب الربح  ئب، أما التخفیضات فهي عبارة عن تلكرامن طرف إدارة الض
 بعد للضریبة الخاضع الربح دیحد، و دات المؤسسةراإی ئب كتكالیف تطرح منراالمحاسبي وتعتبرها إدارة الض

 :اآلتیة العناصر االعتبار بعین األخذ إلى إضافة التكالیف، كل خصم
، العاملة لیدوا المستخدمین ونفقات المؤسسة، تستأجرها التي تاالعقار  اءر ك ومبالغ العامة، صاریفالم -

 .المماثلة والرسومة المباشر  ئباالضر  قانون من 169 المادة أحكام اعاتر م مع وذلك
 .دج 1.000.000تفوق  ال ءاشر  بقیمة السیاحیةة للسیار  للخصم القابلة المالي تالكهاإل أقساط بحست -
 المضافة ةالقیم على الرسم خصم في الحق تمنح التي للتثبیتات المالي هتالكاإل قاعدة حساب یتم -

 لقیمةا على الرسم دون التكلفة سعر أو ءاالشر  سعر أساس على ،هل خاضع نشاط في تستعمل والتي
 سابح فیتم، المضافة القیمة على للرسم خاضع غیر المؤسسة نشاط كان إذا ما حالة في أما، المضافة
 .المضافة القیمة على الرسم إضافة بدون المالي اإلهتالك

 .شركاتال ئب المدفوعة من طرف المؤسسة خالل السنة المالیة باستثناء الضریبة على أرباحاالضر  -

                                                 
 .88ص: رجع سابق، م شعباني لطفي، 1 

 التخفیضات. –محاسبي + اإلستردادات الربح ال = الربح الجبائي

 المعفیة. اإلیرادات –النتیجة المحاسبیة + األعباء غیر القابلة للخصم  = النتیجة الجبائیة
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بوضوح  نةیالمؤونات المشكلة على حسابات المخزون وحسابات الغیر لمقابلة األعباء والخسائر المب -
 ات المؤسسة.المالیة وتبیانها في جدول مؤون شریطة تسجیلها الفعلي في حسابات السنة ،والتي یتوقع حدوثها

 الفرع الخامس: آلیة دفع الضریبة على أرباح الشركات
 .اع من المصدرنظام االقتطو  نظام الدفع التلقائي أرباح الشركات بطریقتین وهما:دفع الضریبة على ت  

، لتسدیداتعتبر هذه الطریقة من أهم الطرق  1):التسبیقات المؤقتة(نظام  نظام الدفع التلقائي -1
 ئب.ار ارة الضدون إنذار مسبق من إد ئبار ف نفسه وتسدد تلقائیا لخزینة الضحسب الضریبة من طرف المكلفت

یتضمن هذا النظام ثالثة تسبیقات مؤقتة تسدد خالل السنة المالیة 2عدد التسبیقات وآجال دفعها:  -أ
 نفسها ورصید تصفیة یسدد بعد إقفال السنة المالیة، ذلك كاآلتي:

 مارس من السنة (ن). 20فیفري إلى  20یستحق من التسبیق األول: 
 من السنة (ن). جوان 20ماي إلى  20 یستحق من التسبیق الثاني:
 نوفمبر من السنة (ن). 20أكتوبر إلى  20 یستحق من التسبیق الثالث:
 ) كآخر أجل.1أفریل من السنة (ن+ 30یستحق یوم  رصید التصفیة:

 :حساب مبالغ التسبیقات -ب
مبلغ الضریبة العائد آلخر سنة مالیة من  %30 یحسب مبلغ كل تسبیق على أساس 3الحالة العامة: •

 إذا إنقضت فترة إستحقاق التسبیق األول للسنة (ن)، بینما حسابات تاریخ إستحقاق التسبیق،مختتمة عند 
ختتمة م) لم تختتم، یحسب مبلغ التسبیق األول باإلعتماد على مبلغ الضریبة آلخر سنة 1-السنة المالیة (ن

وعلیه یتم اني، بیق الث) والفرق بین المبلغ المدفوع والمبلغ المستحق یتم تسویته من خالل التس2-وهي (ن
 حساب التسبیقات كما یلي:

 .%30 × معدل الضریبة ×) 2-(ن لربح الجبائي لسنةا التسبیق األول=
) 2-(ن لربح الجبائي لسنةا [ - %30 × معدل الضریبة ×) 1-(ن الربح الجبائي لسنة =التسبیق الثاني

 ].%30 × الضریبةمعدل  ×) 1-(ن الربح الجبائي لسنة - %30 × معدل الضریبة ×
 .%30 × معدل الضریبة ×) 1-(ن الربح الجبائي لسنة التسبیق الثالث=

من الضریبة  %30فیما یخص المؤسسات حدیثة النشأة یساوي كل تسبیق  4المؤسسات حدیثة النشأة: •
 .من رأس المال االجتماعي المطلوب %5المحسوبة على الربح المقدر بنسبة 

                                                 
 .89ص: رجع سابق، م شعباني لطفي، 1 
 .84، ص: 2007دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، التقنیات الجبائیة بوزیدة حمید،  2 
 .90ص: رجع السابق، مال شعباني لطفي، 3 
 .85ص: ، المرجع السابق، التقنیات الجبائیة بوزیدة حمید، 4 
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 تي إختارت الخضوعالممارسة لنشاط مؤقت في الجزائر في إطار الصفقات الالمؤسسات األجنبیة  •
بیق بـ ، ویقدر كل تسضریبة على أرباح الشركاتتدفع هذه المؤسسات تسبیقات على ال 1للنظام الحقیقي:

من المبلغ المقبوض من الصفقة وذلك في العشرین یوم األولى الموالیة للشهر الذي تحققت فیه  0,5%
 المقبوضات.

یحسب هذا الرصید بطرح مجموع التسبیقات المدفوعة من المبلغ المستحق للضریبة  2:رصید التصفیة -ج
 على أرباح الشركات. ومنه 

 
 :التصفیة رصیدمن خالل هذه العالقة توجد ثالث حاالت ل

فیة یكون هذه الحالة رصید التصمجموع التسبیقات المؤقتة تساوي الضریبة المستحقة، في الحالة األولى: 
 ا، لذلك ال توجد تسویة وٕاشعار مصلحة الضرائب فیه قیمة الرصید یساوي الصفر، وهي حالة نادرة.معدوم

مجموع التسبیقات المؤقتة أقل من الضریبة المستحقة، في هذه الحالة رصید التصفیة یكون  الحالة الثانیة:
 ، ویجب دفع قیمة ذلك الرصید.موجبا، لذلك تكون هناك تسویة

مجموع التسبیقات المؤقتة أكبر من الضریبة المستحقة، في هذه الحالة رصید التصفیة یكون  الحالة الثالثة:
 ویة، بحیث یسترجع ذلك الرصید من تسبیق السنة الموالیة.سالبا، لذا ال توجد تس

 3یطبق هذا النظام على:: نظام اإلقتطاع من المصدر -2
عائدات كل من الدیون الرهنیة، والدیون الممثلة باألسهم والسندات العامة، والودائع المالیة تحت الطلب  -

جزائر، تقیید الفوائد في أحد الحسابات في الأو ألجل، والكفاالت النقدیة وسندات الصندوق عندما یتم دفع أو 
یوما األولى الموالیة لكل ثالثي بالمبالغ المقتطعة من  )20( حیث یصرح ویسدد المدین خالل العشرین

المصدر خالل الثالثي السابق بعنوان الضریبة على أرباح الشركات، بینما تصرح وتسدد البنوك وشركات 
یوما األولى من الشهر الثالث لكل ثالثي بالمبالغ  )20( ائد خالل العشرینالقرض وغیرها من المدینین بالفو 

 المقتطعة خالل الثالثي السابق بعنوان الضریبة على أرباح الشركات.
مداخیل المؤسسات األجنبیة التي لیست لها إقامة مهنیة دائمة بالجزائر والتي تقوم مؤقتا بنشاط، وكذا  -

ل مدین مقیم بالجزائر مقابل خدمات من كل نوع تؤدى أو تستعمل في الجزائر، المبالغ التي تدفع إلیهم من قب
هذا باإلضافة إلى الحواصل التي یقبضها المخترعون المقیمون في الخارج بعنوان إمتیاز رخصة إستغالل 

ك التي لبراءاتهم أو التنازل عن عالمة الصنع، والمبالغ المدفوعة لشركات النقل البحري األجنبیة بإستثناء ت
                                                 

 .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مكرر، 356المادة  1 
 .88-87ص:  مرجع سابق ،التقنیات الجبائیة بوزیدة حمید، 2 
 .من القانون أعاله، 156-155واد الم 3 

مجموع التسبیقات الثالثة  – ضریبةال معدل  xالربح الجبائي للسنة ن = صید التصفیةر 
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ركات ، وتدفع المبالغ المقتطعة بعنوان الضریبة على أرباح الشأبرمت بلدانها األصلیة مع الجزائر إتفاقا دولیا
 یوما األولى الموالیة للشهر أو الثالثي الذي تمت على أساسه عملیة اإلقتطاع. )20( خالل العشرین

عنوان معدالت نظام اإلقتطاع من المصدر، تطبق المعدالت السابق ذكرها تحت حساب مبلغ اإلقتطاع: 
ویتم حساب مبلغ اإلقتطاع بالنسبة للمؤسسات األجنبیة السالفة الذكر من المبلغ اإلجمالي لرقم األعمال 

 المقبوض أي:

 
القیمة المضافة، ویخفض رقم األعمال ویغطي هذا اإلقتطاع الرسم على النشاط المهني والرسم على 

قة متعلبالنسبة للمدفوعات الموجهة ألشخاص غیر مقیمین بالجزائر وال %60المقبوض (الوعاء) بـ 
 یة الدولیة.بالعقود اإلیجاریة التمویل

 اإلعفاءات من الضریبة على أرباح الشركاتالفرع السادس: 
 ة:متمتاز بنوعین من اإلعفاءات وهي إعفاءات مؤقتة وٕاعفاءات دائ أرباح الشركاتالضریبة على  إنّ     
 ویمكن تلخیصها في الجدول اآلتي:اإلعفاءات المؤقتة:  -1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معدل الضریبة Xمبلغ اإلقتطاع = رقم األعمال المقبوض 
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 اإلعفاءات المؤقتة لصنف األرباح المهنیة): 02الجدول رقم (
 مّدة اإلعفاء النشاط

سات المؤس اذوك وكاالت السیاحة واألسفارتستفید 
لها المحقق بالعملة االفندقیة حسب حصة رقم أعم

 الصعبة

بدایة  نوات ابتداء من تاریخ) س3ثالثة (
 ممارسة النشاط،

تستفید األنشطة التي یقوم بها الشباب ذوو المشاریع 
الوطني لدعم  المؤهلون لالستفادة من إعانة ''الصندوق

'الصندوق الوطني لدعم القرض أو ' "تشغیل الشباب
 البطالة" أو" الصندوق الوطني للتأمین على ر"غالمص

 نوات ابتداء من تاریخ الشروع في) س3ثالثة (
 االستغالل.

 

سنوات ابتداء من تاریخ الشروع في ) 6ة (ست
مناطق یجب  يتمارس فاالستغالل إذا كانت 

 .ترقیتها
عندما یتعهد المستثمرون ) 2( بسنتین تمدد

عمال على األقل لمدة غیر  )3( بتوظیف ثالثة
 .محددة

داء من تاریخ سنوات ابت )10(تمدد إلى عشر 
 تفیدمنطقة تس يفل إذا كانت الشروع في االستغال

لتطویر مناطق الخاص  الصندوقمن إعانة 
 ،الجنوب

حرفي  نشاطمارسون ی الذینلك ذوك الحرفیون التقلیدیون
 .فني

 ) سنوات10عشر (

السیاحیة المحدثة من قبل مستثمرین المؤسسات تستفید 
أو أجانب، باستثناء الوكاالت السیاحیة واألسفار  وطنیین

 الناشطة في القطاع ةشركات االقتصاد المختلط ذاوك
 .السیاحي

 ) سنوات10عشر (

قانون الضرائب المباشرة والسوم  من138المادة  اد إلىستنمن إعداد الطالب باإل المصدر:
 .المماثلة

األنشطة التي یقوم بها الشباب ذوو المشاریع المؤهلون لالستفادة من  نّ أیالحظ  الجدول السابقمن  
وق ر" أو" الصندغ'الصندوق الوطني لدعم القرض المصأو ' "الوطني لدعم تشغیل الشباب إعانة ''الصندوق

الشروع في اإلستغالل  تاریخسنوات ابتداء من ) 3( إعفاء لمدة ثالثتستفید من  البطالة" الوطني للتأمین على
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 الشروع في اإلستغالل سنوات ابتداء من تاریخ )6(، وترتفع مدة االعفاء إلى ست وهذا في المناطق العادیة
إضافیتین ) 2تمدید هذه الفترة بسنتین ( جب ترقیتها. كما یمكنیمناطق  هذه األنشطة تمارس فيإذا كانت 
، أي أن فترة اإلعفاء تصبح لفترة غیر محددةو ل على األقل عما )3(بتوظیف ثالثة  المستثمرإذا تعهد 
ویترتب على عدم  ) سنوات في المناطق المراد ترقیتها،8) سنوات في المناطق العادیة وثمانیة (5خمسة (

 .التسدید بالحقوق المستحقة احترام التعهدات المتصلة بعدد مناصب العمل المنشأة، سحب االعتماد والمطالبة
 1 وتتمثل فیما یلي:: دائمةالعفاءات اإل -2
 .تعفى التعاونیات اإلستهالكیة التابعة للمؤسسات والهیئات العمومیة من الضریبة على أرباح الشركات -
 .هاتبعالتي ت لك الهیاكلذات األشخاص المعوقین المعتمدة وكالمؤسسات التابعة لجمعی -
 .الممارسة للنشاط المسرحيواألجهزة  مبالغ اإلیرادات المحققة من قبل الفرق -
 صنادیق التعاون الفالحي لفائدة العملیات البنكیة والتأمین والمحققة مع شركائها فقط. -
 ا اإلتحادات المستفیدة من اإلعتماد تسلمه المصالح المؤهلةذالتعاونیات الفالحیة للتموین والشراء وك -

المحققة  والتنظیمیة التي تنظمها، باستثناء العملیاتحكام القانونیة التابعة لوزارة الفالحة والمسیرة طبقا لأل
 .مع المستعملین غیر الشركاء

نفس  با إتحاداتها المعتمدة حسذالشركات التعاونیة إلنتاج، تحویل، حفظ وبیع المنتوجات الفالحیة وك -
ء العملیات ثنابإست ،حكام القانونیة أو التنظیمیة التي تسیرهاعلیها والمسیرة طبقا لألص الشروط المنصو 

 التالیة:
 .فصلة عن مؤسستها الرئیسیةالتجزئة المن مبیعات محققة في محالت -أ

یة اإلنسان ذعملیات التحویل التي تخص المنتوجات أو شبه المنتوجات باستثناء تلك الموجهة لتغ -ب
 .الصناعة ستعمالها كمواد أولیة في الفالحة أوإیمكن  أو والحیوانات

. لهایات أو اضطرت لقبو نالتعاو  المستعملین غیر الشركاء والتي رخصت بهاعملیات محققة مع  -ج
 یطبق هدا اإلعفاء على العملیات المحقق من طرف تعاونیات الحبوب وٕاتحاداتها مع الدیوان الجزائري

 .راء، بیع أو تحویل أو نقل الحبوبالمهني للحبوب والمتعلقة بش
ي ف من طرف تعاونیات الحبوب مع تعاونیات أخرى للحبوب لنسبة للعملیات المحققةایطبق نفس الشيء ب

 برامج یعدها الدیوان أو بترخیص منه. إطار
 .المداخیل المحققة من النشاطات المتعلقة بالحلیب الطبیعي الموجه لالستهالك على حالته -
 العملیات المدرة للعملة الصعبة وال سیما: -
 .عملیات البیع الموجهة للتصدیر -أ

 .الموجهة للتصدیر تأدیة الخدمات -ب
                                                 

 .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،138المادة  1 
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  1أرباح الشركاتالضریبة على ب التصریح :الفرع السابع
تشیة مدیریة كبریات المؤسسات، مراكز الضرائب أو مفل التصریح بالضریبة على أرباح الشركاتیتم  

یبة ل شخص معنوي خاضع للضر حیث أن ك، الضرائب لمكان تواجد المقر االجتماعي أو المؤسسة الرئیسیة
 األشخاص الطبیعیین الذین إختاروا نظام فرض الضریبة على أرباح الشركاتأو  أرباح الشركاتعلى 

 ،)Gn°4( 4سلسلة ج رقم عبر ال أفریل من كل سنة 30یوم  وذلك قبل التصریح هذا وجب علیهم إكتتابیت
حسابات  تمستخرجا، كشف النتائجو  المیزانیة الجبائیةب تصریحهم إرفاقویتوجب على هؤالء األشخاص 

لمشكلة هتالكات والمؤونات اكشف طبیعة المصاریف العامة واإل ،موجز لحساب النتائج، العملیات المحاسبیة
دیدات كشف التس، والمؤونات اإلهتالكاتعن طریق االقتطاع من األرباح مع اإلشارة الدقیقة لموضوع هذه 

ي أصولها یارات السیاحیة الظاهرة فكشف یبین تخصیص كل من الس ،فیما یخص الرسم على النشاط المهني
كشف مفصل عن التسبیقات المدفوعة بعنوان الضریبة على أرباح ، أو التي تتحمل مصاریفها المؤسسة

 .الشركات

 IRGالضریبة على الدخل اإلجمالي  لث:الثا المطلب
باشرة متصنف الضریبة على الدخل اإلجمالي ضمن الضرائب المباشرة، یسددها المكلف القانوني  

 إلى الخزینة، حیث تعتبر من بین الضرائب األكثر وضوحا في القانون الجبائي الجزائري.

 الفرع األول: تعریف الضریبة على الدخل اإلجمالي
، فجاء لنفس السنة المالیة قانون خالل من 1991سنة  اإلجمالي الدخل على الضریبة تتأسس 

 تعریفها كما یلي:
 اإلجمالي الدخل على الضریبة تسمى الطبیعیین األشخاص دخل على وحیدة سنویة ضریبة ؤسست"
 2بالضریبة." للمكلف ليااإلجم الصافي الدخل على الضریبة هده وتفرض
 3:منها ذكری خصائص بعدة تتسم اإلجمالي الدخل على الضریبة أن یستخلص السابق التعریف من 
 . السنة خالل المحققة المداخیل على السنة في واحدة مرة تفرض ألنها وذلك: سنویة ضریبة
 السنة، في احدةو  ضریبة علیه وتفرض للمكلف الصافي الدخل أصناف مختلف تجمع بحیث: وحیدةضریبة 
 والودائع، لدیونا مداخیل على الضریبة في تتمثل والتي السابقة النوعیة ئباالضر ع جمی تعویض وبالتالي

 .الدخل على التكمیلیة والضریبیة الفالحیة الوحیدة المساهمة
 علیهم تطبقف لمعنویینا األشخاص أما فقط، الطبیعیین األشخاص لىع تفرض حیث: الطبیعیة الشخصیة
 ذكر سابقا. كما الشركات أرباح ىعل الضریبة

                                                 
 http://www.mfdgi.gov.dz، 2017-03-29المدیریة العامة للضرائب،  1 
 .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،01المادة  2 
 .62، ص: مرجع سابق شعباني لطفي، 3 
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 إلجماليا الدخل من قانونا المحددة األعباء طرح بعد علیه الحصول یتم والذي: الصافي الدخل على تفرض
 .الخام
  والمتمثلة فیما یلي: ستخالص مجموعة من المفاهیمیمكن أیضا إكما 

هو ذلك الدخل أو مجموع اإلیرادات التي یتحصل علیها األشخاص الطبیعیین  تعریف الدخل اإلجمالي:
معینة تدر علیهم مداخیل أو إیرادات دون طرح األعباء منها أو المصاریف، نتیجة مزاولتهم لنشاط أو مهنة 

نشاطات في التجارة أو الصناعة أو الحرف أو المهن أو التنازل عن بعض العقارات المبنیة وتتمثل هذه ال
أو غیر المبنیة، وبصورة عامة الدخل اإلجمالي هو مجموع ما یحققه الشخص من مداخیل مهما كان 

 1نوعها.
 التي تدخل فيویقصد به ذلك الدخل الذي یطرح منه مجموع األعباء والنفقات  2تعریف الدخل الصافي:

 النشاط أو المهنة التي تنتج عنها هذه المداخیل، ویحسب كما یلي:

 
 هو ذلك الدخل الصافي مطروح منه جمیع اإلعفاءات القانونیة، معناه: 3تعریف الدخل الخاضع للضریبة:

 
 ةیبضر لمكان فرض ا :الثاني الفرع

ة كان للمكلف بالضریب اإذ من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على أنه 8تنص المادة  
كان للمكلف بالضریبة عدة  اإذذا، أما وجود محل اإلقامة ه یبة في مكانمحل إقامة وحید، تقرر الضر 

غیر أنه،  ،مؤسسته الرئیسیة هي توجد فیذفإنه یخضع للضریبة في المكان ال محالت إقامة في الجزائر،
 خضع المداخیل المحققة من طرف شركاء في شركات األشخاص وشركات المساهمة بمفهوم القانونت

لي في مكان ممارسة النشاط أو المهنة، أو ادنیة، للضریبة على الدخل اإلجمالتجاري وأعضاء الشركات الم
ي توجد ذلى الدخل اإلجمالي، في المكان الكما یخضع للضریبة ع، ؤسسة الرئیسیةمفي ال االقتضاء، عند

                                                 
 .61، ص:2008الجزء األول، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر،  أعمال موجهة في تقنیات الجبایة، بن أعمارة منصور، 1
 .43 :ص، سابق مرجع بلحوت أمیرة وبودالي سمیحة، 2
، 2009، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، أعمال موجهة في تقنیات الجبایة بن أعمارة منصور، 3

 .107ص:

 وع األعباء والنفقات القانونیةـمجم –الدخل الصافي = الدخل اإلجمالي 

النفقات  –اإلجمالي اد یر للضریبة= الدخل اإلجمالي أو اإل الدخل الخاضع

 اإلعفاءات القانونیة. –واألعباء القانونیة 
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ادرة عن ین یتوفرون على ایرادات صذالطبیعیون ال صاألشخا فیه على مستوى الجزائر مصالحهم الرئیسیة،
 .ر دون أن یوجد بها موطن تكلیفهمئممارسة في الجزا ممتلكات أو مستثمرات أو مهن موجودة أو

 المداخیل الخاضعة للضریبة على الدخل اإلجمالي. الفرع الثالث:
سنقوم من خالل هذا العنصر إلى التطرق لمختلف المداخیل الخاضعة للضریبة على الدخل  

ریة، المداخیل الفالحیة، المداخیل العقاریة الناتجة عن المهن غیر التجاأرباح  اإلجمالي، ونخص بالذكر
مقابل فوائض القیمة الناتجة عن التنازل برؤوس األموال المنقولة،  ربوعإیجار األمالك المبنیة وغیر المبنیة، 

التجاریة و  لنفصل في األخیر في صنف األرباح الصناعیة باختصاروهذا  عن العقارات المبنیة وغیر المبنیة
 .المرتبات واألجور والمنح والریوع العمریةوالحرفیة، 

 ریةالمهن غیر التجاأوال: 
هي أرباح صادرة عن ممارسة مهنة غیر تجاریة، كأرباح المهن الحرة والوظائف، والمهام التي ال  

یتمتع أصحابها بصفة التاجر والمستثمرات المدرة لألرباح، والتي هي مصادر كسب التي ال تنتمي إلى 
ثتهم، مؤلفون وور صنف آخر من األرباح والدخول مثل: ریوع عائدات المؤلف التي یتقاضاها الكتّاب أو ال

 1والریوع التي یتقاضاها المخترعون من منح رخصة إستغالل شهادتهم أو بیع عالمات الصنع.

 الفالحیة المداخیلثانیا: 
لك األرباح الناتجة عن أنشطة ذك، و اإلیرادات المحققة من األنشطة الفالحیة وتربیة المواشيهي  

، واستغالل الفطریات في السرادیب داخل باطن األرض واألرانبتربیة الدواجن، والنحل والمحار، وبلح البحر، 
رف ممارسة من طإذا كانت غیر أنه ال یمكن أن تعتبر أنشطة تربیة الدواجن واألرانب إیرادات فالحیة إال 

 2.ال تكتسي طابعا صناعیاعته أو مزارع في مزر 
اإلیرادات الناتجة عن زراعة تعفى من الضریبة على الدخل اإلجمالي،  3اإلعفاءات الخاضعة لها: -1

عن  اإلیرادات الناتجة سنوات )10( لمدة عشرةو إضافة إلى ذلك تعفى ، مورتوال الحبوب والبقول الجافة
األنشطة الفالحیة وأنشطة تربیة الحیوانات الممارسة في األراضي المستصلحة حدیثا وفي المناطق الجبلیة 

كما ، طهامن تاریخ منحها وتاریخ بدء نشا )على التوالي( بتداءسیتم تحدیدها عن طریق التنظیم وذلك إ التي
لمتعلقة ا تستفید من إعفاء دائم، بعنوان الضریبة على الدخل اإلجمالي، المداخیل المحققة في النشاطات

 لحلیب الطبیعي الموجه لالستهالك على حالته.اب

 

                                                 
 .80 :، صمرجع سابقجبایة المؤسسة، بوعون یحیاوي نصیرة،  1 
 .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 35المادة  2 
 أعاله.قانون من  ،36المادة  3
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 وغیر المبنیةر األمالك المبنیة االمداخیل العقاریة الناتجة عن إیجثالثا: 
تجاریة ال كل المحالت من تأجیرالمبنیة، و عقاریة  عقارات أو أجزاء تأجیرالناتجة عن هي المداخیل  

 وسسة صناعیة أو تجاریة أو حرفیة أمدرجة في أرباح مؤ  كنأو الصناعیة غیر المجهزة بعتادها، إذا لم ت
 األرباح الناتجة عن العقود ليافي تحدید الدخل اإلجم تدرج امك ،مستثمرة فالحیة أو مهنة غیر تجاریة

 %10ر السكنات ذات اإلستعمال الجماعي، بالنسبة إلیجا %7ویطبق علیها ثالث معدالت  1.العقاریة
یجار المحالت ذات االستعمال التجاري بالنسبة إل%15، رديالف لستعمااإل نات ذاتسكیجار البالنسبة إل

 2 المعدل على العقود المبرمة مع شركات.ا ذیطبق ه المهني. كما أو

 ریوع رؤوس األموال المنقولة رابعا:
في ریوع األسهم وحصص الشركة واإلیرادات المماثلة لها،  رؤوس األموال المنقولةتتمثل عائدات  

 وٕایرادات الدیون والودائع والكفاالت.
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 58حسب المادة  تحدید الدخل الخاضع للضریبة: -1

اإلجمالي،  من المبلغ دج)50.000( یحدد الدخل الخاضع للضریبة بتطبیق تخفیض قدره خمسین ألف دینار
  .لألشخاصللفوائد الناتجة عن المبالغ المقیدة في دفاتر أو حسابات االدخار 

 3إلى المعدالت التالیة: یخضع هذا الصنفالمعدالت الخاضع لها:  -2
 دج. 50.000من فوائد اإلدخار بالنسبة لقسط الفوائد الذي یساوي أو یقل عن  01% -
دج ومن عوائد الدیون والودائع  50.000من فوائد اإلدخار بالنسبة لقسط الفوائد الذي یتجاوز  10% -

ن في عها الشركات على المقیمیوالكفاالت، وحواصل السندات اإلسمیة، وریوع األسهم، واإلیرادات التي توز 
 الجزائر.

، واإلیرادات التي توزعها الشركات األسهم والشركات ذات المسؤولیة من مبالغ ریوع األسهم 15% -
 المحدودة وشركات األشخاص على غیر المقیمین في الجزائر.

 من حواصل السندات غیر اإلسمیة أو لحاملها. 50% -

 ن العقارات المبنیة وغیر المبنیةالتنازل بمقابل عفوائض القیمة الناتجة عن خامسا: 
ني، عن نشاط المهال ین یتنازلون خارج نطاقذفوائض القیمة المحققة فعال من قبل األشخاص الهي  

 غیر أنه ال تدخل في مكونات األساس الخاضع للضریبة:، من عقارات مبنیة أو غیر مبنیة عقارات أو أجزاء
  بمناسبة التنازل عن عقار تابع لتركة من أجل تصفیة إرث شائع موجودفوائض القیمة المحققة. 

                                                 
 .124ص: مرجع سابق، الجزء الثاني،  أعمال موجهة في تقنیات الجبایة، بن أعمارة منصور، 1
 .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 45المادة  2
 .76ص: مرجع سابق، ، شعباني لطفي 3 



 الفصل الثاني: أهم الضرائب والرسوم المطبقة على المؤسسات الربحیة

65 
 

 

  فوائض القیمة المحققة عند تنازل المقرض المستأجر أو المقرض المؤجر عن عقار في إطار عقد
lease back ."F" لیزباك قرض إیجاري من نوع

1 
سعر اإلقتناء و  ،التنازل عن الملكسعر  یتكون فائض القیمة الخاضع للضریبة من الفارق اإلیجابي بینو 

 .أو قیمة إنشائه من طرف المتنازل
ویمكن لإلدارة، زیادة على ذلك، أن تعید تقویم العقارات أو أجزاء العقارات المبنیة أو غیر المبنیة طبقا 

 2صوص علیه.حترام اإلجراء التناقضي المنإالتجاریة الحقیقیة وذلك في إطار  لقیمتها

 :المهنیةاألرباح سادسا: 
تعتبر أرباحا مهنیة، لتطبیق ضریبة الدخل، األرباح التي یحققها األشخاص  3ریف األرباح المهنیة:تع -أ

لك األرباح المحققة من األنشطة ذالطبیعیون والناجمة عن ممارسة مهنة تجاریة أو صناعیة أو حرفیة، وك
 المنجمیة أو الناتجة عنها.

 ضریبة الدخل، األرباح التي یحققها األشخاص الطبیعیون الذین:تكتسي طابع األرباح المهنیة لتطبیق 
  یقومون بعملیات الوساطة من أجل شراء عقارات أو محالت تجاریة أو بیعها أو یشترون باسمهم نفس

 الممتلكات إلعادة بیعها.
 لعقار اعي منهم أثناء بیع هذا یستفیدون من وعد بالبیع من جانب واحد یتعلق بعقار، ویقومون بس

 .بالتقسیم، بالتنازل عن اإلستفادة من الوعد بالبیع إلى شاري كل جزء أو قسم بالتجزئة أو
  یؤجرون مؤسسة تجاریة أو صناعیة بما فیها من أثاث أو عتاد الزم الستغاللها سواء أكان اإلیجار

 .ال على كل العناصر غیر المادیة للمحل التجاري أو الصناعي أو جزء منها أم یشتمل
 یمارسون نشاط الراسي علیه المناقصة وصاحب اإلمتیاز ومستأجر الحقوق البلدیة. 
 صناعیا ه األنشطة طابعاالدواجن واألرانب عندما تكتسي هذ یحققون أرباحا من أنشطة تربیة. 
 .یحققون إیرادات من استغالل المالحات أو البحیرات المالحة أو الممالح 
 والتجاریة لتطبیق ضریبة الدخل، المداخیل المحققة من قبل التجار  كما تكتسي طابع األرباح الصناعیة

 الصیادین، الربابنة الصیادین، مجهزي السفن ومستغلي قوارب الصید.
 :المهنیةأنظمة فرض الضریبة لصنف األرباح  -ب

كان هناك ثالثة أنظمة لفرض الضریبة على األرباح الصناعیة والتجاریة وهي النظام الجزافي، النظام 
 الحقیقي والنظام المبسط، حیث تم إلغاء النظامین الجزافي والمبسط، وبقي النظام الحقیقي ساري المفعول.

 

                                                 
 .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 77المادة  1 
 أعاله.قانون من ، 78المادة  2
 .21، ص:2003، الجزائر، دن لطبعة األولى،الجبایة وشبه الجبایة والجمارك، اسعید بن عیسى،  3
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 المهنیة لألرباح اإلجمالي الدخل على الضریبة لفرض الحقیقي النظام: 
 یخضع األشخاص الطبیعیون الذین یتجاوز رقم أعمالهم السنوي حدود الثالثون ملیون دینار 
ب نظام حس الدخلضریبة أساس  فيیندرج ي ذالربح ال یحدد .لعملیاتلكل ابالنسبة  دج)30.000.000(

 .1وجوبا الربح الحقیقي
 ي وجوبافیة الوحیدة للنظام الحقیقاتخضع األنشطة التي تم استثناؤها من نظام الضریبة الجز كانت  

، وذلك قبل التعدیل في القانون الذي اإلجماليلضریبة على الدخل ل وذلك مهما كان رقم األعمال المحقق
الضریبة من تم إلغاء اإلستثناءات  2016من بدایة سنة  فابتداء. 20162حدث بموجب قانون المالیة لسنة 

اح الصناعیة ربفي صنف األ لضریبة على الدخل اإلجماليوبالتالي إلغاء فرضها وجوبا ل فیة الوحیدةاالجز 
 .والتجاریة
المضافة بالنسبة  القیمةمن دون الرسم على  األعمال السنوي الواجب اعتماده هو رقم األعمالإن رقم 

 3.له الخاضعینلغیر المضافة محسوب بالنسبة  القیمةالرسم على ، أما لهذا الرسم للخاضعین
 لف.المك یتم احتساب مبلغ الضریبة على الدخل اإلجمالي من الربح الجبائي المحقق من طرف 

 یحدد الربح الجبائي حسب العالقة الموالیة: بحیث

 
یمثل الربح المحاسبي مجموع اإلیرادات المحصلة مطروح منها مجموع األعباء والمصاریف المتعلقة  

نما محاسبیا والمرفوضة جبائیا، بی بالنشاط الخاضع، أما اإلستردادات فتمثل األعباء المقبولة والمسجلة
 5، ویذكر منها ما یلي:4التخفیضات فتمثل تلك األعباء المرفوضة محاسبیا والمقبولة جبائیا

 .(خسائر السنوات الماضیة) حاالت العجز المالي 
  وكذا تلك المبرمة من اجل إقتناء أو بناء السكنات مهنیةالمبرمة ألسباب  الدیونضات افوائد إقتر. 
 .المنح الغذائیة 
 .إشتراكات التأمین على الشیخوخة والتأمینات االجتماعیة المدفوعة بصفة شخصیة ولم تسجل محاسبیا 

 تحسب الضریبة على الدخل اإلجمالي تبعا للجدول التصاعدي اآلتي:

                                                 
لمالیة، الجزائر، ارة اوز ، ئباالعامة للضر  مدیریة، الاالتصالو  العمومیةالعالقات  مدیریة ،بالضریبةللمكلف  التطبیقي الدلیل 1

 .9، ص: 2017
 .65ص: مرجع سابق، شعباني لطفي،  2 
 .9ص: سابق، المرجع ال الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة، 3 
 .65ص: سابق، المرجع الشعباني لطفي،  4 
 .33ص: سابق، المرجع ال الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة، 5 

 لتخفیضاتا - سترداداتإلا+  المحاسبي الربح=  الجبائي الربح
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 الجدول التصاعدي بالشرائح السنوي للضریبة على الدخل اإلجمالي.): 03الجدول رقم (
 الضریبة نسبة (دج) الخاضع للضریبةقسط الدخل 

 120.000ال یتجاوز 
 360.000إلى  120.001من 
 1.440.000إلى  360.001من 

 1.440.001أكبر من 

0% 
20% 
25% 
35% 

 .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن  104المادة المصدر: 
 اإلعفاءات والتخفیضات: -ج

 تمتاز بنوعین من اإلعفاءات وهي إعفاءات مهنیةصنف األرباح ال الضریبة على الدخل اإلجمالي إنّ  
 مؤقتة وٕاعفاءات دائمة كما أنها تمتاز بتخفیضات خاصة.

 ویمكن تلخیصها في الجدول اآلتي:اإلعفاءات المؤقتة:  -1
 اإلعفاءات المؤقتة لصنف األرباح المهنیة): 04الجدول رقم (

 مّدة اإلعفاء   النشاط

التي یقوم بها الشباب ذوو المشاریع تستفید األنشطة 
الوطني لدعم  المؤهلون لالستفادة من إعانة ''الصندوق

'الصندوق الوطني لدعم القرض أو ' "تشغیل الشباب
 البطالة" ر" أو" الصندوق الوطني للتأمین علىغالمص

 نوات ابتداء من تاریخ الشروع في) س3ثالثة (
 االستغالل.

 

سنوات ابتداء من تاریخ الشروع في ) 6ة (ست
مناطق یجب  يتمارس فاالستغالل إذا كانت 

 .ترقیتها
عندما یتعهد المستثمرون ) 2( بسنتین تمدد

عمال على األقل لمدة غیر  )3( بتوظیف ثالثة
 .محددة

داء من تاریخ سنوات ابت )10(تمدد إلى عشر 
 تفیدمنطقة تس يفل إذا كانت الشروع في االستغال

 ،تطویر مناطق الجنوب صندوقمن إعانة 
حرفي  نشاطمارسون ی الذینلك ذوك الحرفیون التقلیدیون

 .فني
 ) سنوات10عشر (

قانون الضرائب المباشرة  من 13المادة  اد إلىستنمن إعداد الطالب باإل المصدر:
 .سوم المماثلةر وال
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ن ذوو المشاریع المؤهلون لالستفادة م األنشطة التي یقوم بها الشباب نّ أیالحظ  من الجدول السابق 
وق ر" أو" الصندغ'الصندوق الوطني لدعم القرض المصأو ' "الوطني لدعم تشغیل الشباب إعانة ''الصندوق

الشروع في اإلستغالل  سنوات ابتداء من تاریخ) 3( إعفاء لمدة ثالثتستفید من  البطالة" الوطني للتأمین على
 الشروع في اإلستغالل سنوات ابتداء من تاریخ )6(، وترتفع مدة االعفاء إلى ست وهذا في المناطق العادیة

إضافیتین ) 2تمدید هذه الفترة بسنتین ( جب ترقیتها. كما یمكنیمناطق  تمارس في هذه األنشطةإذا كانت 
تصبح ، أي أن فترة اإلعفاء لفترة غیر محددةو عمال على األقل  )3(بتوظیف ثالثة  المستثمرإذا تعهد 
 ) سنوات في المناطق المراد ترقیتها.8) سنوات في المناطق العادیة وثمانیة (5خمسة (

 1 وتتمثل فیما یلي:: دائمةالعفاءات اإل -2
 الضریبة دولج في علیهالمنصوص  الضریبيمبلغها الحد األدنى لإلخضاع  یساويأو  یقلاألرباح التي  -

 دج. 120.000وهو  على الدخل اإلجمالي
 .لك الهیاكل التابعة لهاذات األشخاص المعوقین المعتمدة وكالمؤسسات التابعة لجمعیأرباح  -
 .مبالغ اإلیرادات المحققة من قبل الفرق المسرحیة -
 .المداخیل المحققة من النشاطات المتعلقة بالحلیب الطبیعي الموجه لالستهالك على حالته -
والمخترعین بعنوان األعمال األدبیة أو العلمیة أو  غ المحصلة على شكل أتعاب وحقوق المؤلفالالمب -

 والمخترعین. الفنیة أو السینمائیة، لصالح الفنانین والمؤلفین والموسیقیین
 2التخفیضات: -3
 .%25 دون سواه، تخفیض نسبة المخبزةطبق على الربح الناتج عن نشاط ی -
ضو ین لهم صفة عذاألشخاص الیطبق على الربح المحقق خالل سنتي النشاط األولیتین من طرف  -

جیش التحریر الوطني أو المنظمة المدنیة لجبهة التحریر الوطني وأرامل الشهداء، تخفیض بنسبة  سابق في
 .ین یقدر ربحهم تقدیرا جزافیاذالتخفیض على المكلفین بالضریبة ال ذاه ال یطبق ،25%
خص تحدید الدخل الواجب إدراجه فیما ی %30ستثمارها تخفیض نسبته إیطبق على األرباح المعاد  -
 :أسس الضریبة على الدخل اإلجمالي وفقا للشروط اآلتیة في

السیارات  باستثناء )اراتقهتالكیة (المنقوالت أو العاإلیجب إعادة استثمار األرباح في االستثمارات  •
. مالیة الموالیةخالل السنة الالتي ال تشكل األداة الرئیسیة للنشاط خالل السنة المالیة لتحقیقها أو  السیاحیة
دعما  إعادة االستثمار،ا االمتیاز اكتتاب التزام بذألخیرة، یجب على المستفیدین من هة االالح هذوفي ه

 .السنویة ملتصریحاته

                                                 
 .12ص: مرجع سابق،  ،بالضریبةللمكلف  التطبیقي الدلیل 1 
 .المباشرة والرسوم المماثلةقانون الضرائب  ،21المادة  2 
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 جبوفضال عن ذلك، ی ،ا التخفیض، یجب أن یمسك المستفیدون محاسبة منتظمةذلالستفادة من ه •
وٕالحاق  ، األرباح التي یمكنها االستفادة من التخفیضللنتائجأن یبینوا بصورة ممیزة، في التصریح السنوي 
 .اا سعر كلفتهذعتها وتاریخ دخولها في األصول وكقائمة االستثمارات المحققة مع اإلشارة إلى طبی

) 5( من خمسي حدث في أجل أقل ذو وقف التشغیل الیجب على األشخاص، في حالة التنازل أ •
 سنوات ولم یتبع باستثمار فوري، أن یدفعوا لقابض الضرائب مبلغا یساوي الفرق بین الضریبة المفروض

لى ع وتطبق على الحقوق اإلضافیة المفروضة ،ددة في سنة االستفادة من التخفیضدفعها والضریبة المس
 .%5ا نحو زیادة قدرهال ذاه
مع  أ-3 كور في الفقرةذفي حالة عدم احترام االلتزام المكما تؤسس ضریبة تكمیلیة ضمن نفس الشروط  

 .%25 زیادة قدرها
یوجد ثالثة أنظمة لدفع الضریبة على لدخل الجمالي وهي النظام العام، نظام اإلقتطاع  1 الدفع: ةنظمأ -د

 من المصدر ونظام الدفع التلقائي.
أما بالنسبة لصنف األرباح المهنیة فهو یخضع إلى النظام العام أو ما یسمى بالتسبیقات على الحساب، 

ماي  20مارس، ویستحق الثاني بین  20فیفري و 20دفع تسبیقین، یستحق األول بین یتطلب هذا النظام 
خر سنة مختتمة من الضریبة المستحقة آل %30جوان دون إشعار مسبق، ویحسب مبلغ كل تسبیق بـ  20و

)، ثم یحسب ویدفع رصید التصفیة بنفس طریقة الضریبة على أرباح الشركات المذكورة 2–) أو (ن1-(ن
 سابقا.
 اء من دفع التسبیقات على الحساب:حاالت اإلعف 

یمكن إعفاء المكلف من دفع التسبیقات المتعلقة بسنة اإلخضاع في حالة إعتقاده بأن التسبیقات التي هو 
دفعها تفوق أو تساوي مبلغ الضریبة المستحقة في النهایة، ویتعین على المكلف في هذه الحالة إیداع بصدد 

تصریح مؤرخ وموقع من قبله لدى مصلحة الضرائب التي یتبع لها مكان فرض الضریبة وذلك قبل خمسة 
 ) یوما من تاریخ أجل التسبیق المقبل.15عشر (

 بإعفاء نفسه من دفع التسبیقات بمحض إرادته وتحت مسؤولیته فيكما یمكن للمكلف بالضریبة أن یقوم 
 دج 1.500حالة تیّقنه من أن الضریبة المستحقة خالل سنة اإلخضاع تكون أقل من 

وفي حالة تأكد اإلدارة الجبائیة من أّن المبلغ النهائي للضریبة غیر صحیح بتجاوزه التقدیر األولي، یتعرض 
 .على المبالغ التي یتم تسویتها %10در بنسبة المكلف بالضریبة لزیادة تق

 

                                                 
 .86ص: مرجع سابق،  الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة، 1 
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 1:الدخل اإلجماليلتصریح بالضریبة على ا -ه
 مفتشیة الضرائب لموطن صاحب العمل أو لمقر مؤسسته أول التصریح بالضریبة على الدخل اإلجماليیتم 

األشخاص فعلى  ،مفتشیة الضرائب التي یتبع لها مكان تواجد الموطن الجبائي، المكتب الذي یخصص الدفع
ن تأجیر مداخیل متأتیة م أو داخیل متأتیة من األنشطة الفالحیةأو م الطبیعیین الذین یحققون أرباح مهنیة

األشخاص المستفیدین من مداخیل رؤوس األموال ة، مبنیة بما فیها األراضي الفالحی عقارات مبنیة أو غیر
األجراء الذین یتحصلون على مداخیل أجریة أو غیر أجریة، زیادة على أجرتهم الرئیسیة باستثناء ، المنقولة

و أاألشخاص الممارسین إضافة إلى نشاطهم الرئیسي نشاطا تعلیمیا أو في مجال البحث بصفة مؤقتة 
 سلسلة عبر ال أفریل من كل سنة 30یوم  وذلك قبل التصریح هذا إكتتاب ،كأستاذ شریك في مؤسسة تعلیمیة

 حتتالذین یعتبرون جبائیا  األشخاص قائمةب تصریحهم إرفاقكما یتوجب علیهم ، ) Gn°01( 01ج رقم 
 المعیشة. نمط بعناصر متعلق جدولي، اإلجمال دخل من خصمها الواجب األعباء جدولتهم، كفال

 2ما یلي: اإلجمالي دخل من خصمها الواجب جدول األعباءفي  یبّین أن یجب
 إلزامیة: بصفة المدفوعةوالریوع  المترتبةللدیون  النسبةب •

 السنویة،ت االفوائد أو المتأخر  مبلغ، نیالسند المتعلق بالدّ  وتاریخ ، طبیعةومكان إقامة الدائن إسم 
 :الياإلجم الدخل علىالضریبة  من للخصم القابلة المماثلة والرسومة المباشر  ئبار ضلل بالنسبة •

  المساهمات مبلغها، فرض مكانو  ضریبة كلطبیعة. 
 التالیة: العناصریبین فیه  ،المعیشة نمط بعناصر المتعلق الجدول

 :عنوان وكذاالقیمة اإلیجاریة  أواإلیجار  مبلغ •
 ئراالجز  خارج أو ئراالجز  فيالثانویة  اإلقاماتالرئیسي،  السكن. 
 ربیات.م ،خدم السیاحیة، تا، أو سفن النزهة، الطائر الیخوتسكنات مقطورة،  ،السیاحیة السیارات 

 واألجور الرواتب سابعا:
تندرج المرتبات والتعویضات واألجور والمنح والریوع العمریة  3:تحدید المداخیل الخاضعة للضریبة -1

 ضمن تكوین الدخل اإلجمالي المعتمد أساسا إلقرار ضریبة الدخل، وتعتبر أجور لتأسیس الضریبة ما یلي:
الشركاء والمسیرین لشركات ذات مسؤولیة محدودة والشركاء في شركات المداخیل المدفوعة إلى  -

 .والشركات المدنیة المهنیة وأعضاء شركات المساهمة األشخاص
 .یعملون في بیوتهم بصفة فردیة لحساب الغیر ص الذینشخااألالمبالغ المقبوضة من قبل  -

                                                 
1 Ministère des finances, Direction général des impôts, Direction des relations publiques et de 
la communication, CALENDRIER FISCAL, Algérie, Edition 2017 p: .9  

 .77-76، ص: مرجع سابق ،بالضریبةللمكلف  التطبیقي الدلیل 2 
 .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 67-66اد و الم 3 
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 .هممصاریف شركات، لقاءالتعویضات والتسدیدات والتخصیصات الجزافیة المدفوعة لمدیري ال -
عالوات المردودیة والمكافآت أو غیرها التي تمنح لفترات غیر شهریة، بصفة اعتیادیة من قبل  -

 .المستخدمین
المبالغ المسددة ألشخاص یمارسون، إضافة إلى نشاطهم األساسي كأجراء نشاط التدریس أو البحث  -
ع ظرفي ذي طاب المكافآت الناتجة عن كل نشاطة مساعدین بصفة مؤقتة، وكدلك ذالمراقبة أو كأسات أو

 .فكري
 یعفى كل من: 1:اإلعفاءات الخاصة بصنف الرواتب واألجور -2
 .ین یعملون في الجزائر في إطار مساعدة بدون مقابلذاألشخاص من جنسیة أجنبیة ال -
 .یة للتموینكز ألشخاص من جنسیة أجنبیة الدین یعملون في المخازن المر ا -
األخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامیة إلى تشغیل الشباب، وفقا للشروط المحددة  األجور والمكافآت -
 .طریق التنظیم عن
 دینار قل أجرهم عن عشرین ألفی ذيال سمعیا العمال المعوقون حركیا أو عقلیا أو بصریا أو -

 .المبلغ هدا ین تقل معاشاتهم في النظام العام عنذال دونعا العمال المتقاذكشهریا و  دج)20.000(
 .مرصودة لمصاریف التنقل أو المهمةالتعویضات ال -
 .التعویضات عن المنطقة الجغرافیة -
 لعائلیةالمنح ا ،األجر الوحید مثل ،المنح ذات الطابع العائلي التي ینص علیها التشریع االجتماعي -

 .األمومة ومنحة
 .وي حقوقهمذادث العمل للمدفوعة لضحایا حو التعویضات المؤقتة والمنح والریوع العمریة ا -
 .مومیةالع والمنح المدفوعة من قبل الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات ،منح البطالة والتعویضات -
 .معاشات المجاهدین واألرامل من جراء وقائع حرب التحریر الوطنیة -
 .ثر حكم قضائيأالمعاشات المدفوعة بصفة إلزامیة على  -
كتعویضات عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من أجل تعویض ضرر جسماني الریوع العمریة المدفوعة  -

 .ادیة للحیاةألفعال العاعنه بالنسبة للضحیة، عجز دائم كلي ألزمه اللجوء إلى مساعدة الغیر للقیام ب نتج
تتمثل العناصر المكونة لألجرة في أجر األساسي، : واإلقتطاعات على األجور مكونات األجر -3

فیة ومختلف التعویضات والمكافئات، وحتى یتم حساب اإلقتطاعات المتعلقة باألجور، الساعات اإلضا
واألجر اإلجمالي أو الخام أو الخاضع المنصب یتوجب تحدید عنصران مهمان من مكونات األجر وهي أجر 

 2.للضریبة على الدخل اإلجمالي، ومن ثم یمكن تحدید األجر الصافي الذي یتقاضاه العامل أو الموظف

                                                 
 .82، ص: جبایة المؤسسة، مرجع سابقبوعون یحیاوي نصیرة،  1 

 .78ص:  مرجع سابق، شعباني لطفي، 2 
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 .ماعيالضمان االجت یحسب علیه اقتطاع أساسعتباره من أهم مكونات األجر إل یعتبر: أجر المنصب -أ
  یتكون أجر المنصب من مجموع العناصر الموالیة: :مكونات أجر المنصب 
مقاییس منصب العمل، ویحدد مبلغه مباشرة  األجر األساسي یطابق: األجر األساسي أو القاعدي •

من الرقم اإلستداللي الخاص بمنصب العمل الذي یشغله العامل أو درجة الشهادة المتحصل علیها، أو 
 F1.والخاص باألجور المؤسسةالجدول المعد في 

القیام بساعات إضافیة زیادة على الحدود  عامل أي من تطلب أن للمؤسسة یمكن: اإلضافیة الساعات •
ال یتعدى حجم  على أن ،ساعة في األسبوع 40ل ساعة شهریا، أي ما یقاب 173,33القانونیة المقدرة بحجم 

) 12( عاة أن ال تتعدى مدة العمل اثني عشرامع مر  من المدة القانونیة %20الساعات اإلضافیة نسبة 
من األجر العادي  %50ال یقل بأي حال عن  اإلضافیة دفع تعویض ساعة في الیوم، یترتب على الساعات

 المشتغلة في أوقات عادیة بزیادة الساعات اإلضافیة األولى) 04( یتم حساب قیمة األربعللساعة، بحیث 
لمشتغلة ا) ما بعد األربع ساعات األولى( عن قیمة الساعات العادیة. بینما الساعات اإلضافیة األخرى 50%

وأیام  )والخامسة صباحا ما بین التاسعة لیال( ، بینما الساعات اإلضافیة المشتغلة لیال%75 بزیادةفتكون 
Fمن قیمة الساعة العادیة. %100 العطل، فتحسب بزیادة

2 
 :يوتتمثل ف :التعویضات والمكافآت الخاضعة للضمان االجتماعي والضریبة على الدخل اإلجمالي •
o تعویض الخبرة المهنیة لمكافأة األقدمیة في العمل المولدة للخبرة المهنیة یمنح : المهنیة الخبرة تعویض

ویكون مبلغه مرتبطا بطبیعة منصب العمل، وبأقدمیة العامل في رتبته األخیرة، یقیم تعویض الخبرة المهنیة 
 وفقا لالتفاقیات الجماعیة.

o یحصل على تعویض الضرر العامل المعین في منصب عمل تنطوي مهامه على : الضرر تعویض
عناصر غیر صحیة أو على خطر، تعد المِؤسسة المستخدمة بعد إستشارة اللجنة الصحیة، مشاق أو قذارة أو 

 األمن أو المندوب المختص في هذا الشأن قائمة مناصب العمل التي تخّول حق التعویض عن الضرر.
58F

3 
o یمنح هذا التعویض للعمال الذین یعملون في عمل تابع لمنصب العمل في  :المنصب عمل تعویض

Fأفواج متساویة أو ذو مسؤولیة كبیرة.

4 

                                                 
 .43 :ص، مرجع سابق بلحوت أمیرة وبودالي سمیحة، 1 
 .78ص:  مرجع سابق، لطفي،شعباني   2 
 .62، ص: 2010الصفحات الزرقاء العالمیة، الجزائر، ، محاسبة المؤسسة والجبایةشي جمال، لعشی 3 
 .50 :ص، سابقالمرجع ال بلحوت أمیرة وبودالي سمیحة، 4 
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o یرتبط اّإلستفادة من مكافأة المردودیة الفردیة أو/والجماعیة : والجماعیة / أو الفردیة المردودیة مكافأة
المقررة في برامج أو مخططات المؤسسة المستخدمة.  بشرط تحقیق مستویات المردودیة الفردیة أو/والجماعیة

F) أشهر.03وتمنح لكل عامل أو مجموعة عمال یستحقونها شهریا أو كل ثالثة (

1 
  وفق العالقة التالیة: أجر المنصبمن خالل ما سبق یمكن حساب : أجر المنصبحساب 

 
  تطبق على هذا األجر إقتطاعات اإلشتراك في الضمان : أجر المنصباإلقتطاعات المطبقة على

، 2الباقیة على عاتق المؤسسة المستخدمة %26على عاتق األجیر، و %9، حیث %35االجتماعي بمعدل 
 منه نستنتج: 

 

 
 :األجر اإلجمالي أو الخام أو الخاضع للضریبة -ب
  لمكافآت والتعویضات والمنحاو  أجر المنصب نم الخامیتكون أجر  :الخام أو الخاضع للضریبةمكونات 

 ، والمتمثلة فیما یلي:اإلجماليغیر الخاضعة للضمان االجتماعي والخاضعة للضریبة على الدخل 
من قانون الضراب المباشرة أنه ال یمكن أن تقل القیمة المأخوذة  71تنص المادة  3 :السلة تعویض •
ارة تبریر مقنع یتم إثباته قانونا، كما تجدر اإلشدج بالنسبة لكل وجبة غذاء أال في حالة تقدیم  50عن بها 

 یوما كأقصى حد. 22أن عدد األیام القابلة للتعویض هو 
تعتبر المؤسسة كذلك ملزمة بتوفیر خدمة النقل لمستخدمیها، وفي حالة عدم توفیرها  4 :النقل تعویض •
 الخدمة، فهي مجبرة بمنح مبلغ مالي للتعویض یسمى "تعویض النقل". لهذه

                                                 
 .80 :، صمرجع سابقشعباني لطفي،  1 
 .82 :، صنفس المرجع أعالهشعباني لطفي،   2 
 .65ص: مرجع سابق،  شي جمال،لعشی 3 
 .81-80 :، صالمرجع السابقعباني لطفي، ش 4 
 

مكافآت اإلضافیة + التعویضات وال األجر األساسي + الساعاتأجر المنصب= 
 بة على الدخل اإلجماليالضری خاضعة غیرو  الخاضعة للضمان االجتماعي

 .X 9% لمنصبأجر ا=  األجیرعلى  جتماعيإقتطاعات اإلشتراك في الضمان اإل

 .X 26% لمنصبأجر ا=  لمؤسسةعلى ا جتماعيإقتطاعات اإلشتراك في الضمان اإل
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لخاصة، سیارته ارة لمستخدمها في حالة إستعماله لتمنح المؤسسة تعویض السیا: السیارة تعویض •
 أو في إطار مهام مخولة له خارج المؤسسة.سسة ؤ وذلك إما للتنقل إلى مكان تواجد الم

  :من خالل ما سبق یمكن حساب األجر الخام وفق العالقة حساب األجر الخام أو الخاضع للضریبة
 التالیة:

 
  :یطبق على هذا األجر إقتطاع الضریبة اإلقتطاعات المطبقة على األجر الخام أو الخاضع للضریبة

 الدخل اإلجمالي، الذي یخضع لجدول الضریبة التصاعدي كما هو مبین في الجدول الموالي:على 
 الجدول التصاعدي بالشرائح الشهري للضریبة على الدخل اإلجمالي.): 05الجدول رقم (

 نسبة الضریبة قسط الدخل الخاضع للضریبة (دج)
  10.000ال یتجاوز 

  30.000إلى  10.001من 
  120.000إلى  30.001من 

  120.000أكبر من 

0% 
20% 
25% 
35% 

 .25، ص: 104المادة  ،قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سابق المصدر:
یقل هذا التخفیض عن  على أن ال %40مع تطبیق تخفیض نسبي من الضریبة اإلجمالیة بنسبة  -

دج شهریا،  1.500دج و  1.000دج سنویا، أي ما بین  18.000دج سنویا أو بزید عن  12.000
إضافة إلى التخفیض المذكور سابقا تستفسد مداخیل العمال المعوقین حركیا أو عقلیا أو المكفوفین أو الصم 

ل فیض إضافي في مبلغ الضریبة على الدخالعمال المتقاعدین الخاضعین للنظام العام، من تخ وكذاالبكم 
 : دج شهریا، بما یعادل 1.000اإلجمالي في حدود 

 80% ] دج [ 25.000 –دج  20.000بالنسبة لدخل. 
 60% ] دج [ 30.000 –دج  25.000بالنسبة لدخل. 
 30% ] دج [ 35.000 –دج  30.000بالنسبة لدخل. 
 10% ] 1.دج [ 40.000 –دج  35.000بالنسبة لدخل 
هریة شستدراكات الرواتب التي تمنح لفترات غیر یة والمكافآت أو غیرها وكذا إتخضع عالوات المردود -

 من دون تطبیق تخفیض. %10عتیادیة من طرف المستخدمین لنسبة بصفة إ

                                                 
 .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 104المادة  1 

أجر المنصب + المكافآت والتعویضات غیر الخاضعة =  األجر الخام (الخاضع للضریبة)
 .لضمان االجتماعيإقتطاعات ا – للضمان االجتماعي والخاضعة للضریبة على الدخل اإلجمالي
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اط نش ء،االمبالغ المسددة ألشخاص یمارسون إضافة إلى نشاطهم الرئیسي كأجر  %10تخضع لنسبة  -
شاط عن كل ن قبة أو كأساتذة مساعدین بصفة مؤقتة، وكذا المكافآت الناتجةاالمر  التدریس أو البحث أو
ة على الدخل من الضریب قتطاع طابعا تحریریاي دون تطبیق تخفیض. یكتسي هذا اإلظرفي ذي طابع فكر 

الطابع الفكري عندما یتجاوز مبلغها الناتجة عن األنشطة الظرفیة ذات  اإلجمالي إال في حالة المكافآت
 دج. 2.000.000السنوي 

لمؤسسات اجنسیة األجنبیة المشتغلین من طرف تخضع أجور الموظفین التقنیین والمؤطرین ذوي ال -
 1شهریا. ول الضریبة على الدخل اإلجمالي المحسوبةائر لجدز األجنبیة العاملة في الج

المكافآت والتعویضات والمنح غیر و  األجر اإلجمالي یتكون أجر الصافي من :الصافي األجر -ج
 2اإلجمالي، والمتمثلة فیما یلي:الخاضعة للضمان االجتماعي وغیر خاضعة للضریبة على الدخل 

یترتب الحق في تعویض المنطقة على مناصب العمل الواقعة في قطاعات : الجغرافیة المنطقة تعویض •
األولویة في مخططات التنمیة أو بالنسبة لمناصب العمل الواقعة في التنمیة التي لها  النشاط أو مشاریع

 حق التعویض. معزولة. ولهذا الغرض تصدر قوائم مناصب العمل التي یمنح فیها أماكن عمل
دج على كل ولد وذلك في حدود الخمس أوالد األوائل  600إلى حددت المنح العائلیة : العائلیة المنح •

دج،  18.000یكون هذا حینما ال یتعدى األجر الخاضع لإلشتراك في الضمان االجتماعي المستفیدین، 
دج أو  18.000في حالة العكس أي أّن األجر الخاضع لإلشتراك في الضمان االجتماعي یفوق سقف 

 دج على كل فرد. 300بالنسبة لألوالد من الرتبة السادسة فما فوق، تكون المنح العائلیة بمقدار 
یمنح هذا التعویض في حالة ما إذا كانت الزوجة أو الزوج ال تمارس أي نشاط تتقاضى : الوحید األجر •

 علیه أجرة.
على كل ولد وذلك في حدود الخمس  دج 800 حددت منحة التدریس بمبلغ سنوي إلى 3:التدریس منحة •
، دج 18.000 ال یتعدىك في الضمان اِالجتماعي اعلى األكثر، وحینما یكون األجر الخاضع لِالشتر  أوالد

 یفوق ك في الضمان اِالجتماعيار ینما یكون األجر الخاضع لِالشتدج ح 400 یحدد مبلغ هذه المنحة إلى
 دج. 18.000 سقف
 من خالل ما سبق یمكن حساب األجر الصافي وفق العالقة التالیة: الصافي: حساب األجر 

                                                 
 .83ص:  مرجع سابق، ،شعباني لطفي 1 
 .62، ص: مرجع سابق، شي جماللعشی 2 
 .81ص:  سابق،المرجع الشعباني لطفي،  3 
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 جزءا من أجرته إلىقد یتعرض العامل إلى حكم قضائي یجبره على دفع  المعارضة على األجور:  ∗

طرف آخر، قد یكون ذلك بواسطة المؤسسة المستخدمة حیث تكلَّف هذه األخیرة بحذف أو إقتطاع المبلغ 
Fالذي وضع علیه الحجز ودفعه مباشرة إلى من له الحق فیه.

1 
 ،إن اإلقتطاعات المذكورة سابقا تعتبر إقتطاعات إجباریة كما أّن هناك إقتطاعات أخرى تعتبر إختیاریة -

من بین اإلقتطاعات التي لها طابع إختیاري نذكر على سبیل المثال القروض، التسبیقات على األجور، و 
 مشتریات بالتقسیط...إلخ.

 2إضافة إلى تسدید األجور، یتحمل صاحب العمل أعباء أخرى تتمثل في:أعباء صاحب العمل:  -4
من مجموع أجر المناصب لكافة  %26صندوق الضمان االجتماعي وذلك بمعدل المساهمة في تمویل 

 عمال المؤسسة.
من مجموع األجر اإلجمالیة لكافة عمال المؤسسة  %3تمویل الخدمات االجتماعیة والثقافیة، وذلك بمعدل 

 مع المالحظة أنه یجب إدماج مجموع عناصر األجرة التي تتحملها المؤسسة فعال.

 3التصریح بالمرتبات واألجور: الرابعالفرع 
لموطن  مفتشیة الضرائبل المرتبات واألجورصنف  التصریح بالضریبة على الدخل اإلجماليیتم  

سدد شخص طبیعي أو معنوي یكل ، فعلى لدفعلصاحب العمل أو لمقر مؤسسته أو المكتب الذي یخصص 
 30یوم  بلوذلك ق التصریح هذا إكتتاب المرتبات واألجور والتعویضات واألتعاب والمنح والریوع العمریة

كشف یخص ب تصریحهم إرفاق، كما یتوجب علیهم )Gn°29( 29ج رقم سلسلة عبر ال أفریل من كل سنة
 كل المستفیدین:ل یجب أن یتضمن البیانات التالیةو الدفع المنجز خالل السنة السابقة، 

االجتماعیة  اتللتأمینالمبلغ اإلجمالي قبل حسم االشتراكات ، الحالة العائلیة، االسم واللقب والشغل والعنوان
لمسددة ا واالقتطاعات للتقاعد والمبلغ الصافي بعد حسم االشتراكات واقتطاعات المرتبات والمنح واألجور

لغ االقتطاعات مب، الفترة التي تطبق فیها التسدیدات عندما تكون أقل من سنة، خالل السنة المالیة المذكورة

                                                 
 .52: ص، مرجع سابق بلحوت أمیرة وبودالي سمیحة، 1 
 .69، ص: سابق مرجع، شي جماللعشی 2 
 http://www.mfdgi.gov.dz، 2017-03-27المدیریة العامة للضرائب،  3 

یر غغیر الخاضعة للضمان االجتماعي و  جر الخام + المكافآت والتعویضاتاأل= الصافي األجر 
لضریبة على + ا لضمان االجتماعي(إقتطاعات ا – الخاضعة للضریبة على الدخل اإلجمالي

 + اإلقتطاعات ذات الطابع اإلختیاري) المعارضة على األجور+  الدخل اإلجمالي
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 29تصریح ج رقم ، لي بصدد المرتبات واألجور المدفوعةالمنجزة بعنوان الضریبة على الدخل اإلجما
)Gn°29.على دعامة الكترونیة ( 

: األحكام المشتركة بین الضریبة على أرباح الشركات والضریبة على الدخل الرابع لبالمط
 اإلجمالي

الضریبة على و  سیتم التعرض فیما یلي إلى أهم األحكام المشتركة بین كل من الضریبة على أرباح الشركات
 الدخل االجمالي.

 األعباء القابلة للخصم من الربح الجبائيالفرع األول: 
 في العناصر اآلتیة:تتمثل هذه األعباء 

أو  یكشر  ال یخصم من الربح الخاضع للضریبة، األجر الممنوح لزوج مستغل مؤسسة فردیة أو زوج -
 ردیة في ممارسة المهنة، إال في حدود األجر والفأي زوج حائز على أسهم في شركة، لقاء مشاركته الفعلیة 

الممنوح لعون له نفس التأهیل المهني، أو یشغل نفس منصب العمل، مع مراعاة دفع االشتراكات ال خاصة 
وال یمكن، بأي حال من األحوال، أن یقل  ،العائلیة واإلقتطاعات االجتماعیة األخرى المعمول بها لمنحاب

 1عن األجر الوطني األدنى المضمون. اله،التخفیض المشار إلیه أع
ادرات وترقیة مب، المبالغ المخصصة لإلشهار المالي والكفالة والرعایة الخاصة باألنشطة الریاضیة -

المالیة  من رقم أعمال السنة % 10الشباب، من أجل تحدید الربح الجبائي، شریطة إثباتها في حدود نسبة 
 .دج) 30.000.000( الطبعیین وفي حد أقصاه ثالثون ملیون دینارخاص المعنویین و/ أو شألبالنسبة ل

 ا الخصم، النشاطات ذات الطابع الثقافي التي تهدف إلى:ذلك من هذتستفید ك -
 وتدعیمها اوتصلیحه لها اربتعاإل ورد وتجدیدها المصنفة، التاریخیة اظرنوالم ثریةاأل مالالمع ترمیم •

 .وترقیتها
 .وحفظها حفیةالمت المجموعاتة و األثری التحف ترمیم •
 .معنويوال ديایتعلق بالتراث التاریخي الم في كل ما الوسائل بجمیع سیسهتحو  الجمهور یةعتو  •
 .المحلیة التقلیدیة اسباتنالم حیاءإ •
 الثقافةنشر الثقافي و  شاطات المساهمة في ترقیة الموروثلمؤسسة أو في إطار النلالمهرجانات الثقافیة  •

 .هذا الحكم عن طریق التنظیم طبیقتحدد كیفیات ، حیث تالوطنیتین اللغتین ةوترقی
، من النتیجة لياتخصم المصاریف األولیة المسجلة في المحاسبة قبل بدایة سریان النظام المحاسبي الم -

تتم عملیة االمتصاص من خالل التصریح الجبائي السنوي ، و مخطط اإلمتصاص األصليلتبعا  الجبائیة
 2الموافق.

                                                 
 .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،3-2-168،169 ادو الم 1 
 أعاله.قانون من  3-2-169المادة  2 



 الفصل الثاني: أهم الضرائب والرسوم المطبقة على المؤسسات الربحیة

78 
 

 

 أو السنة ،مبلغ نفقات التسییر المترتبة عن عملیات البحث العلمي أو التقني من أرباح السنة یخصم -
 المصاریف، وذلك من أجل تحدید الضریبة. ذهاق هنفلیة التي تم فیها إاالم
أو  الدخل اذمن مبلغ ه %10تخصم من الدخل أو الربح الخاضع للضریبة إلى غایة عشرة بالمائة  -

 ، النفقات المصروفة في إطار بحثدج) 100.000.000( سقف یساوي مائة ملیون دینارلربح، في حدود ا
ب ویج، ا البحثذبخصمه في إطار ه التطویر داخل المؤسسة شریطة إعادة استثمار المبلغ المرخص

، العلمي لك إلى الهیئة الوطنیة المكلفة برقابة البحثذالتصریح بالمبالغ المعاد استثمارها لإلدارة الجبائیة وك
 وزیر المكلفلیة والالماتحدد أنشطة بحث التطویر في المؤسسة بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بو 

 1.بالبحث العلمي

 األعباء غیر القابلة للخصم من الربح الجبائيالفرع الثاني: 
 2 في العناصر اآلتیة:تتمثل هذه األعباء  

 .لالستغالل مباشرة لمباني غیر المخصصةاالخاصة بمختلف التكالیف واألعباء وأجور الكراء  -
دج  500الهدایا المختلفة باستثناء تلك التي لها طابع إشهاري مالم تتجاوز قیمة كل واحدة منها مبلغ  -

والتبرعات، ما عدا تلك الممنوحة نقدا أو عینا لصالح المؤسسات والجمعیات ذات الطابع اإلنساني،  واإلعانات
 .دج) 1.000.000( قدره واحد ملیون دینار سنویا مبلغا مالم تتجاوز

الغ الملتزم بها ناء المبمصاریف حفالت اإلستقبال بما فیها مصاریف اإلطعام والفندقة والعروض، باستث -
 قانونا والمرتبطة مباشرة باستغالل المؤسسة. ةوالمثبت

 3فوائض القیم الناتجة عن التنازلالفرع الثالث: 
ذلك حسب و  ،لضریبةإلى ا أصولها الثابتة لى عناصرالقیم الناتجة عن التنازل عتخضع فوائض  

 وائض قیم قصیرة أو طویلة األجل. ف إمامدتها 
 سنوات 3مكتسبة ومحدثة منذ ال األصول التنازل عن عناصرا یكون مل تنتج: فوائض القیم القصیرة األجل

 على األكثر من تاریخ إنشائها أو إحداثها.
نذ أكثر م محدثةالمكتسبة أو ال األصول التنازل عن عناصر ا یكونملتنتج  :القیم الطویلة األجلفوائض 

 من تاریخ إنشائها أو إحداثها. سنوات 3من 
 بة بنسبة:في الربح الخاضع للضری فائض القیمةیحسب مبلغ اإلخضاع الضریبي لفائض القیمة المهنیة: 

 .%30أي یعفى منها  قصیر األجلقیمة ن فائض إذا نتج ع 70% -
 .%65أي یعفى منها  طویلة األجلقیمة ن فائض إذا نتج ع 35% -

                                                 
 .والرسوم المماثلةقانون الضرائب المباشرة  ،171-170 ادو الم 1 
 أعاله.قانون  من 1-169المادة  2 
 .101-100ص:  التقنیات الجبائیة، مرجع سابق،بوزیدة حمید،  3 
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 نسب فائض القیمة الخاضعة والمعفیة. ):06الجدول رقم (
 الخاضعة المعفیة 

 %70 %30 فائض قیمة قصیر األجل
 %35 %65 فائض قیمة طویلة األجل
 من إعداد الطالب باإلستناد إلى ما ذكر سابقاالمصدر: 

المستغل  كئها ضمان تملیاء األسهم أو الحصص التي یقصد من ور ار تعد أیضا مماثلة للتثبیتات، ش  
كما تعد جزء من األصول المثبتة، القیم ، س مال شركة أخرىأر على األقل من  %10ملكیة كاملة، حصة 

 1تاریخ التنازل.على األقل قبل  )02(نذ سنتین م ت المالیة للدخول في ذمة المؤسسةتشكل السندا التي
ة، فإن هذه ة المحققائض القیمفالمكلف بالضریبة بإعادة استثمار إذا تعهد  فوائض قیم معاد إستثمارها:

األخیرة ال تدخل ضمن الربح الخاضع للضریبة لسنة تحقیقها، ویجب أن یكون إعادة اإلستثمار في التجهیزات 
إبتداء من نهایة سنة تحقیق فائض القیمة، باإلضافة ) سنوات 03المحددة حسب التنظیم وخالل مّدة ثالثة (

إلى وجوب كون المبلغ اإلجمالي المعاد إستثماره یساوي على األقل مبلغ فائض القیمة مضافا إلیه سعر 
 2حیازة العناصر المتنازل عنها.

یها فوائض فم بإعادة االستثمار بالتصریح بنتائج السنة المالیة التي تحققت ایرفق هذا االلتز  یجب أن -
 .القیم

 إذا تمت إعادة االستثمار في األجل المنصوص علیه أعاله، تعتبر فوائض القیم المخصومة
 هتالك المالي للتثبیتات الجدیدة. وتخصم من سعر التكلفةن الربح الخاضع للضریبة مخصصة لإلم

م إلى الربح تنقل فوائض القیوفي حالة العكس، ، عند حساب اإلهتالكات المالیة وفوائض القیم المحققة الحقا
 أعاله. كورذفیها األجل الم ىنقضإاضع للضریبة للسنة المالیة التي الخ
المقرض  ال تدخل فوائض القیمة الناتجة عن التنازل عن عنصر من عناصر األصول من طرف -

اح ضمن األرب) lease-back( عقد القرض اإلیجاري من نوع لیزباالمستأجر للمقرض المؤجر في إطار 
ر عنصر من عناص الناتجة عن إعادة التنازل عن الخاضعة للضریبة. كما ال تدخل كذلك فوائض القیمة

اح الملكیة لهذا األخیر ضمن األرب لفائدة المقرض المستأجر بعنوان نقل األصول من طرف المقرض المؤجر
 3.الخاضع للضریبة

 
 

                                                 
 .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،172ة الماد 1
 .106ص: التقنیات الجبائیة، مرجع سابق، بوزیدة حمید،  2
 .أعالهقانون من ال، 173ة الماد 3
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 1نظام اإلهتالك المالي الفرع الرابع:
ند ع وبقوة قانون، اإلهتالك المالي الخطي على كل التثبیتات التي تستخدمها المؤسسةیطبق عامة   

 ما یلي.ك ید لألصولاالقیام بنشاطها. غیر أنه یمكن استخدام طریقة اإلهتالك المالي التنازلي أو المتز 
 التنازلي:اإلهتالك المالي  -1

 التي تساهم مباشرة في اإلنتاج داخلت اتستعمل طریقة اإلهتالك المالي التنازلي في التجهیز   
 .وذلك من غیر المباني السكنیة والورشات والمحالت المستعملة في ممارسة المهنة، المؤسسات

تناقصة، م د من خدماته بأقساطوبموجب هذه الطریقة یتم توزیع تكلفة األصل على السنوات التي تستفی 
األخیرة أصغر  السنة تلیها السنة الثانیة وهكذا بحیث تتحملبمعنى أن السنة األولى تتحمل القسط األكبر 

 .مالیا كهللملك الواجب إهتال األقساط. على أن یطبق اإلهتالك المالي التنازلي سنویا على القیمة المتبقیة
تبعا لهذه  2,5و 2و 1,5تحدد المعامالت المستعملة في حساب اإلهتالك المالي التنازلي على التوالي ب  

 )6( عن تزید سنوات أو )6(أو ست  )5(، خمس )4(أو أربع  )3(ت ثالث ادیة الستعمال التجهیز العا
 حدید الربحلت ولالستفادة من اإلهتالك المالي التنازلي، یجب أن یخضع المكلف للنظام الحقیقي ،سنوات

ناء تقدیم التثبیتات أث كما یجب كذلك اإلدالء كتابیا بهذا االختیار الذي ال رجعة فیه بخصوص ،الخاضع
ع لإلهتالك یمكن أن تخض التي زاتإضافة إلى إعداد قائمة التجهیالتصریح بنتائج السنة المالیة المقفلة. 

 .ء أو التكلفةار ساس سعر الشأ المالي التنازلي، عن طریق التنظیم، ویحسب اإلهتالك المالي على
 :اإلهتالك المالي التصاعدي -2

صل هذا یح هتالك أصولها مالیا حسب نظام اإلهتالك المالي التصاعدي. حیثإمكن للمؤسسة أن تقوم بی
ط عدد السنوات بسكیقبل  ة لإلهتالك المالي في الجزء الذياإلهتالك المالي التصاعدي بضرب القاعدة القابل
من ولالستفادة . اإلهتالك المالي وتمثل "ن" سنوات )1(ن+المطابقة لمدة االستعمال المنقضیة وكمقام ن

 ،النظام بتصریحها السنوي نظام اإلهتالك المالي هذا یجب على المؤسسات إرفاق رسالة واختیار هذا
بیق أي نوع تط ستبعادإت الخاضعة له اویقضي اختیار اإلهتالك المالي التصاعدي فیما یخص االستثمار 

 من أنواع اإلهتالك المالي اآلخر.

 2: تصریح بالوجودالفرع الخامس
لشركات ا ئب المباشرة والرسوم المماثلة المكلفین بالضریبة والخاضعین للضریبة علىار قانون الضیلزم   

ولى من بدایة ا األیوم فیة الوحیدة أن یقدموا في الثالثیناأو للضریبة على الدخل اإلجمالي أو للضریبة الجز 
 .إلدارةي تقدمه اذموذج الللن مطابقا مباشرة التابعین لها، تصریحاال تشیة الضرائبفنشاطها، إلى م

                                                 
 .94-93ص:  مرجع سابق، لطفي، شعباني 1
 .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 184-183 ادو الم 2
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ا التصریح المدعم بنسخة مطابقة قانونا لشهادة االزدیاد، معدة قانونا ومستخرجة من ذیجب أن یحتوي ه
زائریة أو األجنبیة لجلضریبة ذوو الجنسیة ااالحالة المدنیة التابعة للبلدیة التي ولد فیها المكلفون ب مصالح

 الوطني، خاصة، على األسماء واأللقاب والعنوان التجاري والعنوان بالجزائرولدوا فوق التراب  ینذبالنسبة لل
الجزائر، إذا تعلق األمر بأشخاص طبیعیین أو معنویین یحملون الجنسیة األجنبیة. كما یجب تدعیم  وخارج

زها اال التي یتولى هؤالء األشخاص األجانب إنجغلعقد، أو عقود الدراسات أو األش بنسخة مطابقة التصریح
 .بالجزائر

عندما یكون الخاضع للضریبة مالكا إلى جانب مقره الرئیسي، وحدة أو عدة وحدات، یجب علیه تقدیم 
صریح لتا اذه یشیریجب أن و ، الضرائب المباشرة المختصة ةلى مفتشیإلوجود عن المؤسسة اشامل بح تصری

 .الشامل إلى كل المعلومات المنكورة أعاله عن مكونات المؤسسة
 عندما یكون المكلف بالضریبة قد قام بتحویل إما مقر مدیریة المؤسسة أو اإلستغالل أو مكان مقره

 لمتعلقةشتراكات التي هو مدین بها وان اإلإالرئیسي أو مكان ممارسة مهنته أو سكناه أو إقامته الرئیسیة، ف
ي حصل لیة التاعن السنة المبالضریبة على الدخل اإلجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات المستحقة 

التحویل، والسنوات السابقة التي لم یمسها التقادم، على حد سواء، یمكن فرضها قانونا بمكان فرض  فیها
 المطابق للوضع الجدید. الضریبة

 1توقف عن النشاطالبالتنازل أو التصریح الفرع السادس: 
ح الخاص أرباح الشركات إیداع التصرییتوجب على المكلفین بالضریبة الخاضعین للضریبة على   

) أیام ابتداء من تاریخ التوقف أو 10جل ال یتجاوز عشرة (أتوقف المؤسسة عن النشاط في  بالتنازل أو
و التي یتبع لها أختصاصها مقر المؤسسة المتوقفة عن النشاط الضرائب التي یتبع إل التنازل لدى مفتشیة

 من فروع الشركة األم. كما نشیر إلى أنه البد كة المتوقفة هي فرعالشر  مقر المؤسسة الرئیسیة إذا كانت
على الخاضعین للضریبة أن یبلغوا مفتش الضرائب بالتاریخ الذي أصبح أو سوف یصبح فیه هذا التنازل 

 أو التوقف عن النشاط فعلیا، ویتحدد تاریخ العشرة أیام كآجال للتصریح بالتوقف عن النشاط ابتداء من:
لذي ینشر فیه البیع أو التنازل في جریدة اإلعالنات القانونیة إذا تعلق األمر ببیع أو التنازل عن الیوم ا  •

 محل تجاري.
الیوم الذي یتسلم فیه المشتري أو المتنازل له إدارة اإلستغالل إذا تعلق األمر ببیع أو التنازل عن  •

 مؤسسات أخرى.
 األمر بالتوقف عن النشاط.الیوم الذي أغلقت فیه نهائیا المؤسسة إذا تعلق  •
 تاریخ السحب إذا تعلق األمر بسحب اإلعتماد من المؤسسة. •

                                                 
 ماستر تخصص اإلقتصادیةعلوم المطبوعة موجهة لطلبة قسم  محاضرات في مقیاس المنازعات الجبائیة، یوسف،قاشي  1

 .51ص: ، 2014، الجزائر، ةر یبو ال-أولحاجد نمحكلي ، جامعة أوتدقیقمحاسبة 
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 الزیادات في التصریح ودفع الضریبة  الفرع السابع:
 1الزیادات بسبب عدم التصریح أو التأخیر: -أ

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على أنه: 192تنص المادة  
ویضاعف  ،في اآلجال المحددةتفرض زیادات تلقائیا على المكلف بالضریبة الذي لم یقدم التصریح 

 %20تعد التأخیر شهرا، وٕالى إذا لم ی %10فض هذه الزیادات إلى ، تخ%25المبلغ المفروض علیه بنسبة 
إعتبارا من تاریخ التبلیغ ) یوما 30إذا لم یصل التصریح إلى اإلدارة خالل أجل قدره ثالثین ( خالف ذلك.

في ظرف موصى علیه مع إشعار باإلستالم والقاضي بوجوب تقدیم هذا التصریح في األجل، تطبق زیادة 
 .%35 بنسبة

یترتب على المكّلف الذي لم یقدم في اآلجال المحددة أو عند إثبات التصریح، الوثائق والمعلومات 
نون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، دفع غرامة من قا 180و 153و 152المطلوبة بموجب المواد 

دج وهذا كل مرة یسجل فیها إغفال الوثائق المقدمة أو عدم صّحتها، وفي حالة عدم 1.000جبائیة قدرها 
) یوما إبتداء من تاریخ اإلنذار الموجه إلى المعني باألمر في 30تقدیم الوثائق المطلوبة في أجل ثالثین (

 .%25ع إشعار باإلستالم، تفرض الضریبة تلقائیا ویضاعف مبلغ الحقوق إلى غایة ظرف موصى علیه م
مكرر من  169یترتب على عدم تقدیم أو اإلیداع غیر الكامل للوثائق المطلوبة بموجب أحكام المادة 

 ) یوما إبتداء من تاریخ التبلیغ، في ظرف موصى30قانون اإلجراءات الجبائیة، خالل أجل قدره ثالثین (
دج، إذا لم تحترم المؤسسة إلزامیة التصریح  2.000.000علیه مع إشعار باإلستالم، تطبیق غرامة بمبلغ 

من األرباح  %25وتعرضت للمراقبة، فإنه زیادة على الغرامة السالفة الذكر، یتم فرض غرامة إضافیة تساوي 
 ضرائب المباشرة.قانون المكرر من  141المحولة بطریقة غیر مباشرة، وذلك بمفهوم أحكام المادة 

 2الزیادات بسبب نقص في التصریح: -ب
على أنه عندما یصرح المكلف بالضریبة ملزم بتقدیم تصریحات تتضمن اإلشارة إلى  193تنص المادة 

األسس أو العناصر التي تعتمد لتحدید وعاء الضریبة، أو یبین دخال أو ربحا ناقصا أو غیر صحیح، یزاد 
 ي تملص منها أو أخل بها نسبة:على مبلغ الحقوق الت

 10%  دج أو یساویه.50.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها یقل عن مبلغ 
 15%  دج أو  200.000دج ویقل عن مبلغ 50.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها یفوق

 یساویه.
 25%  دج.200.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها یفوق 

                                                 
 .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 192المادة  1
 قانون أعاله.ال من 193المادة  2
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  تدلیسیة، تطبق زیادة موافقة لنسبة اإلخفاء المرتكبة من طرف المكلف بالضریبة، عند القیام بأعمال
توافق هذه النسبة حصة الحقوق التي تم إخفاؤها مقارنة بالحقوق المستحقة بعنوان نفس السنة، بحیث ال 

، كما تطبق نسبة %100وعندما ال یدفع أي حق، تحدد النسبة بـ  %50یمكن أن تقل هذه الزیادة عن 
 عندما تتعلق الحقوق المتملص منها بالحقوق الواجب جمعها عن طریق اإلقتطاع من المصدر. 100%
 1الزیادات بسبب التأخیر في الدفع: -ج
  فإنه یترتب قانونا عن التأخیر في دفع الضرائب والرسوم التي تحّصل عن طریق  402حسب المادة

عندما  %10نین الجبائیة، تطبیق عقوبة قدرها الجداول، عمال باألحكام المنصوص علیها في مختلف القوا
) یوما إبتداء من تاریخ اإلستحقاق، وفي حالة عدم التسدید في أجل 15یتم الدفع بعد أجل خمسة عشر (

عن كل شهر تأخیر أو  %3) یوما الموالیة لألجل المحدد سابقا، تطبق غرامة تهدیدیة قدرها 30ثالثین (
 .%25المذكورة أعاله، نسبة  %10غرامة زائد العقوبة الجبائیة بنسبة جزء منه، دون أن تتجاوز هذه ال

  إبتداء من الیوم  %10ینجم عن التأخیر في دفع الضریبة الجزافیة الوحیدة تطبیق غرامة تأخیر قدرها
من  %3األول الذي یلي آخر أجل للدفع، وفي حالة عدم الدفع في أجل شهر، تطبق غرامة مالیة قدرها 

 .%25تأخیر أو جزء منه دون أن تتجاوز هذه الغرامة نسبة كل شهر 
  ینجم عن التأخیر في دفع الضرائب والرسوم المدفوعة نقدا أو عن طریق اإلقتطاع من المصدر التي

عن كل شهر  %3قدرها  وتطبیق غرامة تهدیدیة %10تقوم اإلدارة الجبائیة بتحصیلها، تطبیق زیادة قدرها 
بتداء من الیوم األول للشهر الذي یلي آخر أجل إلیداع جداول اإلشعار بالتسدید التأخیر، إ أو جزء منه

المذكورة  %10ودفع الحقوق الموافقة، بدون أن تفوق هذه الغرامة التهدیدیة زائد العقوبة الجبائیة بنسبة 
 .%25أعاله، نسبة 

  یحدد المبلغ اإلجمالي مع عقوبة الدفع المتأخر للتصریح،  %10عندما تجمع عقوبة التحصیل بنسبة
بشرط أن یتم إیداع التصریح ودفع الضریبة في آخر یوم من شهر اإلستحقاق كآخر  %15للعقوبتین بنسبة 

 أجل.

 الضرائب المفروضة على رقم األعمال: الثانيالمبحث 
سیتم التعرض من خالل هذا المبحث إلى تقدیم مفاهیم حول كل من الرسم على القیمة المضافة  

 على النشاط المهني، كما سیتم توضیح كیفیة حسابهما. والرسم

 TVAالمطلب األول: الرسم على القیمة المضافة 
ي المؤرخ ف 90-36ئر بموجب القانون رقم از رسم على القیمة المضافة في الجأنشئ ال 

الرسم  . وذلك لتعویض كل من)65( وذلك في مادته 1991لمتضمن قانون المالیة لسنة ا 31/12/1990
 .الوحید اإلجمالي على اإلنتاج والرسم الوحید اإلجمالي على تأدیة الخدمات

                                                 
 قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.، 402المادة  1 
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المصادقة  وذلك لتأخر 01/04/1992 ضافة حیز التطبیق إال ابتداء منلم یدخل الرسم على القیمة الم
 رى.له من جهة أخ علیه من جهة، واعطاء فرصة استیعاب أحكامها ألعوان اإلدارة الجبائیة وكذا الخاضعین

 وخصائصه. تعریف الرسم على القیمة المضافة الفرع األول:
 وخصائصه الرسم على القیمة المضافةمن خالل هذا الفرع سیتم تعریف  

 أوال: تعریف الرسم على القیمة المضافة
فرق بین هي ال، إذ قبل تعریف الرسم على القیمة المضافة یجب التعرف أوال على القیمة المضافة 

واإلستهالكات الوسیطة للسلع والخدمات، بمعنى آخر فهي تقیس القیمة المتحصل علیها من اإلنتاج العام 
 1طرف المؤسسة للسلع والخدمات اآلتیة من المتعاملین.

ل ضریبة غیر مباشرة تفرض على إستهالك السلع أو الخدمات، ویتم تحصی الرسم على القیمة المضافةیعتبر 
رسم على لدفع إلى مصالح تحصیل الضرائب، إّن المتحمل الفعلي لهذا الرسم من قبل بعض المكلفین لی

هو المستهلك النهائي للسلعة أو الخدمة الخاضعة للرسم، وذلك أن سعر هذه األخیرة یشمل  القیمة المضافة
 2.الرسم على القیمة المضافةتكلفة إنتاجها وهوامش ربح كل من المنتج والموزع إضافة إلى 

 على القیمة المضافةثانیا: خصائص الرسم 
 3بالخاصیات التالیة: الرسم على القیمة المضافةیتمیز  

 .الخدماتو  حیث تخص استعمال المداخیل أي المصاریف أو االستهالك النهائي للسلع :ضریبة حقیقیة
تبر المدین یع تدفع للخزینة بصفة مباشرة من طرف المستهلك النهائي الذيال أي  :ضریبة غیر مباشرة

 .لع والخدماتسإنتاج وتوزیع  الحقیقي ولكن من طرف المؤسسة التي هي بمثابة المدین الشرعي الذي یضمن
 .لمنتوجل حیث تحصل بنسبة قیمة المنتجات ولیس باالستناد إلى النوعیة المادیة: ضریبة نسبیة القیمة

افة المض حیث یخص الرسم على القیمة المضافة القیمة :ضریبة تسدد حسب آلیة الدفعات المجزئة
یة اإلجمالیة تطابق الجبائ تبعها المنتوج فإن التكلفةإن في نهایة الحلقة التي أ، بحیث الممنوحة للمنتوج فقط

 .الرسم المحسوب بواسطة سعر البیع للمستهلك
قدیم المبیعات أو في ت في المدین بحساب الرسم المستحقیقوم  أي: ضریبة تتوقف على آلیة الخصوم

بین  ومن ثم یقوم بدفع الفارق الخدمات، ویخصم منها الرسم المتضمن للعناصر المشكلة لسعر التكلفة،
 .الرسم المحصل والرسم المخصوم

 وذلك بالنسبة للمدینین الشرعیین بما أنه متحمل من طرف المستهلك النهائي. :ضریبة محایدة

                                                 
 .15ص:  مرجع سابق،الجزء الثاني،  أعمال موجهة في تقنیات الجبایة،بن أعمارة منصور،  1 
 .124، ص: 2011، الطبعة األولى، دن، الجزائر، المعمقة وفق النظام المحاسبي الماليالمحاسبة عطیة عبد الرحمن،  2 
 .5، ص: 2017المالیة، الجزائر، رة اوز ، ئباالعامة للضر  مدیریةال رسم على القیمة المضافة،لل التطبیقي الدلیل 3 
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 لرسم على القیمة المضافةمجال تطبیق ا الفرع الثاني:
 یتمثل مجال تطبیق الرسم على القیمة المضافة في العملیات التالیة: 

 1:تخضع وجوبا للرسم على القیمة المضافة وجوبا: لرسمالخاضعة ل العملیات -1
 .ل العقاریةغااألشالعملیات المتعلقة بو  نتجون،عات والتسلیمات التي یقوم بها المیالمب -
 والتسلیمات على الحال األصلي، من المنتوجات أو البضائع الخاضعة للضریبة والمستوردةعات یالمب -

 .ع بالجملة من قبل التجار المستوردینیوالمنجزة وفقا لشروط الب
 من قنون الرسم على رقم األعمال. 5 جملة، كما جاء تعریفهم في المادةعات التي یقوم بها تجار الیالمب -
 :التسلیمات ألنفسهم -
 .م المنقولة التي یقوم بها الخاضعون للرسمیالق یتات تثبیلعمل •
 تیاأو حاج خاصةاتهم الیة حاجیا الخاضعون للرسم، ألنفسهم، لتلباألمالك غر تلك المثبتة التي یقوم به •

المضافة أو ة معلى القی ات خاضعة للرسمینجاز عملاألمالك إل ذهالمختلفة، على أال تستعمل همستثمراتهم 
 .معفاةتكون 

 غالواألش یعاتبر المیات من غملیع العیخدمات وأشغال الخدمات والبحث وجمات اإلیجار وأداء الیعمل -
 .العقاریة

لك ذو  ،مهمسإبك األمال ذهین یشترون هذلتجاریة التي یمارسها األشخاص الع العقارات أو المحالت ایب -
 .هایعیة، قصد إعادة بضأو عر  إعتیادیة بصفة

 .ا في الفقرة السابقةیهع األمالك المشار إلییقوم بها الوسطاء لشراء أو بالتي  یاتملالع -
 األرضیة.التي یقوم بها مالك القطع  ات تجزئة األراضي ألجل البناء وبیعهایعمل -
 ل السكني أو المخصصة إلیواء النشاط المهني أو الصناعي أواستعمت اإلذات بناء العمارات یاملع -

 .ة العقاریةیكانت منجزة في إطار نشاط الترق ذاها إیعالتجاري وب
 .األشخاص من أي ینظمها التي أنواعها بمختلف والتسلیات واأللعاب الفنیة الحفالت -

 :اختیاریا رسمالعملیات الخاضعة لل -2
 عتباریین الذین یقع نشاطهم خارج مجال تطبیق الرسم،شخاص الطبیعیین أو اإللألاإلختیار  یجوز 

أو  سلعب صفة المكلفین بالرسم على القیمة المضافة، على أن یزودواب كتسامنهم، إلبناء على تصریح 
لمشتریات ا مؤسسات تتمتع بنظامأو ل اآلخرین لمكلفین بالرسم، لللشركات البترولیة، تصدیرللخدمات 

 .إلعفاءاب
 
 

                                                 
 .2017لسنة  الرسوم على رقم األعمال قانونمن ، 2المادة  1 



 الفصل الثاني: أهم الضرائب والرسوم المطبقة على المؤسسات الربحیة

86 
 

 

 الرسم على القیمة المضافةوعاء  الثالث: الفرع
 مثل في: ویت المضافة، األساس الذي تفرض علیه القیمة المضافةیقصد بوعاء الرسم عل القیمة  

 1:الداخلالعملیات الواقعة في 
یف المصار  كل لكذشمل رقم األعمال الخاضع للرسم ثمن البضائع أو األشغال أو الخدمات بما في ی -

 من: ویتكون، اتهذتثناء الرسم على القیمة المضافة والحقوق والرسوم، باس
 .لي للمبیعاتالعملیات البیع، من المبلغ اإلجمبالنسبة  •
ة مقابل واد أو البضائع المسلمبالنسبة لعملیات تبادل البضائع أو المواد الخاضعة للرسم، من قیمة الم •
 .المستلمة، بزیادة معدل الفرق عند االقتضاء، ودلك بین یدي كل طرف في التبادل كتل

 ' القیمة المضافة، ودلك حینما تفوتر للزبون یمكن أن تخصم من المبلغ الخاضع للرسم على -
 .التخفیضات واإلنقاصات الممنوحة وحسوم القبض •
 .حقوق الطوابع الجبائیة •
 .ألمانة على التغلیفات التي یجب إعادتها إلى البائع مقابل تسدید هذا المبلغاالمبلغ المودع ب •
 تي تخضعلتسلیم البضائع الخاضعة للرسم، والالمدفوعات المترتبة على النقل الذي قام به المدین نفسه  •

 .هاص بها عندما تكون مفوترة على حدلمعدل الرسم على القیمة المضافة الخ
 ثمن التكلفة، لجملة المنتوجات المماثلة، أو منالمنقولة، من ثمن البیع با لألموال لتسلیمات للذاتا -

 .للمنتوج المصنع یضاف إلیه ربح عادي
 العقاریة، من ثمن تكلفة االنجاز. لألموال لتسلیمات للذاتا -
إلجمالیة، ا وكالء النقل ووسطاء العبور، ولو كانوا یتعاملون بالجزافي، یتكون رقم أعمالهم من أجورهم -

دون سواها، ا اتهذأي من جمیع المبالغ المقبوضة من قبلهم، بعد خصم المدفوعات المتعلقة بمصاریف النقل 
ركي، مالج وللتخلیص اتهذلتحمیل، عندما تكون هذه األعمال ضروریة للنقل ومصاریف الشحن والتفریغ وا

 الدفع. یثبتعلى أن 
 بالنسبة للفرازین وتجار األمالك العقاریة والمتاجر، یتكون رقم أعمالهم الخاضع للرسم، من الفارق بین -

 .ةعلى القیمة المضافثمن البیع وثمن الشراء، بما فیه كل المصاریف والحقوق والرسوم ما عدا الرسم 
 2:االستیرادعند 

استثناء ب یتكون األساس الخاضع للضریبة من القیمة المحددة لدى الجمارك، بما فیها الحقوق والرسوم، -
 .-الرسم على القیمة المضافة

 
                                                 

 الرسوم على رقم األعمال. قانون ،15المادة  1 
 أعاله. قانونال من، 20-19المواد  2 
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 عند التصدیر:
لتصدیر، ا نتوجات الخاضعة للرسم، من قیمة البضائع عندمیتكون األساس الخاضع للضریبة، بالنسبة لل -

 .بما فیها الحقوق والرسوم، باستثناء الرسم على القیمة المضافة

 األشخاص الخاضعین للرسم على القیمة المضافة :الرابعالفرع 
لحر، ا تنشأ صفة الخاضع للرسم تحقیق العملیات المتعلقة بالنشاط الصناعي والتجاري والحرفي أو 

 موجودة في مجال تطبیق الرسم على القیمة المضافةبة كل شخص یقوم بعملیات خاضع للضری أي یعتبر
، ویتمثل األشخاص الخاضعین لهذا الرسم 1سواء أجرت هذه العملیات التسدید بصفة فعلیة أو كانت معفیة

 2شخاص الوسطاء.األو الشركات الفرعیة التابعین للنظام الحقیقي،  في المنتجین، تجار الجملة، تجار التجزئة

 وآلیة حسابه معدالت الرسم على القیمة المضافة :الخامس الفرع
 معدالت الرسم على القیمة المضافةأوال: 

والمعدل  %7كان الرسم على القیمة المضافة یخضع لمعدلین، المعدل المخفض بـ  2017قبل سنة  
 3 تّم تعدیل هذین المعدلین إلى: 2017، لكن بموجب قانون المالیة لسنة %17العادي بـ 

دة المحد واد واألشغال والعملیات والخدماتوالمنتوجات الملى ععدل المهذا ، ویطبق %9المخفض بـ المعدل 
 .من قانون الرسوم على رقم األعمال 23في المادة 

الغیر محددة في  واد واألشغال والعملیات والخدماتوالمنتوجات یطبق على كل الم %19المعدل العادي بـ 
 .من قانون الرسوم على رقم األعمال والغیر معفیة 23المادة 

 4الرسم على القیمة المضافةثانیا: آلیة حساب 
 :یتم حساب الرسم على القیمة المضافة بإتباع الخطوات الموالیة

ارج خ یحسب الرسم المستحق على المبیعات بضرب المعدل المناسب في رقم األعمال :الخطوة األولى
 .الرسم

 لزمنیة،ا م المواعیدایستخرج الرسم القابل للخصم لمختلف المشتریات المحققة مع احتر  :الخطوة الثانیة
الرسم القابل و  حساب الرسم الواجب تسدیده، ونلك بالفرق بین الرسم المستحق على المبیعات :الخطوة الثالثة

 .للخصم على المشتریات
 :حاالت لهذا الفرق وهيوعلیه، یمكن التمییز بین ثالث 

                                                 
 .97 ص: مرجع سابق، ،شعباني لطفي 1 
 .12، ص: مرجع سابقالجزء األول،  أعمال موجهة في تقنیات الجبایة،بن أعمارة منصور،  2 
 .2017قانون المالیة لسنة ، 27-26المواد  3 
 .100 ص: سابق،المرجع ال ،شعباني لطفي 4 
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لمؤسسة أي ا قیمة الرسم المستحق تساوي قیمة الرسم القابل للخصم في هذه الحالة ال تدفع :الحالة األولى
 .مبلغ

 تجاه إدارة ا قیمة الرسم المستحق أصغر من قیمة الرسم القابل للخصم في هذه الحالة الحق :الحالة الثانیة
 لمستحق على ا ال تدفع أي مبلغ ویتم تسویة ذلك الحق عن طریق المتابعة للرسم فالمؤسسةئب، لذلك االضر 

 المبیعات لألشهر القادمة.
لمؤسسة ا قیمة الرسم المستحق أكبر من قیمة الرسم القابل للخصم، في هذه الحالة یجب على :الحالة الثالثة

 من الشهر الموالي. یوم 20أن تدفع مبلغ الرسم الواجب دفعه في أجل أقصاه 

 الرسم على القیمة المضافةاإلعفاءات من : السادسالفرع 
 1الداخل فيتتم  التيالعملیات  إعفاءأوال: 

 یلي:عملیات البیع المتعلقة بما  -
 المنتوجات الخاضعة للرسم على اللحوم باستثناء اللحوم الحمراء المجمدة؛ •
 .الحیوانات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم ولكن فیما یخص البیع األول بعد الذبح فقط مسالخ •
 .مصنوعات الذهب، والفضة والبالتین الخاضعة لرسم الضمان •
، دج أو یساوي 30.000.000 العملیات التي یقوم بها األشخاص الذین یقل رقم أعمالهم اإلجمالي عن -

ا لم ذالسنة السابقة، وإ ل لك الذي تحقق خالذیعتمد علیه كل سنة، هو  الي الذيیكون رقم األعمال اإلجمو 
مال المحقق رقم األع یمارس المعني نشاطه طیلة السنة كلها، یقدر المبلغ السنوي لرقم أعماله تناسبیا مع

 .ستغاللترة اإلفطیلة 
 مكرر من 138المادة العملیات المنجزة بین الشركات األعضاء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددته  -

 .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
 يستعملة فالمالحبوب  ختباز المستعمل في صنع هذا الخبزات البیع الخاصة بالخبز ودقیق اإلملیع -

 د.یق، وكذا العملیات الخاصة بالسمیصنع هذا الدق
ین بأو المحل سكرالممزوجین بالین وغیر كز قشدة الحلیب غیر المر و الحلیب، ب عملیات البیع المتعلقة -

 .لالك حلیب األطفذبما في ، بمواد أخرى
 .ویةدمنتوجات الصیدالنیة الواردة في المدونة الوطنیة لألالعملیات البیع الخاصة ب -
 العملیات المحققة في إطار خدمات هدفها تنظیم مطاعم لتقدیم وجبات بالمجان أو بأسعار معتدلة -

 ال یحقق استغالل هذه المطاعم أي ربح.بشرط أمخصصة للمحتاجین والطلبة، 
 .الوحید إقامة نصب تذكاریة لشهداء ثورة التحریر الوطني العملیات التي یكون هدفها -
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 ألكثر التي ال تفوق سعة أسطوانته) سنوات على ا03ات أقدمیة ثالث (ذلجدیدة أو السیارات السیاحیة ا -
ات ذ تبالنسبة للسیارا 3سم 2500وٕایقاد شرارة (بنزین) وات محرك بمكبس ذبالنسبة للسیارات  3سم 2000

سنوات  )03(الث ات أقدیمة ثذا السیارات النفعیة الجدیدة أو ذ) وكالدیزلمحرك بمكبس وٕایقاد بمكبس (
طرف  سنوات من )5( كلغ أو یساویها، المقتناة كل خمس 3500 على األكثر التي یقل وزن حمولتها عن

 أو تساویها وكذا السیارات السیاحیة %60طني الذین تتعدى نسبة عطبهم معطوبي حري التحریر الو 
 ، المقتناة من طرف المجاهدین3سم 2500 التي ال تفوق سعة اسطوانتها) 4x4( الصالحة لكل أرضیة

 طبهمالذین تساوي أو تفوق نسبة ع الكبیرالجنوب  التحریر الوطني المقیمین في والیاتحرب  ومعطوبي
60%. 
 التنازل عن السیارات المذكورة أعاله، بعد إعادة دفع االمتیاز الجبائي الممنوح لهذه الفئة منیمكن  -

 :لمستفیدین ضمن الشروط اآلتیةا
) 02( إعادة دفع كل االمتیاز الجبائي الممنوح في حالة التنازل عن السیارة في أجل یقل عن سنتین •

 .من تاریخ اقتنائها بتداءإ
) 02( االمتیاز الجبائي الممنوح في حالة التنازل عن السیارة في أجل یزید عن سنتینإعادة دفع نصف  •

 .) سنوات أو یساویه03ویقل عن ثالث (
 ) سنوات.03ال یعاد دفع أي مبلغ بعد ثالث ( •
 المواد والخدمات وكذا األشغال التي حددت قائمتها بموجب التنظیم المتعلق بنشاطات البحث و/ أو -
 النقل عن طریق أنابیب المحروقات وتمییع الغاز وعزل غازات البترول الممیع والموجهةستغالل أو اإل

یها أو تنجزها ر، التي تقتنكریالموجهة لبناء منشآت الت وكذا المواد والخدمات واألشغال، ستعمالهالتحویلها وإل
عها ولیة المشتركة متر المنجزة لحسابها وكذا الشركات الب وطراك " وكذلك تلك المقتناة أمؤسسة " سونا

 .ومقاولوها

 اتذالسلع المرسلة على سبیل التبرعات للهالل األحمر الجزائري والجمعیات أو مصالح الخدمات  -
 ا كانت موجهة للتوزیع مجانا على المنكوبین أو المحتاجین أو لفئة أخرى من األشخاصذالطابع اإلنساني، إ

 لغایات إنسانیة وكذا التبرعات الموجهة على أي شكل للمؤسساتالذین یستحقون المساعدة أو المستعملة 

 .العمومیة
-90-00ات التعریفة الجمركیة الفرعیة رقمذبأمراض المعدة بالجیوب الخاصة  عملیات البیع المتعلقة -
21-90. 
 .عقود التأمین المتعلقة بأخطار الكوارث الطبیعیة، و عملیات إعادة التأمین  -
 .لعمومیةا الناجمة عن تنفیذ صفقات عمومیة مرهونة لصالح صندوق ضمان الصفقاتالفوائد التأخیریة  -
 ياإلیجار  عملیات االقتناء المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالیة في إطار عملیات القرض -
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 الحصادات الدراسة المصنوعة في الجزائر -
المشترك  فات المحددة في القرارالورق الموجه بصورة حصریة لعملیات إنتاج وطبع الكتب طبقا للمواص -

 .ف بالثقافةلالیة والوزیر المكالمف بلبین الوزیر المك
 .عملیة اإلبداع واإلنتاج والنشر الوطني للمؤلفات واألعمال على الحامل الرقمي -
 الجزء المتعلق بتسدید القروض في إطار عقود القروض العقاریة على المدى المتوسط والطویل بما -

 ي العقاري.المرتبطة بالقرض اإلیجار فیها تلك 

 1العملیات التي تتم عند االستیرادثانیا: 
 ' تعفى من الرسم على القیمة المضافة عند االستیراد 

 .الرسم على القیمة المضافة المنتوجات المعفى بیعها في الداخل من -
 ة:الموقفة للحقوق الجمركیة التالی لبضائع الموضوعة تحت أحد األنظمةا -

 ستیداع والقبول المؤقت والعبور والمناقلة واإلیداعاإل •
 .ق الجمركیةالبضائع التي تستفید من قبول استثنائي مع اإلعفاء من الحقو   -
 .المالحة الجویة ة لمؤسساتصمخصال الطائرات -
 وخدامها في صناعة وٕاعداد وتجهیز وٕاصالح أستتوجات الخام أو المصنعة المعدة إلالمواد والمن -

 .التي أدخلت على السفن ومدارس الطیران ومراكز التدریب المعتمدةالتحویالت 
 .جویالت التي أدخلت علیها في الخار ترمیمات السفن والطائرات الجزائریة وٕاصالحها والتح -
 .هما العملب لتنظیم الجاريافقا للشروط المحددة في التشریع و البضائع المستوردة في إطار المقایضة و  -
 .الموجهة لشركات المالحة البحریة السفن -

 2العملیات التي تتم عند التصدیرثالثا: 
 :عملیات البیع والصنع التي تتعلق بالبضائع المصدرة، ویمنح هذا اإلعفاء، شریطة أن -
ي لك في السجل المنصوص علیه فذا تعذر ذصانع اإلرسالیات في المحاسبة، وإ یقید البائع و/أو ال •

، حسب ترتیبها الزمني، مع بیان تاریخ تسجیل الطرود الرسوم على رقم األعمالقانون من  72 المادة
 .ونوع األشیاء أو البضائع وقیمتها واتجاهها وعددها وعالماتها وأرقامها

 يیقید تاریخ التسجیل في المحاسبة أو في السجل الذي یحل محلها، وكذا عالمات الطرود وأرقامها ف •
 قید معلك...) التي ترافق اإلرسالیة، وأن تذالوثیقة (تذكرة النقل أو الحافظة أو ورقة البیع بالجملة أو غیر 

 .لقب المرسل على التصریح الجمركي من قبل الشخص المكلف بتقدیم األشیاء أو البضائع للتصدیر
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 شیاء أومة عند خروج األكل التحقیقات الالز  ىللقوانین والتنظیمات. تجر  افالال یكون التصدیر مخ •
 ،البضائع، من قبل مصلحة الجمارك، ولدى الباعة أو الصناع، من قبل أعوان مصلحة الضرائب المختلفة

ت الشحن سندالفقرة أعاله، وكذا وصالت النقل و الذین تقدم لهم وجوبا، السجالت والوثائق المحددة في ا
 .تالسجال المعلومات المقیدة في بإثباتلك من الوثائق الكفیلة ذوالحسابات، وغیر  والكمبیاالت

 عملیات البیع والصنع التي تتعلق بالبضائع من مصدر وطني والمسلمة إلى المحالت التجاریة -
 .لمؤسسة قانونالالموضوعة تحت الرقابة الجمركیة 

المعمول  طونفس الشرو مضافة، بنفس المعدالت تقصى من هذا اإلعفاء وتخضع للرسم ملى القیمة ال -
المتعلقة و  الوطني، المبیعات التي تتم بغرض التصدیر من قبل تجار األثریات أو لحسابهم التراب بها داخل

الفنیة الزیتیة والمائیة  باللوحات وكذا المبیعات المتعلقة ألشیاء الطریفة والتحف الفنیة والكتب العتیقة واألثاثاب
لصادرة عن فنانین اهذه األخیرة باستثناء لیة والصخور النقشیة و األص تاوالمنحوتالبریدیة والرسوم  والبطاقات
ألحجار اب ةعملیات البیع المتعلق ،عفاءكما تقصى من اإل ة،اة أو هلكوا منذ أقل من عشرین سنالحی على قید

ات من المصنوعالجواهر الصافیة والحلي والمجوهرات والمصوغات وغیرها من ودة و قفالم الكریمة، الخام أو
 .لكذخالف  قانون علىالثمینة ما لم ینص ال المعادن

 1رابعا: نظلم الشراء باإلعفاء
 الرسم إدراج مهبإمكان لیس الذین للضریبة خاضعینلل یمنحنظام الشراء باإلعفاء، النظام الذي یعتبر  

المضافة كل األمالك، والسلع والخدمات  القیمةالرسم على  دون المدفوع على الشراء، الحق في إقتناء من
  على نظامال ، ویطبق هذاقطعیةبصفة و  قانونیاأو إنتاج مواد معفاة  لتصدیرلالمخصصة إما 

على  اتصدیره إلعادة إما والمخصصة المصدرون بها قومیالتي  المشتریاتالمستوردة أو  البضائع -
 .اهتغلیف أو توضیبهاأو  وتكوینها للتصدیر المعدة السلع صناعة في إلدخالها أو هاحال
 المتعلق بنشاطات البحث و/أو التنظیم بموجب اهوالخدمات وكذا األشغال التي حددت قائمت المواد -
 الممیع.عزل غازات البترول و الغاز  وتمییعالمحروقات  أنابیب طریقأو النقل عن  ستغاللاإل
 .التكریر منشئات لبناء ةهاألشغال الموجالمواد والخدمات و   -
  ف منح ، حیث یتوقإقلیمیالمختص اللضرائب  المدیر الوالئيتمنح رخصة الشراء باإلعفاء من طرف

 :اإلعتماد على
 .بشكل قانوني محاسبیةلدفاتر  المستفیدةمسك المؤسسة  •
التي  لدفعا نسخ من سجالت الضرائب، تثبت الوفاء بكل الضرائب والرسوم المستحقة أو آجال تقدیم •
 طلب اإلعتماد. إیداع تاریخ، عند الجبائیة اإلدارة اهمنحت
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 سم منباإلعفاء من الر  للشراء السنویةالرخصة  تسلیمفي كل سنة، عند  األخیر اإلجراء هذاب یطالب •
 .الوالیةالضرائب على مستوى  مدیرطرف 
  اهمبلغیتعدى أن  السنویة تهاحصواحدة، وال یمكن ل مدنیة سنةصالحیة هذه الرخصة تبلغ مدة: 

 نفسالمضافة المسلمة ل القیمةالرسم للسلع التي تخضع عادة للرسم على  غیرمن  البیع قیمةإما  •
 ،السابقة ةیالمالمن الرخصة خالل السنة  دالمستفی، من قبل التخصیص

 هیإل یضافمن دون الرسم للمنتوجات من نفس النوع خالل السنة المنصرمة  المشتریاتوٕاما مبلغ  •
 .%15سبة ن

ناءا بمركز الضرائب  رئیسأو  للوالیةالضرائب  مدیرمن طرف  إضافیةأن تمنح حصة  یمكن كما •
 المطلوبة. الزیادةضرورة  بإثبات الكفیلةكل الوثائق  تقدیم على

 1الرسم على القیمة المضافةالحدث المنشئ : بعالفرع السا
ث تعطي لها حی الجبائیة للخزینة الحدث المنشئ للرسم على القیمة المضافة هو الحدث الذي یولد الحقوق

 .د والتصدیراأو عند االستیر  حق استحقاقیة الرسم، ویختلف حسب طبیعة العملیة إن كانت محققة في الداخل،
 :الحدث المنشئ للرسم عامة بالنسبةیتكون  :في الداخل -1
 .لمبیعات من التسلیم القانوني أو المادي للبضاعةل -
 .كلیا أو جزئیا فیما یخص صفقات األشغال لألشغال العقاریة من قبض المبلغ -
 .لتسلیما للتسلیمات للذات من المنقوالت المصنوعة ومن األشغال العقاریة یتكون الحدث المنشئ من -
 .لتأدیة الخدمات بقبض المبلغ جزئیا أو كلیا -

 لمضافةالمدین بالرسم على القیمة یتكون الحدث المنشئ للرسم بجمركة البضائع، وا: دراعند االستی -2
 .المصرح لدى الجمارك عندئذ هو

یتكون الحدث المنشأ للرسم بالنسبة للعملیات الخاضعة الموجهة للتصدیر بمجرد : عند التصدیر -3
 .م هو المصرح لدى الجماركللجمارك والمدین بهذا الرس تقدیمها

 الرسم على القیمة المضافة دفعو  التصریح الفرع الثامن: أنظمة
 :لتصریح ودفع الرسم على القیمة المضافةهناك ثالثة أنظمة  

، ویبین فیها مباغ العملیات G50عبر السلسلة  الرسم على القیمة المضافة یصرح النظام العام: -1
المعنیة بهذا الرسم والمحققة من طرف جمیع الوحدات التابعة لنفس المؤسسة، ویسدد إلى قباضة الضرائب 

) یوم األولى من كل شهر، 20خالل العشرین ( التصریح والدفع التابع لها المقر الرئیسي للمؤسسة، ویتم
 2سواء تضمن التصریح حقوقا أو ال.
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، ةى الرسم آلیا ویدفع من طرف المقتني أو المستفید من الخدمفیصنظام اإلقتطاع من المصدر:  -2
عندما و  ،الجزائرتسلیم المواد أو تأدیة الخدمات من طرف مكلف بالضریبة مقیم خارج  عندما تنجز عملیات

صفى من هامش الرسم ی فإن رسم بإعادة بیع السلع المنقولة المستعملة وما شابهها ویسلمها،اللمكلف بایقوم 
 1،جمیع الرسوم الربح المحدد بین فارق سعر البیع المتضمن جمیع الرسوم وسعر الشراء المتضمن

ا لهم إقامة دائمة في الجزائر ومارسو  یطبق هذا النظام على المكلفین الذیناألقساط الوقتیة:  نظام -3
نشاطهم لمدة ستة أشهر على األقل، وذلك بطلب یقدم قبل أول فیفري، حیث یتم التصریح شهریا وذلك 

) لرقم األعمال المحقق خالل السنة الماضیة، ویتم حساب المبلغ الواجب 1/12بحساب الجزء الثاني عشر (
 1-ن ـت القابل للخصم، ویقارن رقم أعمال السنة ن مع نظیره لالدفع بعد طرح مبلغ الرسم على المشتریا

فإذا كان الفرق للدفع یجب أن یسدد إذا كان لإلسترداد یقتطع من األقساط الالحقة أو  1أفریل ن+ 25قبل 
ماي من  20یسدد للمدین إذا توقف خضوعه للضریبة، هذا باإلضافة إلى وجوب إیداع تصریح سنوي قبل 

قم أعمال السنة السابقة مفصال فیه الجزء المعفى والجزء الخاضع لهذا الرسم، ویمكن في كل سنة یتضمن ر 
نهایة كل سداسي مراجعة مبالغ األقساط فیمكن أن یكون رقم األعمال الحقیقي خالل السداسي األول للسنة 

) فهنا 2/3لثین () رقم األعمال السنوي السابق، كما یمكن أن یكون أكبر من ث1/3الجاریة ن أقل من ثلث (
 2جویلیة.  25یجب التصریح قبل 

 3على الرسم على القیمة المضافة المطبقة الغراماتالفرع التاسع: 
 :یلي ما یهلع ستحقی، المضافة مةیالقفي دفع الرسم على  سجلی تأخیركل  لنظام الداخلي:بالنسبة ل -1
 الضریبةعندما یحصل الدفع بعد تاریخ إستحقاق  ٪ 10غرامة جبائیة نسبتها  •
عن كل شهر أو جزء من الشر من التأخیر عندما تدفع الضریبة، دون أن یفوق  ٪3إلزام مالي نسبته  •

 .%25هذا اإللزام مجموع العقوبة الجبائیة، المنصوص علیها أعاله نسبة أقصاها 
 الغرامتین مبلغ یخضعمتأخر،  إیداعمع غرامة بسبب  ٪ 10ا هالتي نسبت التحصیلعندما تجمع غرامة  •

 ق.ستحقااإل هرش مناألخیر  الیومجل أقصاه تدفع الرسوم في أو  التصریح یودعأن  شریطة ٪ 15إلى نسبة 
 خصی فیما دیرالتصو  ستیرادباإلتعاقب المخالفات المتعلقة : التصدیرو  ستیرادااللنظام عند بالنسبة ل -2

 ،فیهاحكام أ تصدرالمختصة و  یئاتالهعلى  القضایاتحال و  ،المالحقات ، وتجرىالمضافة مةیالقالرسم على 
و على الغش أ عاقبیكما ، المجال ذاه، من قبل المحاكم المختصة في الجمركیة كما في مجال المخالفات

 مغشوشة.ثالث مرات الحقوق ال اهمبلغ یساويبضائع بغرامة  تصدیرعند  سیالتدلالخاطئة أو  التصریحات

 
                                                 

 الرسوم على رقم األعمال. قانون ،83 ةالماد 1 
 أعاله. قانونمن ال ،104-103-102 ادو الم 2
 .50-49، ص: رجع سابقم رسم على القیمة المضافة،لل التطبیقي الدلیل 3
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 TAPالثاني: الرسم على النشاط المهني  المطلب
 والتجاري تخضع للرسم على النشاط الصناعي 1996كانت النشاطات الصناعیة والتجاریة قبل سنة  

 بمعدل التجاريغیر والنشاطات غیر التجاریة كالمهن الحرة إلى الرسم على النشاط  %2,55 بمعدل
 1996 لك حسب قانون السنة المالیة لسنةذ 01/01/1996 وقد تم توحید هذین الرسمین ابتداء، 6,05%

عدل ، %2,55 طبق على النشاطین السابقین بمعدل واحد) یT.A.P(ي شكل الرسم على النشاط المهنيف
نشاط نقل المحروقات  باستثناء ،%2 وصار عموما 2001هذا المعدل حسب قانون المالیة التكمیلي لسنة 

 1.%3باألنابیب فمعدله 

 2الرسم على النشاط المهنيمجال تطبیق األول: الفرع 
المؤسسة  تیجةن يوال یراع، لى األشخاص الطبیعیین والمعنویینیفرض الرسم على النشاط المهني ع 

رقم دد یستحق الرسم بص . وعلیه،مهما كانت نتیجتهمطالب بدفع هذه الضریبة  ، أي أن المكلفالمحققة
على الدخل  للضریبة بالضریبة الذین یمارسون نشاطا تخضع أرباحهئر المكلفون اأعمال یحققه في الجز 

 .أو الضریبة على أرباح الشركات المهنیةاإلجمالي في صنف األرباح 
تدخل  التي دات المحققة على جمیع عملیات البیع أو الخدمات أو غیرهااویقصد برقم األعمال مبلغ اإلیر 

ة فیما نفس المؤسس ثنى العملیات التي تنجزها وحدات منفي إطار النشاط المذكور أعاله. غیر أنه تست
 بینها من مجال تطبیق الرسم المذكور.

 3يالرسم على النشاط المهن الفرع الثاني: أساس فرض
لى ع یؤسس الرسم على المبلغ اإلجمالي للمداخیل المهنیة اإلجمالیة أو رقم األعمال بدون الرسم 

 .بالخاضعین لهذا الرسم المحقق خالل السنةالقیمة المضافة عندما یتعلق األمر 
 یستفید الخاضعون لهذا للرسم على النشاط المهني من تخفیضات كما یلي:

 مبلغ عملیات البیع بالجملة، ومبلغ عملیات البیع بالتجزئة والمتعلقة بموادبالنسبة ل %30تخفیض قدره  -
بالنسبة لتجار التجزئة ، وكذلك المباشرةمن الحقوق غیر  %50یشتمل سعر بیعها بالتجزئة ما یزید عن 

الوطني أو عضو في المنظمة المدنیة لجبهة التحریر الوطني  الذین لهم صفة عضو سابق بجیش التحریر
ي مباشرة النشاط روع فن فقط من الشمن هذا التخفیض في السنتین األولیی مل الشهداء، غیر أنه یستفیدراوأ

 الربح الحقیقي. وخاضعین لنظام
التجزئة ب مبلغ عملیات البیع بالجملة الخاصة بالمواد التي یتعلق سعر بیعهابالنسبة ل %50فیض قدره تخ -

كون باألدویة بشرط أن ت ومبلغ عملیات البیع بالتجزئة الخاص ،من الحقوق غیر المباشرة %50أكثر من 
                                                 

 .131ص: التقنیات الجبائیة، مرجع سابق، بوزیدة حمید،  1
 .المباشرة والرسوم المماثلةقانون الضرائب  ،217المادة  2
 .102 ص: مرجع سابق، شعباني لطفي، 3
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 ،1996جانفي  15في  المؤرخ 31-90 تیجیة كما ینص علیها المرسوم التنفیذيامصنفة ضمن المواد االستر 
 .%30و %10 وح ما بیناوأن یكون معدل الربح للبیع بالتجزئة یتر 

 .المازوتو  بالنسبة للمبالغ الناتجة عن البیع بالتجزئة للبنزین العادي والممتاز %75تخفیض قدره  -
 1بالنسبة لنشطات البناء واألشغال العمومیة والري. % 25تخفیض نسبته  -

 2الرسم على النشاط المهنيالفرع الثالث: المعدالت والحدث المنشئ 
 الرسم على النشاط المهنيأوال: معدالت 

 بالنسبة لنشاط إنتاج السلع دون اإلستفادة من التخفیضات المذكورة سابقا. 01%
 لنشاط نقل المحروقات باألنابیب. بالنسبة 03%
 بالنسبة لنشاطات األخرى. 02%

 الرسم على النشاط المهنيثانیا: الحدث المنشئ 
 :یشتمل الحدث المنشئ للرسم على النشاط المهني 

 .سلیم القانوني أو المادي للبضاعةبالنسبة للمبیعات: من الت -
 .تأدیة الخدمات: من القبض الكلي أو الجزئي للثمنو  بالنسبة لألشغال العقاریة -

 3النشاط المهنيالرسم على الفرع الرابع: اإلعفاءات من 
 ال یدخل ضمن رقم األعمال الخاضع للرسم: 

 یتمثلین ذمكلفین الالج) إذا تعلق األمر بد 80.000ن ألف دینار (یانثمي ال یتجاوز ذرقم األعمال ال -
ي ال یتجاوز ذالأو  المكان، في عین لإلستهالكة ذختبیع البضائع، المواد واللوازم والسلع المفي نشاطاتهم 

 .الخدماتاآلخرین المؤدین  دج) إذا تعلق األمر بالمكلفین بالضریبة 50.000( دینار خمسون ألف
 میزانیة الدولة أو طرفات االستهالك الواسع المدعمة من ذالخاصة بالمواد  مبلغ عملیات البیع، -
 .من التعویض ةستفیدالم
 للتصدیر.لسمسرة المتعلقة بالمواد والسلع الموجهة ا ،النقلب الخاصةبلغ عملیات البیع م -
رقم  يذنفیالمنصوص علیها في المرسوم التمبلغ عملیات البیع بالتجزئة والخاصة بالمواد االستراتیجیة  -
یة، ستراتیجاإل بعض المواد والخدمات سعرالمتضمن كیفیات تحدید  1996جانفي  15المؤرخ في  96/31

 .%10ح بالنسبة للبیع بالتجزئة نسبة عندما ال تفوق حدود الرب
 الجزء المتعلق بتسدید القرض في إطار عقد االعتماد االیجاري المالي. -
 .العملیات المنجزة بین الشركات األعضاء التابعة لنفس المجموعة -

                                                 
 .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،مكرر 222المادة  1
 .أعاله قانونمن ال ،222-مكرر 221 ادو الم 2
 .133ص: التقنیات الجبائیة، مرجع سابق، بوزیدة حمید،  3 
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 .األسفارو  طعام المصنفالفندقي والحمامات واإل، لسیاحيا لمحقق بالعملة الصعبة في النشاطالمبلغ ا -

 1الرسم على النشاط المهني نظام دفع الفرع الخامس:
 یوجد ثالثة أنظمة وهي: 

لغ شهریا إذا فاقت اإلیرادات المهنیة مب الرسم على النشاط المهنيیدفع مبلغ الشهري:  نظام الدفع -1
 دج لنشاط الخدمات. 50.000دج لنشاط بیع البضائع والمواد واللوازم أو  80.000دج أو 15.000

یخص هذا النظام الحاالت غیر المعنیة بنظام الدفع الشهري، ویتم التسدید الفصلي:  الدفعنظام  -2
ذا فیه اإلیرادات الخاضعة له) یوم األولى من الشهر الذي یلي الفصل المدني الذي حققت 20العشرین ( في

 لنظام.الخضوع لهذا ا یمكن لوحدات مؤسسات البناء، واألشغال العمومیة والنقل أیا كان رقم أعمالهاو الرسم، 
یمكن إعتماد هذا النظام بطلب یقدمه الشخص المكلف الذي مارس تسبیقات على الحساب: نظام ال -3

نشاطا منذ سنة على األقل، إلى مفتش الضرائب قبل أول فیفري من السنة المعنیة ویتم الدفع شهریا أو 
) من مبلغ الرسم المتعلق بالنشاط 1/4( ) أو الربع1/12فصلیا، ویحسب مبلغ التسبیق بجزء من إثني عشر (

أما  ،الخاضع لهذا الرسم في السنة المالیة األخیرة، ویتم رصید التسویة خالل شهر بع ختم السنة المالیة
 ) یوم األولى من الشهر الوالي لإلقفال.20المؤسسات الكبرى تسدده خالل العشرین (

 2الرسم على النشاط المهنيالمطبقة على  الغرامات الجبائیة الفرع السادس:
تطبق على الرسم على النشاط المهني بسبب عدم أو نقص في التصریح نفس الغرامات المطبقة  

 على الضریبة على أرباح الشركات والضریبة على الدخل اإلجمالي، باإلضافة إلى:
أو عدم صحة  تغفالدج، كل مرة ثبتت فیها أخطاء أو  10.000دج الى  1000تطبیق غرامة جبائیة من 

 .المعلومات المطلوبة
كل من قام بواسطة تقدیم معلومات غیر على دج،  50.000دج الى  5.000من  رامة جبائیةتطبیق غ

 ریبة.من الوعاء أو من تصفیة الض التملصبالزبائن، بمناورات  صالمفصل الخا صحیحة أوردها في الجدول

 المفروضة على المؤسسة.: المعالجة المحاسبیة للضرائب المبحث الثالث
بعدما تطرقنا سابقا إلى المفاهیم المختلفة للضرائب الرسوم وآلیة حسابها وكیفیة تحصیلها، سنتطرق  

 اآلن للتسجیل المحاسبي لكل منها

 لضریبة على أرباح الشركاتالتسجیل المحاسبي ل المطلب األول:
اع هما النظام العام ونظام اإلقتط الشركات لضریبة على أرباحذكرنا سابقا أّن هناك نظامین لدفع ا 

 .من المصدر، وسنتناول التسجیل المحاسبي وفق كل نظام

                                                 
 .140ص: التقنیات الجبائیة، مرجع سابق، بوزیدة حمید،  1 
 .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،228-227-226اد و الم 2 
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 النظام العام: التسجیل المحاسبي وفق الفرع األول
 1الحسابات المستخدمة في المعالجة المحاسبیة: أوال:
  .الضرائب عن األرباح المبنیة على نتائج األنشطة العادیة 695حـ/  -1
الضرائب على النتائج، حیث أن هذا الحساب ینقسم إلى عّدة تفریعات والمتمثلة -الدولة 444حـ/  -2

والتي تشمل تسبیقات الضریبة، الضریبة المستحقة، الضریبة الواجبة الدفع وفائض 444XX في حـ/
 ا یلي:متسبیقات الضریبة، ولتسهیل التسجیل المحاسبي والفهم إقترحت تفرعات لهذا الحساب والمتمثلة فی

 تسبیقات الضریبة على أرباح الشركات. 444001حـ/ 
 على أرباح الشركات. الضریبة المستحقة 444002حـ/ 
 على أرباح الشركات، والذي یمثل رصید موجب. الضریبة الواجبة الدفع 444003حـ/ 
 فائض تسبیقات الضریبة على أرباح الشركات، والذي یمثل رصید سالب. 444004حـ/ 

 البنك أو الصندوق 5XXحـ/  -3
 التسجیل المحاسبي:ثانیا: 

 2تسدید التسبیقاتالمرحلة األولى: 
یتم تسدیده في  )2-(نأو  )1-(نعند حساب مبلغ التسبیق األول على أساس آخر سنة مالیة مختتمة 

 اآلجال المحددة ویسجل محاسبیا كالتالي:

 
/ن 20/05نفس القید یسجل عند التسدید التسبیقین الثاني والثالث، لكن التسبیق الثاني یسدد ویسجل من 

/ن، ومبلغ التسبیق قد یختلف األول عن الثاني 20/11/ن إلى20/10والتسبیق الثالث من /ن، 20/06إلى 
 وعن الثالث

 
 
 

                                                 
 مدونة الحسابات 1 
 .138، ص:2011الطبعة األولى، ددن، الجزائر، المحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي المالي، عطیة عبد الرحمان،  2 

 

 
 

 مبلغ التسبیق

 
 التسبیقمبلغ 

 
 تسبیقات الضریبة على أرباح الشركات.حـ/ 

 حـ/ البنك أو الصندوق.
لضریبة على أرباح " تسدید التسبیق األول ل

 للسنة ن " الشركات

 
 
 

5XX 

 
444001 

 

/ن20/03/ن إلى 20/02من   
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 المرحلة الثانیة: تسجیل الضریبة المستحقة في نهایة السنة
عند تحدید الوعاء الضریبي في نهایة السنة، وهذا إنطالقا من النتیجة المحاسبیة مضاف إلیها 

التخفیضات، یتم حساب مبلغ الضریبة المستحقة وهذا بتطبیق المعدل الالزم  اإلستردادات ومطروح منها
 1على الوعاء الضریبي ثم یسجل وفق القید التالي:

 
 المرحلة الثالثة: رصید التصفیة

بعد تسجیل المرحلة الثانیة نتحصل على رصید التصفیة والذي له ثالثة حاالت كما ذكرنا سابقا، إما معدوم 
 أو موجب أو سالبا.

 رصید التصفیة معدوم الحالة األولى:
في نهایة السنة، نسجل القید  444002یساوي رصید الحساب  444001معناه رصید الحساب  

 2ائب على أرباح الشركات للسنة (ن):اآلتي وتنتهي القیود المحاسبیة الخاصة بالضر 

 
 الحالة الثانیة: رصید التصفیة موجب

في نهایة السنة، والفرق  444001أكبر من رصید الحساب  444002رصید الحساب معناه  
، وعلیه 1/ ن+30/04، ویستوجب دفعه قبل 444003الدائن من الحساب  بینهما یسجل كدین في الطرف

 3یتم تسجیل القیدین التالیین:

                                                 
 .112، ص: المؤسسة، مرجع سابق جبایةبوعون یحیاوي نصیرة،  1 
 .100: ص، مرجع سابق بلحوت أمیرة وبودالي سمیحة، 2 
 .100: ص، أعالهمرجع نفس ال بلحوت أمیرة وبودالي سمیحة، 3 

 

 
 
لضریبة امبلغ 

 المستحقة

 
لضریبة امبلغ 

 المستحقة

 
 .األنشطة العادیة الضرائب عن األرباححـ/ 

 الشركات.على أرباح  حـ/ الضریبة المستحقة
 " السنة نعلى أرباح المستحقة لضریبة " تسجیل ا

 
 
 

444002 

 
695 

 

 

 
 

مجموع التسبیقات 
 المستحقة والمدفوعة

 
ة لضریبامبلغ 

 المستحقة

 
 أرباح الشركات.على  الضریبة المستحقةحـ/ 

 تسبیقات الضریبة على أرباح الشركات.حـ/ 

 سنة نال نتائج ب علىائتسبیقات الضر تسویة حساب 

 
 
 

444001 

 
444002 

 

 / ن31/12

 / ن31/12
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 على األرباح المسجلة في نهایة السنة. المستحقةلضریبة امبلغ (أ)  :حیث

 خالل السنة (ن). المستحقة والمدفوعة تسبیقات الضریبة على أرباح الشركاتمجموع (ب)  
 (ب). –(ج) رصید التصفیة = (أ)  

 1الحالة الثالثة: رصید التصفیة سالب

في نهایة السنة، والفرق بینهما  444001أقل من رصید الحساب  444002رصید الحساب معناه  
، مما یعني وجود دین ضریبي على عاتق إدارة الضرائب 444004یسجل في الطرف المدین من الحساب 

ریبة على تسبیقات الضلصالح المكلف، وفي هذه الحالة یتم إقتطاع مبلغ الدین الضریبي (ج) من مبلغ 
 )، ویسجل رصید التصفیة السالب وفق القید التالي:1التي ستدفع خالل السنة (ن+ ح الشركاتأربا

 
 
 

                                                 
 .41ص: مرجع سابق، العلوي عفاف،  1 

 

 
 

 ( ب )
 ( ج )

 
 ) أ (

 
 على أرباح الشركات. الضریبة المستحقةحـ/ 

 تسبیقات الضریبة على أرباح الشركات.حـ/ 
 أرباح الشركاتعلى  حـ/ الضریبة الواجبة الدفع

 ن " السنة نتائج ب علىائتسبیقات الضر " تسویة حساب 
 " سنة ن نتائج على" تسجیل رصید تصفیة الضریبة أو

 
 
 

444001 
444003 

 
444002 

 

 ( ج )
 على أرباح الشركات حـ/ الضریبة الواجبة الدفع ( ج )

 حـ/ البنك أو الصندوق
 رصید تصفیة بشیك بنكي أو نقدا "" تسدید 

 
 

5XX 

444003 

 

 

 
 
 

 ( ب )

 
 ( أ )
 ( ج )

 على أرباح الشركات. الضریبة المستحقةحـ/ 
 حـ/ فائض تسبیقات الضریبة على أرباح الشركات.

 تسبیقات الضریبة على أرباح الشركات.حـ/ 
 ة ن "السن نتائج ب علىائتسبیقات الضر " تسویة حساب 

 ة ن "السن نتائج على" تسجیل رصید تصفیة الضریبة أو

 
 

 
444001 

444002 
444004 

 

 / ن31/12
 

 1/ ن+30/04

/ ن31/12  
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 اإلقتطاع من المصدر نظام: التسجیل المحاسبي وفق الفرع الثاني
 محاسبة المكلف القانوني:أوال: 

الدولة، الضرائب والرسوم القابلة للتحصیل من  442XXیتم تسجیل المبلغ المقتطع في أحد فروع الحساب 
أطراف أخرى، ویتم إثبات مبلغ اإلقتطاع محاسبیا إما في قید إستالم الفاتورة أو في قید دفع مبلغ الفاتورة، 

 أي بأحد القیدین التالیین فقط ولیس كالهما.
 جیل الحاسبي عند إقتطاع مبلغ الضریبة من المكلف الحقیقيالتسالمرحلة األولى: 

 عند تسجیل فاتورة المورد أو حدوث العملیة التي تنشئ الضریبة: -أ

 
 1عند تسدید فاتورة المورد أو دفع المستحقات الصافیة للمستفید: -ب

 
 (ب). –حیث: (أ) مبلغ الفاتورة، (ب) مبلغ اإلقتطاع، (س) = (أ) 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .101: ص، سابقمرجع  بلحوت أمیرة وبودالي سمیحة، 1 

 

 
 

 ( ب )
 ( س )

 
 ( أ )
 

 حساب المخزونات أو األعباء المعني.حـ/ 
 حـ/إقتطاع من المصدر للضریبة على أرباح الشركات.

 المخزونات والخدمات.حـ/ موردو 
 ) "XX" تسجیل الفاتورة رقم (

 
 

442XX 
401 

3X  6أوX 
 

 

 

 
 

 ( ب )
 ( س )

 
 ( أ )
 

 موردو المخزونات والخدماتحـ/ 
 الشركات.حـ/إقتطاع من المصدر للضریبة على أرباح 

 حـ/ البنك أو الصندوق
 ) "XX" تسدید الفاتورة رقم (

 
 

442XX 
XX5 

401 
 

 

 تاریخ حدوث العملیة

 تاریخ حدوث العملیة
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 1المقتطع إلى إدارة الضرائب مبلغدفع الالمرحلة الثانیة: التسجیل الحاسبي عند 

 
 محاسبة المكلف الحقیقيثانیا: 

ات، ویسجل على أرباح الشرك یقبض المكلف الحقیقي مبلغ الفاتورة مطروحا منها المبلغ المقتطع كضریبة
 في محاسبته القید التالي:

 
 (ب). –حیث: (أ) مبلغ الفاتورة، (ب) مبلغ اإلقتطاع، (س) = (أ) 

 : التسجیل المحاسبي للضریبة على الدخل اإلجماليالمطلب الثاني
 المهنیةاألرباح لصنف  التسجیل المحاسبي: الفرع األول

لى عما یسمى بنظام التسبیقات  ذكرنا سابقا بأّن صنف األرباح المهنیة تخضع للنظام العام أو 
اح جیل المحاسبي للضریبة على أربسالحساب، حیث أن التسجیل المحاسبي لهذا النظام یتطابق مع الت

مارس، والثاني  20فیفري إلى  20مع األخذ بعین اإلعتبار أن لهذا النظام تسبیقین فقط األول من  الشركات
 جوان، أما رصید التصفیة له ثالثة حاالت وهي نفسها المتناولة سابقا. 20ماي إلى  20من 

 الرواتب واألجورلصنف  التسجیل المحاسبيثاني: الفرع ال
 الجة المحاسبیة:الحسابات المستخدمة في المعأوال: 

 المستخدمون والحسابات المرتبطة بهم 42حـ/   -1
 2حسب حاجات التسییر واإلعالم المالي، على النحو التالي: 42تنشأ األقسام الفرعیة للحساب  -

                                                 
 .102: ص، سابقمرجع  بلحوت أمیرة وبودالي سمیحة، 1 
 .66ص: مرجع سابق،  25/03/2009 ،19الرسمیة، العدد  الجریدة 2 

 

 

 ( ب )
 ( ب )

 
 حـ/إقتطاع من المصدر للضریبة على أرباح الشركات.

 حـ/ البنك أو الصندوق
 الضریبة على أرباح الشركات المقتطعة "" تسدید مبلغ 

 

 
XX5 

442XX 
 

 

 

 
 

 ( أ )

 ( س )
 ( ب )

 

 البنك أو الصندوق. حـ/
 حـ/ الضرائب على أرباح األنشطة العادیة.

 حـ/ الزبائن.
 ) "XX" قبض الفاتورة رقم (

 
 
 

411 

XX5 
695 
 

 

 تاریخ قبض الفاتورة
 

 تاریخ اإلستحقاق حسب كل نشاط
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 األجور المستحقة. –المستخدمون  421حـ/  ∗
 أموال الخدمات االجتماعیة. 422حـ/  ∗
 مشاركة األجراء في النتیجة. 423حـ/  ∗
 التسبیقات والمدفوعات على الحساب الممنوحة. –المستخدمون  425حـ/  ∗
 الودائع المستلمة. –المستخدمون  426حـ/  ∗
 اإلعتراضات على األجور. –المستخدمون  427حـ/  ∗

 1الهیئات االجتماعیة والحسابات الملحقة، ویتفرع إلى: 43حـ/  -2
 .%9إشتراكات إجتماعیة محجوزة، أقساط األجراء  4310حـ/  ∗
 .%26إشتراكات إجتماعیة محجوزة، أقساط صاحب العمل  4311حـ/  ∗
 هیئات إجتماعیة أخرى. 4321حـ/  ∗

 الدولة والجماعات العمومیة، هیئات الدولة والحسابات الملحقة.44حـ/  -3
 2ینقسم هذا الحساب بحسب وظیفة الحاجات إلى حسابات فرعیة، مثل:

 للتحصیل من أطراف أخرى.الدولة، الضرائب والرسوم القابلة  442حـ/  ∗
 الضریبة على الدخل اإلجمالي. 4420حـ/  -

 الضرائب األخرى والرسوم والتسدیدات المماثلة. 447حـ/  ∗
 3أعباء المستخدمین، ویتفرع إلى: 63حـ/  -4

 أجور المستخدمین 631حـ/  ∗
 رواتب وأجور. 63100حـ/  -
 ساعات إضافیة. 63101حـ/  -
 مكافآت. 63102حـ/  -
 تعویضات. 63120حـ/  -

 االجتماعیة.اإلشتراكات المدفوعة للهیئات  635حـ/  ∗
 أعباء إجتماعیة أخرى. 637حـ/  ∗

 المساهمة في النشاطات االجتماعیة والثقافیة. 6370حـ/  -
 أعباء المستخدمین األخرى. 638حـ/  ∗

 .الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة 64حـ/  -5

                                                 
 .93: ص، مرجع سابق بلحوت أمیرة وبودالي سمیحة، 1 
 .71، ص: مرجع سابق شي جماللعشی 2 

 .71، ص: أعالهمرجع نفس الشي جمال، لعشی  3 
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 عن األجور. المماثلةوالمدفوعات الضرائب والرسوم  641حـ/  ∗

 التسجیل المحاسبي:ثانیا: 
 1 :تمر عملیة التسجیل المحاسبي بالمراحل التالیة 

تقوم المؤسسة بإعداد بطاقة األجر حیث تعرف المؤسسة من  التسجیل المحاسبي لبطاقة األجر: -1
 ا یلي:كم، ویكون التسجیل المحاسبي خاللها أعبائها إتجاه مستخدمیها وٕاتجاه الهیئات الضریبیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .128-127، ص: مرجع سابق شي جمال،لعشی 1 

 

 
 
 
 
 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
 

XXX 
 

 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 

 .رواتب وأجور /حـ
 .حـ/ ساعات إضافیة

 حـ/ مكافآت.
 حـ/ تعویضات.

 حـ/ الضریبة على الدخل اإلجمالي.
 %9حـ/ إشتراكات إجتماعیة محجوزة، أقساط األجراء 

 حـ/ هیئات إجتماعیة أخرى.
التسبیقات والمدفوعات على الحساب –حـ/المستخدمون

 الممنوحة.
 األجور المستحقة. –حـ/ المستخدمون 

 "تسجیل كشف األجر"

 
 
 
 
 

4420 
4310 
4321 
425 
 

421 

63100 
63101 
63102 
63120 

 

 

 التـــاریـــخ
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ماعي بتسدید إشتراكاتها في الضمان االجت تقوم المؤسسة: تسجیل األعباء التي یتحملها المستخدم -2
 ومساهمات النشاطات االجتماعیة، ویكون التسجیل كاآلتي:

 
 عندما تسدد المؤسسة أجور العمال تقوم بالتسجیل المحاسبي التالي:تسدید األجور:  -3

 
 :واإلشتراكات االجتماعیة تسدید الضرائب -4

 

 

 
 
 

XXX 
  

XXX 

 
XXX 
XXX 

 

 
 حـ/ اإلشتراكات المدفوعة للهیئات االجتماعیة.

 حـ/ المساهمة في النشاطات االجتماعیة والثقافیة.
أقساط  حـ/إشتراكات إجتماعیة محجوزة،

 .%26صاحب العمل 
 أموال الخدمات االجتماعیة.حـ/ 

 "تسجیل أعباء صاحب العمل"

 
 
 

4311 
 

422 
 

635 
6370 

 

 

 

 
 

XXX 
 

 
XXX 

 

 
 األجور المستحقة. –المستخدمون حـ/ 

 البنك أو الصندوق.حـ/
 "تسدید األجور"

 
 

5XX 

421 
 

 

 

 
 

XXX 

 
XXX 

 
 .الضریبة على الدخل اإلجماليحـ/ 

 البنك أو الصندوق.حـ/
 "تسدید الضرائب"

 
 

5XX 

4420 
 

 

 التـــاریـــخ
 

 التـــاریـــخ
 

 التـــاریـــخ
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 االجتماعیة ویكون تسجیلها كما یلي:تسدد المؤسسة الخدمات تسدید الخدمات االجتماعیة:  -5

 
 المطلب الثالث: التسجیل المحاسبي للرسم على القیمة المضافة

ها الدفع هي الفرق بین مجموع الضریبة المستحقة للدفع مطروح منعرفنا سابقا بأن الضریبة الواجبة  
 مجموع الضریبة المسترجعة.

 1الفرع األول: الحسابات المستخدمة في التسجیل المحاسبي
، حساب واحد في الصنف الرابع للرسم على القیمة المضافةحسب النظام المحاسبي المالي، فقد خصص 

 الدولة، الرسوم على رقم األعمال، ویتفرع إلى: 445وذلك في حـ/
 الرسم على القیمة المضافة الواجب الدفع. 4455حـ/  •
 القابل للحسم. الرسم على القیمة المضافة 4456حـ/  •

 الرسم على القیمة المضافة على مشتریات التثبیتات 44562حـ/ -
 على القیمة المضافة على السلع األخرى والخدماتالرسم 44563حـ/  -
 قرض الرسم على القیمة المضافة. 44567حـ/  -

 الرسم على القیمة المضافة المجمع لصالح الدولة. 4457حـ/ •
 الرسم على القیمة المضافة المجمع من رقم األعمال. 44570حـ/  -
 الرسم على القیمة المضافة المقتطع من المصدر. 44571حـ/  -

                                                 
 .103: ص، مرجع سابق سمیحة،بلحوت أمیرة وبودالي  1 

 

 
 
 
 

XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 

 
 .%9 إشتراكات إجتماعیة محجوزة، أقساط األجراءحـ/ 

 .%26 حـ/إشتراكات إجتماعیة محجوزة، أقساط صاحب العمل

 حـ/ هیئات إجتماعیة أخرى.
 حـ/البنك أو الصندوق.

 " تسدید اإلشتراكات االجتماعیة "

 
 
 
 

5XX 

4310 
4311 
4321 

 

 

 

 
 

XXX 

 
XXX 

 

 
 حـ/ أموال الخدمات االجتماعیة.

 حـ/البنك أو الصندوق.
 " تسدید الخدمات االجتماعیة "

 
 

5XX 

 
422  

 

 التـــاریـــخ
 

 التـــاریـــخ
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 الرسم على القیمة المضافة للتسویة. 4458حـ/ •
 قابل للحسم.الرسم على القیمة المضافة التسویة  44586حـ/  -
 المجمع. الرسم على القیمة المضافةتسویة  44587حـ/  -

 1الفرع الثاني: التصریح الضریبي للرسم على القیمة المضافة.
م والسم القابل للخصلى المبیعات من خالل ما سبق، عند حساب الفرق بین الرسم المستحق ع  

 وجدنا أن هناك ثالثة حاالت على المشتریات،
لمؤسسة أي ا قیمة الرسم المستحق تساوي قیمة الرسم القابل للخصم في هذه الحالة ال تدفع :األولىالحالة 

 .مبلغ

 
تجاه إدارة ا قیمة الرسم المستحق أصغر من قیمة الرسم القابل للخصم في هذه الحالة الحق نیة:الحالة الثا

تحق على المس ئب، لذلك فهي ال تدفع أي مبلغ ویتم تسویة ذلك الحق عن طریق المتابعة للرسماالضر 
 المبیعات لألشهر القادمة.

 

                                                 
 .43ص:مرجع سابق، العلوي عفاف،  1 

 

 
 
 

XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 

 

 
 المجمع من رقم األعمال.الرسم على القیمة المضافة حـ/ 
 الرسم على القیمة المضافة المقتطع من المصدر.حـ/ 

 .على مشتریات التثبیتات TVAحـ/ 
 على السلع األخرى والخدمات TVAحـ/ 

 " (XX)" تسجیل التصریح الضریبي للشهر 

 
 
 

44562 
44566 

 

 
44570 

 44571أو

 

 

 
 
 
 

XXX 
XXX 
 

 
XXX 
XXX 
XXX 

 

 
 الرسم على القیمة المضافة المجمع.حـ/ 
 الرسم على القیمة المضافة المقتطع من المصدر.حـ/ 
 قرض الرسم على القیمة المضافةحـ/ 

 .على مشتریات التثبیتات TVAحـ/ 
 على السلع األخرى والخدمات TVAحـ/ 

 " (XX)" تسجیل التصریح الضریبي للشهر 

 
 
 
 

44562 
44566 

 

 
44570 

  44571أو
44567 

 

 نهایة الشهر المعني
 

 نهایة الشهر المعني
 



 الفصل الثاني: أهم الضرائب والرسوم المطبقة على المؤسسات الربحیة

107 
 

 

لمؤسسة ا قیمة الرسم المستحق أكبر من قیمة الرسم القابل للخصم، في هذه الحالة یجب على الثالثة: الحالة
 من الشهر الموالي. یوم 20أن تدفع مبلغ الرسم الواجب دفعه في أجل أقصاه 

 
من الشهر الموالي كآخر أجل، ویتم تسجیل  20الدفع قبل یوم في هذه الحالة یجب تسدید الرسم الواجب 

 القید التالي:

 
 1المعالجة المحاسبیة للرسم على النشاط المهنيالمطلب الرابع: 

إن األساس الخاضع للرسم على النشاط المهني هو المبلغ اإلجمالي لإلیرادات المهنیة أو رقم  
 األعمال المحقق خالل السنة خارج الرسم على القیمة المضافة

 عند إستحقاق الرسم یتم تسجیل القید التالي:أوال: 

 
 

                                                 
 .111: ص، مرجع سابق بلحوت أمیرة وبودالي سمیحة، 1 

 

 
 
 

XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 

 

 
 المجمع.الرسم على القیمة المضافة حـ/ 
 الرسم على القیمة المضافة المقتطع من المصدر.حـ/ 

 الواجب الدفع. TVAحـ/ 
 .على مشتریات التثبیتات TVAحـ/ 
 على السلع األخرى والخدمات TVAحـ/ 

 " (XX)" تسجیل التصریح الضریبي للشهر 

 
 
 

4455 
44562 
44566 

 
44570 
44571  

 

 

 
 

XXX 

 
XXX 

 

 
 الرسم على القیمة المضافة الواجب الدفع.حـ/ 

 حـ/البنك أو الصندوق.
 " (XX)" تسدید التصریح الضریبي للشهر 

 
 

5XX 

 
4455 

 

 

 
 

XXX 

 
XXX 

 

 
 الرسم على النشاط المهني.حـ/ 
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 ثانیا: عند دفع الرسم یتم تسجیل القید التالي:

 
 .G50في الجانب التطبیقي تسجل كل المستحقات مع بعضها حسب السلسلة رقم مالحظة: 
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 الثاني: خالصة الفصل
تتكامل فیما بینها، وكل وظیفة لها دورها الخاص  وظائفیتكون المحیط الداخلي للمؤسسة من عدة  

بها ومن بین هذه الوظائف نجد الوظیفة المحاسبیة التي تعتبر الجملة العصبیة فیها، فهي تقوم بالمعالجة 
المحاسبیة للضرائب والرسوم وتسجیل العملیات المختلفة التي تقوم بها المؤسسة والتي تتعلق بالوظائف 

 األخرى أیضا.
نستخلص أن المعالجة المحاسبیة والجبائیة للضرائب هي العالقة التي  الل دراسة هذا الفصلمن خ 

رباح الحقیقیة یكمن في إظهار األتربط علم المحاسبة بالقوانین الجبائیة، حیث أّن الدور الذي تلعبه المحاسبة 
ورة محاسبة توضح الصللمؤسسة، والذي یترتب عنه تحدید القیمة الواجبة دفعها من طرف المكلف، فال

 الحقیقیة في نظر المسیر على المؤسسة.
لمكلف دفعه، ترتب على اكما أّن تحدید الضریبة یعتمد على النتائج المحاسبیة لمعرفة المقدار الذي ی 

ومنه یمكن القول أّن الهدف الرئیسي للمعالجة الجبائیة والمحاسبیة للضرائب یكمن في التوفیق بین النظم 
 بها أنظمة الضرائب والتي قد تتعارض مع قواعد علم المحاسبة. التي تقضي



 

 

 

 اتمةــالخ

 

 



 العامة الخاتمة
 

153 
 

الدولة تلعب دور التوجیه لتنمیة االقتصاد الوطني وترشید إستخدام الموارد المالیة على غرار ما  

تقوم به من تقدیم خدمات عامة للمحافظة على األمن وكنتیجة لما سبق فإن مفهوم المالیة العامة یتحدد 

وجود نفقات عامة تلزم الدولة البحث عن مصادر لتغطیتها فتلجأ إلى الضریبة التي تحل مكانة واسعة في ب

قتصاد عن طریق فرض ضریبة على األشخاص الطبیعیین اإلالمالیة العامة ألّن لها دور في توجیه 

 والمعنویین.

ضة علیها الضرائب المفرو  حیث أّن المؤسسة تمثل الوحدة األساسیة في تغطیة نفقات الدولة بفضل 

خاصة بعد اإلصالحات التي قامت بها الدولة والتي مّست الضرائب المباشرة وغیر المباشرة بسبب تنّوع 

الضرائب وتعدد معّدالتها باإلضافة إلى إختالف مواعید تحصیلها، هذا من جهة ومن جهة أخرى محاولة 

ة المحاسبي المالي المشتق من المعاییر المحاسبیتجسید فكرة التوحید المحاسبي عن طریق تبني النظام 

أن الضرائب والرسوم تمثل صورة من صور المؤسسة ألن مصداقیة التصریح بها یعني الدولیة، حیث 

 ،مصداقیة القوائم المالیة وهي مرآة عاكسة لحالة المؤسسة

النظام جدید إن المؤسسات تطبق النظام المحاسبي المالي لكن لیس على أكمل وجه وهذا كون  

ونقص الخبرة فیه، مكا أّن المؤسسات تتمكن من الضرائب والرسوم ولكن رغم هذا إّال وتبقى هناك أخطاء 

 بسبب المیول إلى جانب المحاسبة وٕاهمال جانب الجبایة، وفي الحقیقة هما نظامین متكاملین.

 :إختبار صحة الفرضیات 
یعطي  حیث ادیة،اإلقتص المؤسسات تسییر في فعالة وسیلة المالي المحاسبي النظام یعتبر الفرضیة األولى:

 .هال الحقیقیة الصورة ویعطي ،المالیة كشوفال عرضو  عدیة عددیة، تصنیفها وتسجیلهاامعطیات ق

 الدخل لىع الضریبة الشركات، أرباح على الضریبة إلى اإلقتصادیة المؤسسة تخضعالثانیة:  الفرضیة

بیقي ، وهذا ما تم تناوله في الجانبین التطالمهني النشاط على والرسم المضافة القیمة على الرسم اإلجمالي،

 والنظري.

 رقم على أو نتیجةال على سواء الجبائیة القوانین مختلف بتطبیق جبائیا الضرائب تعالج الفرضیة الثالثة:

بتت صحة ، أثالمالي المحاسبي النظام له خصصها التي والحسابات نوعه حسب فكلٌّ  محاسبیا أما األعمال،

هذه الفرضیة ألن كل ضریبة لها وعائها الخاص وقوانین تخصها حسب درجة فعالیاتها وأهمیتها، كما أن 

 لكن منها حسابات تخّصها.
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