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 املقدمة العامة 

 اببلباال

 

 لكافة التشريعات املالية   اساي  ل ا جوهر و هي ال، الضرائب  العامة داتاير ل ا مصادر  وأهم أقدم منان   

 لتنظيم املسار املالي للدولة ، تستخدم داةا من تمثله بمابكافة دول العالم على اختالف انظمتها القتصادية  

آثارها تختلف والت  والجتماعية قتصاديةلا طبيعةل ا ذات هدافال  من مجموعة تحقيق في دورها  بجا   نب   

الجزائري صاغ فاملشرع عن هذه الدول  تختلف ل  لجزائر  ا أن وبما سائدة،ل  ا قتصاديةلا  النظمة فال باخت    

،    تتميز  نهااإل  التحصيل كيفية و  الضرائب وفرض لتكليفا شروط فيها نامبي جبائيه تشريعية صوصن   

فينلكمل  ا طرف من جبائيل  ا حسابل  ا وتدهور  يةلاملتوا  ا راءج من وهذا رارهاااستق  ت ال تعديل  بالتعقد وعدم     

لعمل على عدم ا وهو  ضريب ،ل ا تهرببال  نهع تجن  اسميت خطيرة ظاهرة  ا واعن  رائبضل  أ و  طاقن   و مع تواسع  

جزئية ، هذه الخيرة بصورة أو  لك كليا ذك   ا أو  جزئيا أو  لياك � ااستحقاقها، بعد دفعها من تهرب    اللتزام بها 

ي ذلك طرق و الدول و تحايل املكلفين بالضريبة على الدارة الجباية مستخدمين ف  اقتصاديات تهدداصبحت 

  يق الدولة لهداف اسيااستها القتصادية و الجتماعية تحق دون  يحول  فهذاااساليب مختلفة 

نيد بتج ظاهرةال  تعمل على الدارة أن حيثكانياتها املالية و البشرية ، وام طاقاتها من لك ههذ جةل    ذال معا 

   قبة ار م  لدى املكلف و كذلك تحسين العالقة بينه و بين الدارة  نمية الوعي الضريب ت أجل من مستمرة

ارات الجبائية اضافة الى تبسيط اجراءات التحصيل و الربط و ضرورة توفر الكفاءة و المانة لدى القر 

 الجبائية

 املقدمة العامة 
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 االشكالية: 

هذا يمكن طرح الشكالية التالية : من و  

 كيف تتم املعالجة املحااسبية للضرائب و الراسوم ؟

:  أهمها فرعيةال ا اسللةال  بعض طرح   لناحاو  وضوعامل  هذا لىا   و  لتطرق ل 

 _ ما املقصود بالضريبة ؟،و ما هي خصائصها ؟ 

 _ ما هي القواعد الاسااسية للضريبة ؟ 

 _ ما هي املبادئ الاسااسية للضريبة؟، و ما هي انواعها ؟ 

 الفرضيات : 

 بتحقيق القيام من يمكننا مقابل بال  بأدائها اللتزام مع الدولة تحدده نهائي إلزامي نقدي إقطاعالضريبة  -1

 العام املصلحة أهداف

 للضريبة عدة خصائص من بينها : -2

 نقدي(  فريضة) اقتطاع الضريبة 

 جبرا تدفع الضريبة 

 مقابل دون  تفرض الضريبة 

 نهائي اقتطاع الضريبة 

 الدولة قبل من تفرض الضريبة 

 أسباب اختيار املوضوع: 

  التالية:لهذا املوضوع لألاسباب  اختياري  تم وقد

وضوعامل شخصيةال  هذا في خوضلل  ا و  يول امل  رغبةل    _   

محااسبة و  محااسبة تخصص إطار في وضوعمل . ا راجدان    _ 

  تربصال
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  : اهمية البحث 

ا مجال داراسة في مثلتفت بحثل  وما رائبضل  أهمية من تسبهيك  لنه ااساس غةبال ا هميةل   لنسبة با أما   

فع مبلغ اليرادات العامة للدولة كما ان الظاهرة تبين مدى صعوبة انتهاج الدولة اسيااسة مالية متمثلة في ر 

الناحية القتصادية  من أما قتصاديلا تعديلل ا أدوات من أداةك  تضخمل  ا ظاهرة من لحدل    الضريبة 

راسم  و يشكل  غير  إلى وجود اقتصاد يؤدي وهذا عنها ا غير  ملداخيل  ملعلن  ا حصر  صعوبة مدى لداراسة   تبين 

 احدى املعوقات الاسااسية للتنمية القتصادية من الجتماعية 

 

 : منهج البحث 

اسوف نحاول من خالل هذه الدرااسة شرح املفاهيم و الاسس الت  تتعلق باملوضوع كما اننا اسوف نتبع 

 لوصفي لوصف و تحليل املفاهيم الظاهرة و املعطيات املتعلقة بالدرااسة الاسلوب ا

  البحثمحتويات:  

 و ملعالجة هذا املوضوع قمت بتقسيم بحث  الى ثالث فصول :

اهدافها  الفصل الول عموميات حول الضريبة خصصناه الى كل ما يتعلق بالضريبة و تعاريفها و انواعها و   

م و كيفية اسنعالج فيه الضرائب و الراسو اما الفصل الثاني التسجيل املحااسب  للضرائب و الراسوم و الذي 

 تسجيلها 

 و بالنسبة للفصل الثالث تطرقنا الى درااسة ميدانية في املركز الجواري لولية مستغانم.



 الفصل األول:                                                     عموميات حول الضرائب
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 قدمة الفصل :م

ر ث كانت في بداية األمحي البشري, املجتمع تطور  مع موازاة مراحل بعدة القدم منذ الضريبة مرت قدل

صادية لتحقيق أهداف اقتاختيارية ثم بعد ذلك رسوم مقابل خدمات و في األخير تطور هدفها و اصبحت أداة 

لعلوم و اجتماعية , حتى وصل األمر إلى أن صارت الضريبة علما قائما بذاته و بالتالي انفصلت عن باقي ا

 األخرى نظرا ألهميتها .

 من خالل ما تقدم سنتطرق إلى املباحث التالية: 

ماهية الضريبة و خصائصها األول: املبحث   

للضريبة و أهدافها  املبحث الثاني: القواعد األساسية  

الثالث ملبحثا   املبادئ األساسية للضريبة و أنواعها :   
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الضريبة ماهية: األول  املبحث   

 تجعل دولة ألي االقتصادية و  املالية السياسة في الهامة بخصائصها الضريبة تلعبه  الكبير  الذي الدور  إن 

 خاللها من تسعى قواعد بوضع الدولة تقوم فلهذا,  العامة ايراداتها في كليا اعتمادا عليها تعتمد األخيرة هذه

مسطرة. أهداف تحقيق إلى  

  املطلب األول: مفهوم الضريبة و الرسم

من أهم التعاريف نجد بأن الضريبة :  مفهوم الضريبة -1  

ية دون مقابل و نهائ>> تعرف على أنها مبلغ من املال التي تفرضه الدولة و تجنيه من املكلفين بصورة جبرية و 

 ذلك من أجل القيام بتغطية النفقات العمومية <<1

ساهمة م نهائية,هي فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة املحلية بصورة >>  

 منه في التكاليف و األعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة <<2 

أدائها بال نعرف الضريبة على أنها >> إقطاع نقدي إلزامي نهائي تحدده الدولة مع االلتزام ب ايضا أنكما يمكن 

 مقابل يمكننا من القيام بتحقيق أهداف املصلحة العامة <3.

يعرف الرسم على أنه الرسم:  مفهوم -2  

قد تكون عليها من الدولة, ف>> مبلغ من املال تحصل عليه الدولة من املنتفع مقابل خدمة يطلبها و يحصل 

الخدمة على شكل عمل قام به موظف الدولة إلنجاز معاملة جواز السفر ملواطن أو حصول املواطن على 

 رخصة السياقة <<4

ات فريضة مالية تجنى من شخص معين مقابل خدمة خاصة ذيمكن استخالص تعريف الرسم على أنه : >> 

<< اص يعود عليهطابع إداري تؤديها له الدولة أو نفع خ  

 

 

 

                                                           
 1 المالية العامة )التشريع الضريبي العام( مؤسسة بحسون ،فوزت فرحات ،1997 ، ص 213

  2 االقتصاد المالي )السياسات المالية للنظام الرأسمالي( مجدي محمود ،دار الجامعة الجديد للنشر ،1999 ،ص 149
  3 المالية العامة، عبد كريم صادق يؤنس احمد ،دار النشر ،  1996 ،ص ،183 ،ص184

  4 المالية العامة، علي زغد ود ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ص 176 
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الرسم و  الضريبة خصائص: الثاني املطلب  

 1- خصائص الضريبة : من التعاريف السابقة يمكن استخالص الخصائص التالية : 5

ي :الضريبة اقتطاع )فريضة ( نقد-1-1  

ائية.التزام يفرض أساسا في صورة نقدية خالفا ملا كان سائدا في األنظمة االقتصادية البدالضريبة   

تدفع جبرا: الضريبة -1-2   

ره في إن صفة اإلجبار في الضريبة ذات صيغة قانونية بمعنى هذا إجبار قانوني و ليس معنوي يوجد مصد 

ذ رغبته أو أو األفراد , و بناءا عليه يكون الفرد مجبرا على دفع الضريبة دون أخالقانون و ليس في إدارة الدولة 

 االستعداد للدفع في االعتبار .

تفرض دون مقابل: الضريبة -1-3  

عتباره أحد أي أن الضريبة تدفع للدولة اشتراط الحصول على مقابل أو نفع معين ,فالفرد يدفع الضريبة با

 أفراد املجتمع و ذلك من خالل مساهمته في األعباء العامة للدولة .

نهائي : اقتطاع الضريبة -1-4   

نهائية , فة املبلغ املالي في مدة معينة بل يدخل إلى الدولة بص استرجاع هذاأي أن الدافع للضريبة ال ينتظر 

ال في فالقرض مثال يعود إلى صاحبه اما الضريبة فتدفع إلى مصلحة الضرائب بدون عودة إلى صاحبها إ

إلخ (. الحاالت االستثنائية  )الوفاة ,توقف النشاط .................  

من قبل الدولة : تفرض الضريبة -1-5   

قييم األعباء تفرض الضريبة  على كل شخص قادر على الدفع تبعا ملقدراته املالية ,فالضريبة هي طريقة لت

 العامة بين األفراد وفقا ملقدراتهم .

  

                                                           
  5 الوجيز في المالية العامة ،سوزي عدلي ناشد ،دار النشر ،االسكندرية ،2000 ،ص115 ،ص 116
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التعاريف السابقة يمكن أن نستخلص الخصائص التالية من خالل:  رسمخصائص ال-2   

اتخاذ  مبلغ من النقود و يقتصر هذا العنصر بالتطور  الحديث الذي طرأ في مالية الدولة من حيث الرسم-1

 النفقات العامة للطابع النقدي 

   ر املالي أو إلى رجال  قانون الجبر , حيث أثار عنصر الجبر في الرسم جدال في الفكيدفع الرسم إلى الدولة -2

بخدمة معينة أو منفعة خاصةالرسم يفرض مقابل انتفاع الفرد -3  

و الرسوم : الضرائبكإضافة سنتعرف على الفرق بين   

اختالف  دولكن يوجيتفقا في أن كالهما مبالغ من النقود يفرض جبرا أن  هو :الرسوم و  الضرائبالفرق بين 

 بينهما و هو كاآلتي: 6 

 

 الرسوم

 

 الضرائب

  

تفرض مقابل خدمة خاصة تؤدي لدافع  -

تعود عليه بنفع خاصالرسم و   

الرسم هو  القاعدة العامة في تحديد سعر  -

القيمة الخدمية التي يحصل عليها الفرد 

 بصرف النظر عن مقدرته املالية  

  

 

مساهمة  القاعدة فرض دون مقابلت -

 الفرد في تكاليف األعباء العامة

بة الضريتحديد سعر العامة في  القاعدة -

تناسب تكون املقدرة املالية للفرد بحيث ي

 سعر الضريبة مع مقدرته 

 

  

 

 

 

 

  

                                                           
  6  الوجيز في المالية العامة ،سوزي عدلي ناشد ،دار النشر ،االسكندرية ،مرجع سابق  ،ص 117
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: القواعد األساسية للضريبة و أهدافها الثاني املبحث  

املطلب األول: القواعد األساسية للضريبة   

ا إلى حد كتابه ثروة األمم و هذه القواعد ال زالت سارية أهميته في االقتصادي آدم سميثإلى  تعودهي قواعد 

  : يليا مكل قاعدة على حدى في   قواعد و سوف نتناول   أربعةاآلن و هي ترتكز غالبا على 

قاعدة العدالة:-1  

ث يقول آدم هي أن أفراد كل دولة يجب أن يشتركوا لتأدية النفقات الحكومية بالنسبة إلى قدرة كل منهم بحي

سبية في نفقات حكومته بحسب مقدرتهم النسميث في هذا الصدد أنه : >> يجب أن يساهم أفراد كل دولة 

أساس  الحديث فيقيمها على الذي يتمتعون به في ظل حماية الدولة، أما في الفكر  الدخلأي بحسب نسبة 

 الضريبة التصاعدية

اعدة الوضوح )اليقين(:ق-2  

حة و لقد اهتمت التشريعات الضريبية املعاصرة بقاعدة الوضوح و اليقين، أي أن الضريبة  تكون واض 

 معلومة حق العلم من حيث مقدارها وموعد دفعها و كيفية الدفع 

قاعدة املالئمة في الدفع :-3  

اصة فيما يتعلق ظروف املكلفين بها و تسهيل دفعها خيقصد بها ضرورية تنظيم قواعد الضريبة بصورة تالئم 

يتالئم   بموعد التحصيل و طريقته و إجراءاته أي يجب أن يكون  موعد دفع الضريبة  من املمول إلى الخزينة

 مع موعد تحقق الوعاء الخاضع للضريبة 

ت :قاعدة االقتصاد في النفقا-4  

ل إلى هي الفرق بين ما يخرج من عند اإلدارة الجبائية  أي ما أنفقته الدولة عند تحصيل الضريبة و ما يدخ

 خزينة الدولة من كل ضريبة يجب أن يكون أقل ما يمكن بحيث تتحقق الوفرة الضريبية7 

 

  

 

                                                           
  7 المالية العامة و التشريع المالي الضريبي ، عادل فليح العالي ، الطبعة 1،2007، عمان ، ص 95 
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الضريبة أهداف: الثاني املطلب  

  أهداف متعددة نذكر منها ما يلي:للضريبة إن 

ة :اف املالياألهد -1  

و  اخزينته تعتبر من األهداف الرئيسية و الهامة للضريبة حيث تمثل مصدر داخلي من إيرادات الدولة لتمويل 

ت اإلدارة بالتزاماتها اتجاه اإلنفاق العام، كتمويل اإلنفاق على الخدمات و على استثماراتضمن لها الوفاء 

  .الحكومية

االقتصادية: األهداف -2  

خم أو االقتصادي غير مشوب بالتض يقصد بها أن الضريبة تستخدم بهدف الوصول إلى حالة االستقرار 

  قتصادي.االنكماش، و أصبحت في إطار الدولة أداة للتأثير في األوضاع االقتصادية و تحقيق االستقرار اال

اف االجتماعية: األهد – 3  

:أهمهاة تعمل الضريبة على تحقيق بعض األغراض االجتماعي  

جتمع و إعادة توزيع الدخل، أي عدم السماح بتمركز الثروة بأيدي فئة أو طبقة محدودة من أفراد امل تنظيم_ 

سلع  الواسع بفرض ضرائب منخفضة على_ املحافظة على إمكانية اقتناء بعض السلع ذات االستهالك 

      االستهالك كالخبز و الحليب......إلخ

السكن و ذلك باإلعفاء من مداخيل الكراء من _جلب أكبر قدر  من املساكن بهدف التخفيف من أزمات 

 الضريبة أو منحها تخفيض 

. _فرض ضرائب مرتفعة على بعض السلع التي تنتج عنها أضرار اجتماعية كاملشروبات الكحولية  

  األهداف السياسية:-4

االجتماعية  الداخل تمثل الضريبة أداة في يد القوى  الخارجية ففيسواء فيما يتعلق بالسياسة الداخلية أو    

املسيطرة سياسيا في مواجهة الطبقات االجتماعية األخرى، آما في الخارج فهي تمثل أداة من أدوات السياسة8 

 مع جارةالت لتسهيلالمتيازات الضريبية ( ) كمنح اإلعفاءات و ا الجمركيةالخارجية مثل استخدام الرسوم 

 بعض الدول أو الحد منها ) رفع سعر  الرسوم الجمركية(من أجل تحقيق أغراض سياسية  9.

                                                           
  8 اسس المالية العامة ، خالد شحادة الخطيب ،احمد زهير ،دار وائل للنشر و التوزيع ،  2007 ،ص152

  9 اقتصاديات الجباية و الضرائب ،محمد عباس ،دار الهومة ،2003،ص 19
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املبادئ األساسية للضريبة و أنواعها املبحث الثالث:  

للضريبة األساسية املبادئ املطلب األول:  

و تتمثل في:  الخزينة و املواطنينبين مصلحة  للضريبة أربعة مبادئ تهدف إلى التوفيق   

مبدأ العدالة: -1  

دفع قسط به توزيع العبء املالي على أفراد املجتمع حسب مقدرتهم النسبية بمعنى أن كل شخص يد يقص 

.ضريبي يتناسب مع دخله  

:  مبدأ اليقين -2   

ون ميعاد على اليقين دون غموض أو تحكم، بحيث يكيعني أن تكون الضريبة امللزم بدفعها املكلف محددة 

مول الدفع طريقه املبلغ الواجب دفعه واضحا و معلوما للممول و ألي شخص و الهدف من ذلك هو حماية امل

جعل املمول التي ت املستمرةمن التعسف ،و يتطلب  هذا استقرار التشريع الضريبي و إبعاده عن التعديالت 

  عديالت .عاجزا عن تتبع هذه الت

مبدأ املالئمة في التحصيل :  -3  

جراءات الضرائب في األوقات و بحسب الطرق أكثر مالئمة للممول ،و هذا بتسهيل اإل  تجنىو يعني ذلك أن 

تي ال يتضرر املتعلقة بتحصيل الضريبة و اختيار  األوراق املالئمة ،تسهيل إجراءات  التصريح و األساليب ال

. منها املمول عند الدفع  

:  مبدأ االقتصاد في النفقة-4  

بغي أن تكون هذا املبدأ بأن الدولة ال بد أن تبتعد عن الضرائب  التي تكلفها أمواال كبيرة و بالتالي ين يعني

من مداخيلها.  نفقات تحصيل الضرائب قليلة مقارنة بمداخيلها و إال ما الفائدة من جباية موارد تكاليفها أكبر   

 

 

 

  



 الفصل األول:                                                     عموميات حول الضرائب
 

11 
 

الضرائب  أنواعطلب الثاني: امل    

ة، و فيما يأتي تضم الضرائب في الوقت الحاضر أنواع عديدة تتفاوت في أهميتها و كذلك في أثارها االقتصادي  

نطاق واسع وفي الدول كافة تقريبا. علىأهم أنواع الضرائب التي لها تطبيقا   

 

10املتعددة الضريبة و  الواحدة الضريبة: األول  الفرع  

: الواحدة الضريبة -1  

 نظام الضريبة الواحدة هو الذي يقوم على أساس فرض ضريبة واحدة على مجموع اإليرادات من مختلف

مول من املصادر و يتميز هذا النظام بالسهولة ألنه يفرض ضريبة واحدة على مجموع الدخل الذي يحققه امل

احدة و ال املمولة مرة و  مختلف مصادره و الذي تحدده اإلدارة الضريبية املختصة ثم تخضع مجموع العمليات

 و ال يقدم غير إقرار واحد و ال يتعامل إال مع عون ضرائب واحد ,و إذا احتاج إلى واحدة مرةيحاسب عليها إال 

ه لها أن يطعن في صحة قرارات الضرائب فإنه يرفع طعنا واحدا ,و يعد هذا النظام أعدل أنواع الضرائب ألن

لدفع ت املمول االجتماعية مرة واحدة و تتناسب مقدرة املمول على اإلى حاال صيغة شخصية إذ يمكن النظر 

عماله بعكس الحال في الضرائب املتعددة و تمتاز ببساطة اإلجراءات فيقدم املمول إقرار واحد عن نتائج أ

  إلدارة ضريبة واحدة التي تحاسبه مرة واحدة .

املتعددة: بئالضرا-2  

ة الواحدة إن تعدد االتجاهات في اختيار املادة الخاضعة للضريبة و كثرة االنتقادات املوجهة لنظام الضريب

,على ات أدى إلى األخذ بنظام الضرائب املتعددة الذي تفرض بموجبه الضريبة على كل نوع من أنواع االيراد

 أساس مصدرها إيراد مصدره العمل البحث كاألجور و املرتبات 

د مصدره مختلف العمل برأس املال, كاألرباح التجارية و الصناعية اإير   

 فكل نوع من هذه اإليرادات له ميزانية خاصة مما يجب تنوع الضريبة التي يخضع لها كل إيراد.

م فاإليراد الذي يكون مصدره رأس مال البحث يجب أن يخضع لضريبة ذات سعر عال ألن صاحب اإليراد ل

يجب  طا في سبيل الحصول على هذا اإليراد , وأما اإليراد الذي يكون مصدره العمل فقيبذل مجهودا جسماني

ه أكثر أن يخضع لضريبة ذات سعر منخفض ألن مصدر اإليراد ينتج عن بذل مجهود جسماني أو فكري و غياب
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وسط  من إيراد رأس املال , أما اإليراد الذي يكون مصدره امتزاج العمل برأس املال فيجب أن يخضع لضريبة

 ال هي في شدة الضريبة في الحالة األولى و ال هي في خفة الضريبة في الحالة الثانية 10. 

 

 

 

األموال و  األشخاص على الضريبة: الثاني الفرع  

:الضريبة على األشخاص -1  

 فتعرض على األشخاص بحكم يقصد بها أن يكون اإلنسان ذاته هو محل الضريبة أو وعاء الضريبةو 

ى األشخاص و لقد عرف التاريخ املالي الضريبة عل،في إقليم الدولة بغض النظر عن امتالكهم للثروة  وجودهم 

الد الذميين( في الب)قديم الزمان ،فعرفها الرومان و العرب ،حيث كانت تفرض على غير املسلمين منذ  

و كانت  ،19 الخاضعة للحكم اإلسالمي ،و كانت تقتصر  على الذكور البالغين كما عرفتها مصر  في أواخر القرن 

لرؤوس تأخذ بضريبة الفرد أو ضريبة الرؤوس ،لكونها تفرض على األشخاص باعتباره "رأس" و ضريبة اتسمى 

تمعات املوحدة في املج، و قد إنتشرت ضريبة الرؤوس  شكلين أساسيين ، ضريبة موحدة أو ضريبة مدرجة

قاربين من القديمة البدائية لكونها كانت تتماش ى مع الظروف االجتماعية واالقتصادية ، حيث كان األفراد مت

بجانب  املالية ،مما يصعب عليها تقرير وعاء الضريبةحيث الدخول و الثروات باإلضافة إلى بدائية االدارة 

لغ الذي لها ، لذا كانت تفرض ضريبة بسيطة موحدة على األفراد ، فيدفع كل فرد ذات املبسهولة تحصي

نخفض لضريبة ، و كانت الحصيلة الضريبية بسيطة ألن سعرها كان دائما  ميدفعه األخرون الخاضعون ل

ية و لكي يتمكن  ذوي الدخول املحدودة  من دفعها ، و مع تقدم املجتمع و  ظهور الفوارق االقتصاد

لخاضعين املنشودة  منها على ا االجتماعية بين األفراد و دخولهم أصبحت الضريبة املوحدة ال تحقق العدالة 

ي فرضها بطرس لها ،إذ أصبح األفراد يتفاوتون في مقدرتهم التكليفية لألشخاص ، و من أمثلتها الضريبة الت

رجوازية و الطبقة الب الحرفيون، أكبر قيصر روسيا حيث قام بتقسيم املجتمع إلى أربع فئات ) الفالحون،

 الطبقات األخرى .... إلخ  (

فئة اجتماعية فرضت على كل فئة ضريبة خاصة ،  22حيث قسم املجتمع إلى   1865تها فرنسا عام كما فرض

و املدرجة ،  و تكاد تخلو التشريعات الضريبية الحالية للعديد من الدول من ضريبة الرؤوس بنوعيها املوحدة

 نظرا ملا فيها من إصدار  لكرامة اإلنسان و حقوقه بجعله محال للضريبة 11  

                                                           
  200 النشر و ة الجامعية الدار "العامة الموازنة و العام االقتصاد مبادئ"حجازي السيد /د10
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موال :الضريبة على األ -2  

س مال رأنظرا للعيوب السابق ذكرها بشأن الضرائب على االشخاص ، فقد ساد االتجاه نحو اختيار األموال 

واء أو دخال ، و راس املال هو مجموع ما يمتلكه األفراد من قيم استعمال في لحظة زمنية موحدة  )الثروة( س

ة أو سلعة استهالكية أو أوراق ماليإنتاجية  سلعة( أو شكل  أخذت شكال عينيا  كأرض ) عقار أو  مبنى.... 

و روة مفهوم أشمل و أعم من رأس املال أما الدخل فهالنقود، و الواقع فإن الث)أسهم و سندات ( أو مبلغ من 

يته على نحو مستمر من مصدر معين قد يتمثل في ملك كل ما يحصل عليه الفرد بصورة دورية منتظمة

عامة كقاعدةأو في كليهما معا ، و يأخذ الدخل صورة نقدية لوسائل اإلنتاج أو في عمله   

الثروة إلى الدخل : نمالوعاء الضريبي و لألسباب التالية انتقل   

زيادة ن ذلك العيني إلى االقتصاد النقدي ،فقد ترتب ع التطور الذي لحق االقتصاد و تحويله من االقتصاد-1

 أهمية الثروة  املنقولة عن الثروة  العقارية

م عالقات تمثلت في شكل تنظيالقيود التي فرضت على حق امللكية ،و ما يتفرغ عنها من حق استغالل -2

  استجار األراض ي و املباني لألغراض السكنية و غيرها مما أدى إلى تناقص أهمية الثروة العقارية 

 تزايدت أهمية الدخل عن الناتج العمل و أصبح هو  القيمة، فقداستنادا إلى أن العمل أصبح مقياس  -3

  املعيار 
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الغير املباشرةالفرع الثالث: الضرائب املباشرة و   

  :الضرائب املباشرة -1

ال ،و تمتاز يمكن تعريفها بأنها تلك الضريبة التي تفرض على واقعة وجود عناصر الثروة من الدخل و رأس امل 

م و هي ثابتة أعمالهالضرائب املباشرة بتحقيقها العدالة في التكليف ،ألنها تتناول مقدرة االفراد املالية ال 

عودا أو على رؤوس األموال و هو مدخول ال يتأثر بإدارة األفراد و درجة و مستوى انفاقهم ص للدخل ألنها تطرح

شعرون بثقلها و إلى إنهاء الوعاء الضريبي ألن املكلفين ي فين باإلضافةهبوطا و هي تتطلب عدد قليل من املوظ

قات العمومية د الالزمة لسد النفتأمين املوار مكرهين  و يحاولون التهرب منها بحيث تقل حصيلتها و تعجز  عن 

 و البعد عن املساواة .

الضرائب الغير املباشرة:-2  

على وقائع تمثل إنفاقا أو تداوال لعناصر الثروة.هي التي تفرض   

ما يشتري ش يء للضرائب املباشرة مزايا عدة تجبى بسهولة فاملكلف يؤديها دون أن يشعر بها ،فهو ال يدري حين

ور الثروة غير مباشرة و وفرة حصائلها و نموها مع ارتقاء املدينة و زيادة االستهالك و تطضريبة ما أنه يدفع 

   العامة و هنا ما يفسر لجوء الحكومات إليها عندما تحتاج إلى املال .12

الضريبة على االستهالك و الدخل و اإلنتاج الفرع الرابع:  

: الضريبة على االستهالك -1   

و يمكن  الضريبة هنا بصدد واقعة االستهالك أو انفاق الفرد لدخله ،و هي ضريبة متنوعة و متعددة تفرض

الخدمات  على االستهالك تفرض بمناسبة استعمال الفرد لدخله للحصول على السلع و القول أن الضرائب 

توقف دائما إذ أن األمر يالتي يحتاج إليها ،و تعدد الضرائب على االستهالك وفق لطبيعة األنظمة الضريبية 

يبة في فرض الضر  على مدى حاجة الدول إلى املال   ،فضال عن أهمية تحقيق أغراض اقتصادية و اجتماعية

 على االستهالك 

 

 

. 
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الضريبة على اإلنتاج -   

ي أي مرحلة من هي ضريبة تفرض على املنتجات الطبيعية أو الصناعية و يطلق عليها رسوم االنتاج و تفرض ف

يع الوحدة مراحل التصنيع أو االنتاج حيث يقوم بدفعها املنتج و يضيف قيمة الضريبة إلى سعر البيع ،ب

 للمستهلك .

الضرائب على الدخل :   -3  

ر الدخل الوعاء يعتبر الدخل الوعاء األساس ي للضريبة لكونه يمتاز بطبيعة متجددة و متكررة و ينتج عن اعتبا

ضريبة، ويعرف حصيلة الضرائب على الدخل النسبة الهامة من الحصيلة الكلية للالرئيس ي للضريبة و تشكل 

صدر الدخل بأنه إيراد نقدي أو مقابل للتقدير بالنقود يحصل عليه بصفة دورية أو قابلة للدورية من م

 مستمر  أو قابل لالستمرار و تفرض الضريبة على عموم الدخل دفعة واحدة أو على فروعه13

  

                                                           
13  
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مس : الضريبة على رأس املال والشركات و على االنفاقالفرع الخا  

الضريبة على رأس املال:-1  

وعاء  تفرض على تملك رأس املال و تدفع من الدخل و تتميز هذه الضريبة بأنها تتخذ رأس املال نفسه 

دون ريبة الضريبة إال أن سعرها يكون منخفض بحيث يكفي الدخل الناتج على رأس املال للوفاء بدين الض

  حاجة  للتصرف في جزء منه و قد تفرض ضريبة استثنائية مثل أوقات الحروب 

الضريبة على الشركات :-2  

وال املنقولة أي الضرائب التي تفرض على انتقال رأس املال بالوفاء و هي التي تفرض على جميع الحقوق و األم

ةالتي تؤول إلى الغير عن طريق اإلرث أو الوصية أو الهبة الحديث  

 فرضت الضريبة على الشركات نظرا للمزايا التي تتصف بها أهمها:

أنها ضريبة عادلة تصيب أمواال لم تبذل في سبيل الحصول عليها مباشرة دون عبء  -1  

ع الشخصية بمراعاة األوضاهي مالئمة و خفيفة الوطأة على املكلفين ،وفرة املورد و قلة النفقة أنها تسمح  -2

رائب على بحسب درجة القرابة بين الوارث و املورث و يأخذ قانون الجزائر بالنسبة للضللمكلف و تتصاعد 

 الشركات بالتصاعد .

الضرائب على اإلنفاق : -3  

 اقهإنفهي نوع من أنواع الضرائب الغير املباشرة و تفرض على إنفاق الدخل ألغراض االستهالك أو على 

ة على األسهم و السندات و غير ذلك من رؤوس األموال ،و الضريبألغراض االستثمار أي على شراء العقارات و 

   النفقات تفرض حين ينفق الفرد كل أو بعض رأس ماله أو دخله في سبيل سد حاجة له .14 
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 خاتمة الفصل:

فرض على من خالل تعرضنا لإلطار النظري للضريبة يمكن القول أن الضريبة هي عبارة عن فريضة جبرية ت

  جميع األشخاص الطبيعيين و املعنويين جبرا دون مقابل و هذا بصدد تغطية األعباء العامة للدولة

فظ بها ليست حيادية إذ أن الدولة تستخدمها لتحقيق أهدافها و كذا تحاكما نستخلص أيضا أن الضريبة  

 على االستقرار االقتصادي مثل عالج التضخم و االنكماش االقتصادي. 

ا وسيلة و عليه فان لبالدنا نظاما ضريبيا خاصا بها حيث أن الضريبة الى جانب كونها تمويلية فهي أيض

  لتحقيق أهداف اجتماعية و اقتصادية .

  



 الفصل الثاني :                    التسجيل  المحاسبي للضرائب و الرسوم
 

18 
 

 مقدمة الفصل:

 اطنيها،ملو  الرفاهية لتحقيق العام للصالح إنفاقها أجل من الدولة خزينة تمويل مصادر  أحد الضرائب تعد

 تحصيلو  جباية عملية تنظم التي والتشريعات القوانين سن من وسعها في ما كل لعمل الدولة تسعى لذلك

 على يالضريب العبء زيادة وعدم العدالة تحقيق مع الدولة لخزينة الجباية وفرة على يحافظ بما الضرائب

 ةمتعدد األهداف هذه أن املؤكد منو ان كان  املحيطة الظروف بتغير  أهدافها تغيرت ولقد املكلفين،

 ومن ملالي،ا الهدف وهو  وحيد هدف املاض ي القرن  بداية حتى للضريبة كان التاريخية الناحية فمن ومتشعبة،

 اتاإليراد على وكان العامة، النفقات لتغطية اإليرادات على للحصول  العامة السلطات استخدمتها ثم

 ياسيةوس واقتصادية اجتماعية أهداف عدة وللضريبة األدنى، حدها في تبقي أن الوقت ذلك في الضريبية

دخلال على يبةالضر  وهي الضرائب من يننوع أهم دراسة بصدد هنا ونحن املالية، أهدافها إلى باإلضافة  

        و الضريبة على ارباح الشركات  

 و علية سنتطرق في هذا الفصل الى ثالث مباحث :

  الضرائب تطبيق مجال حث االول :بامل

  خصائصها و  بالضريبة املكلفين التزامات املبحث الثاني:

  التسجيل املحاسبي للضرائب و الرسوم املبحث الثالث:
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الضرائب مجال تطبيق:  األول  املبحث  

 منها ديقص دراسة هي الضريبية املحاسبة منها فروع عدة ويضم معينة وأصول  قواعد تحكمه علم املحاسبة

 وجودها ألن يةاملحاسب بالدفاتر  الضرائب قوانين هتمت و ، الضرائب قوانين وأحكاماملحاسبة  علم بين الربط

 ضريبيةال املحاسبة تعاريف فإن ولذا والصناعية، التجارية للمنشآت الحقيقية األرباح معرفة إلى يوصل

  : منها نأخذ و  تعددت

 النظم بين قالتوفي ويهدف الضرائب وقوانين املحاسبة بين الربط فيها يتم و  املحاسبة، علم فروع أحد هي -

  املحاسبة علم قواعد مع تتعارض قد والتي الضرائب أنظمةبها  تقض ي التي

 يبيالضر  بالقانون  املحاسبية والقواعد األسس بين الربط يتم وفيها املحاسبة، علم فروع أحد هي - -

الضريبية. التعليمات ومجموعة  

I.R.G اإلجمالي الدخل على الضريبة:  األول  املطلب  

 الدخل على املتعددة الضريبة نظام من املرور  أساس على تم اإلجمالي، الدخل على الضريبة إحداث نا

 من جمالياإل  الدخل على الضريبة أسست فلقد الوحيدة، الضريبة نظام إلى ضريبة عشرة إحدى من واملتكونة

1199 لسنة املالية قانون  خالل  

ياإلجمال الدخل على الضريبة تعريف:  أوال   

 وهي الضريبة، محل أمواله أو  ثروته كانت سواء الفرد دخل من مباشرة اقتطاعها يتم مباشرة ضريبة هي

 تدفع العدالة حيث انها ل  بأسلوباألشخاص الطبيعيين بصفة صريحة و الزامية و نهائية و  على تفرض

و ع العائلي ، اضافة الى الوض تتناسب مع مداخيلهم و نشاطاتهم القتصاديةبالتساوي بين املواطنين بل 

لشخص اللتزامات الخرى و هي ضريبة سنوية و وحيدة و هي تفرض على جميع املداخيل التي يحوزها نفس ا

  

I.R.G اإلجمالي الدخل على الضريبة تطبيق مجال: ثانيا  

  :للضريبة الخاضعون  األشخاص /1

 الجزائر في تكليفهم موطن يوجد الذين األشخاص 

 الشخاص الطبيعيون  

 األشخاص شركات اعضاء 
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 1املهنية املدنية الشركات في الشركاء 

 فيها محدودة وغير  تضامنية مسؤولية لهم الذين املساهمة شركات أعضاء 

 الجماعي السم ذات الشركات له تخضع الذي النظام لنفس الخاضعة املدنية الشركات أعضاء 

 للضريبة: الخاضعة املداخيل تحديد /2

 التجارية و  الصناعية ألرباحا 

 ·التجارية غير  األرباح 

 · الفالحية؛ املداخيل 

 · العقارات؛ تأجير  عن الناتجة اإليجارية املداخيل 

 · املنقولة؛ األموال رؤوس ريوع 

 العمري  والريوع املنح واألجور، الرواتب 

: 2I.R.Gثالثا: اإلعفاءات الواردة على الضريبة على الدخل اإلجمالي 

 ( م.ض.)ق  من 13 املادة حسب مؤقتة أخرى  و  دائمة إعفاءات عليها ترد : والتجارية الصناعية األرباح-/1

  :منها نذكر  يمكن أن والتي

 اإلجمالي الدخل على للضريبة بالنسبة دائم، إعفاء من تستفيد : الدائمة اإلعفاءات: 

 لها التابعة الهياكل وكذلك املعتمدة املعوقين األشخاص لجمعيات التابعة املؤسسات 

 املسرحية الفرق  قبل من املحققة اإليرادات مبالغ 

 حالته على لالستهالك املوجه الطبيعي بالحليب املتعلقة النشاطات من املحققة املداخيل  

 سنوات ثالثة ملدة اإلجمالي الدخل على الضريبة من كامل إعفاء من يستفيدون  : املؤقتة اإلعفاءات 

 تشغيل لدعم الوطني الصندوق ) إعانة من املستفيد املستثمر  الشباببها   يقوم التي األنشطة

 وتحدد( البطالة على للتأمين الوطني الصندوق ، املصغر القرض لدعم الوطني الصندوق  الشباب،

 في تمارس األنشطة هذه كانت إذا الستغالل في الشروع تاريخ من ابتداء سنوات 6 ب اإلعفاء مدة

 ترقيتها يجب مناطق

 والفنيون  التقليديون  الحرفيون  سنوات 10 ملدة اإلجمالي الدخل على الضريبة من كلي إعفاء من يستفيد -

                                                           
 3،ص 2007/ 11/  25 بتاريخ 74 العدد 03 المالي المادة المحاسبي بالنظام تعلقمال 07/ 11القانون 11 .
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:  الفالحية اإليرادات- /2  

 اإلجمالي الدخل على الضريبة من تعفى : دائمة إعفاءات : 

 والتمور  الجافة والبقول  الحبوب زراعة عن الصادرة اإليرادات 

 حالته على لالستهالك املوجه الطبيعي بالحليب املتعلقة النشاطات  

 تربية وأنشطة الفالحية األنشطة عن الناتجة اليرادات سنوات 10 ملدة تعفى : مؤقتة إعفاءات 

 في تحديدها سيتم التي الجبلية املناطق وفي حديثا املستصلحة األراض ي في املمارسة الحيوانات

 التنظيم

 : العمرية والريوع املنح األجور، املرتبات،- /3

 اتفاق في عليها منصوص تطوعية مساعدة إطار  في الجزائر  في يعملون  الذين أجنبية جنسية من األشخاص

 دولي

 الجمركي نظامها أنشأ التي للتموين املركزية املخازن  في يعملون  الذين أجنبية جنسية من األشخاص 

 الجمارك قانون  من مكرر  196املادة  بمقتض ى

  املحددة للشروط وفقا الشباب تشغيل إلى الرامية البرامج إطار  في املدفوعة األخرى  واملكافآت األجور 

  التنظيم طريق عن

 دج 20.000 عن معاشهم أو  أجرهم يقل الذين سمعيا أو  بصريا أو  عقليا أو  حركيا املعوقين العمال 

 املبلغ  هذا عن العام النظام في تقاعدهم معاشات تقل الذين املتقاعدون  العمال وكذلك شهريا

 املهمة أو  التنقل ملصاريف املرصودة التعويضات 

 منحة العائلية، املنح الوحيد، كاألجر  الجتماعي التشريع عليها ينص التي العائلي الطابع ذات املنح 

 األمومة

 حقوقهم لذوي  أو  العمل حوادث لضحايا املدفوعة العمرية والريوع واملنح املؤقتة التعويضات 

 التسريح تعويضة  

 دج 120.000 السنوي  اإلجمالي الصافي دخلهم يتجاوز  ل  الذين األشخاص 
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   IBSاملطلب الثاني : الضريبة على ارباح الشركات

 الضريبة هذه تأسست وقد ، 1991 سنة املالية قانون  بموجب الشركات أرباح على الضريبة أنشئت

 ضريبةال هذه وتدفع الشركات، دخل على والضريبة األشخاص دخل على الضريبة فصل ملبدأ تجسيدا

ها العامة ت اقنف لتمويل الدولة عليها تعتمد التي اإليرادات أهم من وهي للدولة العامة امليزانية لصالح  

الشركات أرباح على الضريبة تعريف: أوال  

نها: بأ الشركات أرباح على الضريبة املماثلة والرسوم املباشرة الضرائب قانون  من 135 رقم املادة تعرف  

 املعنويين األشخاص من وغيرها الشركات تحققها التي واملداخيل األرباح مجمل على تؤسس سنوية ضريبة

  الشركات أرباح على الضريبة تطبيق ثانيا :مجال

 بالشركات صةالخا األرباح تلك كانت سواء بالجزائر، املحققة األرباح على الشركات أرباح على الضريبة تفرض

 يغةالص ت أرباح على الضريبة تطبيق مجال ويأخذ بالجزائر، املتواجدة األجنبية الشركات أو الوطنية

الختيارية وكذلك اإلجبارية  

  الشركات أرباح على بالضريبة الخاصة ثالثا: اإلعفاءات

 ثنائيةاست قوانين بموجب الشركات أرباح على الضريبة من اإلعفاءات بعض الضريبي املشرع وضع لقد

: منها نذكر  الشروط من مجموعة فيها واملتوفر   

 متعددة أو  سنوية تنموية مخططات إطار  في أولوية ذات بنشاطات املتميزة للمؤسسات يمكن 

 من ابتداء سنوات ثالث ملدة الشركات أرباح على الضريبة من كلي إعفاء من تستفيد أن السنوات

 وتنميتها  تطويرها املراد املناطق إحدى في نشاطها إذا كان سنوات وخمس تطبيقها، تاريخ

 املعاقين باألشخاص الخاصة الجمعيات عن والنابعة املعتمدة املؤسسات 

 وكذلك األسفار، وكالت باستثناء جزائريين مستثمرين قبل من واملنشأة السياحية املؤسسات 

 القتصادية املؤسسات

 سنوات عشرة مدة لإلعفاء السياحة بقطاع املختلطة 

 سنوات خمس مدة لإلعفاء الرياض ي املوضوع ذات التجارية الشركات أو  املؤسسات 

 سنوات( عشر  إلى سنتين من إعفاء) الستثمارات إطار  في املنشأة التجارية الشركات أو  املؤسسات 
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 :التزامات املكلفين بالضريبة و خصائصها الثاني:املبحث 

 (IRG ،    IBS)  بالضريبة املكلفين التزاماتاملطلب االول : 

   IRG بالضريبة املكلفين التزامات اوال :

     : الجباية االلتزامات  1)-

 عدا ما أفريل من الفاتح قبل وأرباحهم بدخولهم خاص تصريح تقديم أصنافهم بكل املكلفين على يجب

 املستخدمين يصرح واألجور  املرتبات وفئة فيفري  من الفاتح قبل يصرحوا أن يجب العقارية الريوع فئة

 .إقليميا لها التابعين الضرائب مفتشية لدى ماي من الفاتح أقصاه أجل في لديهم العمال بأجور 

 والتنظيمات للقوانين طبقا القانونية والدفاتر  منتظمة محاسبة مسك:  املحاسبية االلتزامات2)- 

 الدخل فئات من فئة لكل بالنسبة املعمول 

 IBS بالضريبة املكلفين التزامات ثانيا:

 الجزائر: في املقيمين املكلفين التزامات -(1

 تصريحهم في يذكروا أن م. ض. ق من 136 املادة في املذكورين بالضريبة املكلفين على يجب 

 أو  املحاسبين لقب وكذا التجاري، السجل في تسجيلهم ورقم أعمالهم، رقم مبلغ السنوي،

 ملحاسبتهم، العامة النتائج مراقبة أو  تحديد أو  وعناوينهممحاسبتهم  بمسك املكلفين الخبراء

 ملؤسستهم األجراء املستخدمين بين من التقنيون  هؤلء كان إذا ما ذكر  مع

 من استلموها التي املوقعة والخالصات األساسية باملالحظات متهتصريحا إرفاق عليهم يجب 

 بإعداد اختصاصهم، حدود في كلفوهم، الذين املعتمدين املحاسبين أو املحاسبين الخبراء

 النشاط بنتائج الخاصة وحساباتهم حواصلهم وتقييم ومراقبة

 ابه املعمول  واألنظمة للقوانين طبقا املحاسبة تمسك أن يجب 

 سياحية سيارة كل تخصيص إلى اإلشارة يتضمن جدول  مالية سنة كل في يقدموا أن يجب 

 املالية السنة تلك أثناء مصاريف املؤسسة بشأنها تحملت التي أو أصولها في مقيدة

 املمنوحة العينية المتيازات طبيعة واضح وبشكل محاسبتهم في يقيدوا أن يجب 

  ملستخدميهم
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 3وقيمتها

 ال  والتي بالجزائر  مؤقتا نشاطا تمارس التي األجنبية باملؤسسات الخاصة االلتزامات: ثانيا

  دائمة: مهنية إقامة على تتوفر 

 : يأتي بما األجنبية املؤسسات تلتزم -

 الضرائب مفتش إلى بالستالم، إشعار  مع عليها موص ى رسالة في العقد من نسخة إرسال 

 إقامتها شهر  يلي الذي الشهر  غضون  في الضريبة، فرض مقر له يتبع الذي املباشرة

 بالجزائر

 في الرئيس ي العقد في تعديل أو  ملحق كل على املباشرة الضرائب مفتش إطالع يجب 

 إلعداده العشرة األيام

 تسلسلي ترتيب حسب ويتضمن وتوقعه، صفحاته الضرائب مصلحة ترقم دفتر  مسك 

 واملرتبات واإليرادات اإلقتناءات و  الشراءات مختلف مبلغ شطب، أو  بياض ودون 

 واإليجار واألتعاب والعمولت واألجور 

 إلى وإرساله اإلدارة تقدمه الذي النموذج وفق تصريح باكتتاب األجنبية املؤسسات تلتزم 

 سنة؛ كل من أبريل 30 يوم األكثر  على الضريبة فرض ملكان املباشرة الضرائب مفتش

 لقاء للغير، املؤسسة دفعتها التي للمبالغ مفصل بكشف التصريح هذا يرفق أن يجب 

 ومختلف املستخدمين، أو  العتاد وتأجير  الدراسات وأشغال الباطن من املقاولة أشغال

 . التقنية واملساعدة الكراء أجور 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  123شعيب شنوف, محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبة الدولية, الجزء األول, مكتبة شركة بوداود, الجزائر, 2008, ص 13 2 .
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 (:IBS،    IRGخصائص الضريبة     )  الثاني:املطلب 

 IRG :4  الضريبة خصائصاوال : 

  معنوي  وليس طبيعي شخص يكون  بالضريبة املكلف أن بمعنى الطبيعيين األشخاص على تفرض

 وخصائص مميزات فمن الجزائري  النظام في املباشرة الضرائب ضمن تدخل :مباشرة 

 الدفع في املالئمة اليقين، بقاعدة تتميز عادلة،: أنها الجزائرية الضريبة

 الجبائي التصريح عند وفعلية دقيقة بصفة محددة انهكو : حقيقية 

 السنة في واحدة مرة أي سنوية مداخيل على تفرض انهكو : سنوية 

 أشكالها بمختلف عليها املتحصل املداخيل كل تشمل انهكو  :إجمالية 

 الدخل على تطرأ التي القتطاعات بعد أي الصافية املداخيل على تفرض انهأل: صافية 

 الطبيعيين لألفراد اإلجمالي

 على تفرض وهي اإلجمالي الدخل على للضريبة يخضع وحيد وعاء لوجود: وحيدة 

 مختلف أو  لعدة مزاولته من الفرد عليها يحصل التي واألرباح املداخيل مجموع

 .النشاطات

 :IBS  الضريبة خصائص ثانيا :

 املعنويين؛ األشخاص على تفرض واحدة بضريبة تتعلق أنها حيث وحيدة: ضريبة 

 لطبيعتها التمييز  دون  األرباح مجمل على تفرض كونها : عامة ضريبة 

 السنة خالل املحققة األرباح على السنة في واحدة مرة تفرض بحيث :سنوية ضريبة 

 الضريبي الربح على يفرض واحد معدل على تعتمد لكونها :نسبية ضريبة 

 لدى أرباحه لجميع سنوي  تصريح تقديم املكلف على يتعين حيث:  تصريحية ضريبة 

 الستغالل سنة تلي التي للسنة أفريل شهر نهاية أجل كآخر  وذلك الضرائب مفتشية

 

 

 

                                                           
  4 المادة ) 2( من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة
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 املبحث الثالث :التسجيل املحاسبي للضرائب و الرسوم 

 املطلب االول : التسجيل املحاسبي للضرائب 

 SCFوفق ل  ( IBSعلى ارباح الشركات) اوال: التسجيل املحاسبي للضريبة 

 

 SCFتسجيل املحاسبي للضريبة وفق ال

 م. دائنة      م. مدينة البيان الحساب .ر     ر. الحساب        

 

 :مرحلتينتعالج محاسبيا عبر  

 XXX               - املستحق الربح تحديد مرحلة  695 

ة على نتيجة بنيامل أرباح على ضرائب/ح من                    

الى ح/الضرائب على النتائج  العادي النشاط                

XXX                الضريبي الدين سداد مرحلة  -  444 

  XXX                              النتائج على الضرائب/ ح من                             444  

  XXX الصندوق  أو  البنك/ح إلى 51/53 
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 SCF ل وفق (IRGعلى الدخل االجمالي)  للضريبة  املحاسبي التسجيل ثانيا:

 مثال : 

مكلفة  بتحصيل الضريبة على الدخل الجمالي باكتتاب و للعتاد الصحي باعتبارها  تلتزم املؤسسة الصناعية

التابعة لها ،فمن خالل بطاقة الجر الى مفتشية الضرائب   G50 ارسال التصريح الشهري بالضريبة في وثيقة 

على الدخل  و عليه الضريبة  دج 46104.52للعامل محل الدراسة نستخرج ان املبلغ الخاضع للضريبة هو   

     مارس و يكون التسجيل املحاسبي  20يتم التصريح به ودفعه قبل   دج 7330لألجور تساوي   الجمالي 

 :يليكما 

 

 املبلغ          رقم الحساب   

 13 – 03 - 2017 

 دائن مدين دائن     مدين    

 7330 من ح/الزبائن    44700010

     7330 الى ح/بنوك الحسابات الجارية  51200010 

 3841263شيك رقم  
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 التسجيل املحاسبي للرسوم  الثاني:املطلب 

 SCF  5ال وفق املضافة القيمة على للرسم املحاسبي لتسجيلااوال: 

 

املضافة القيمة على للرسم املحاسبي التسجيل   

 

مبالغ         .م مبالغ. د .حرقم  البيان  رقم .ح                                  

 

 :األعمال رقم على الرسم 445-

التي و  املبيعات على املفوترة سواء          

 :كالتالي محاسبيا تسجل

 XXX الزبائن/ح من   411 

XXX  برائع مبيعات/ح إلى  700 

XXX  األعمال رقم على رسوم/ح إلى  445 

و املشتريات على املفوترة سواء  

كالتالي: محاسبيا تسجل التي   

 XXX زنةمخ ياتشتر م/ح من  38 

 XXX األعمال رقم على رسوم/ح من  445 

XXX  الخدمات و  السلع موردو /ح إلى  401 
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 6ثانيا  :التسجيل املحاسبي للرسم على النشاط املنهي : 

 

 التسجيل املحاسبي للرسم على النشاط املنهي                  

 

 رقم . ح

 

 ح رقم .

 

 البيان 

 

 مبالغ . م

 

 مبالغ . د

                              1: يلي كما يسجل

-                       كعبء اإلثبات مرحلة

 XXX        642         ىعل  جعةستر امل الرسوم و  ائبضر ال/ح من 

األعمال رقم  

XXX متشابهة دفعات و  رسوم و  ائبضر ال/ح إلى  447 

                                    التسديد مرحلة

 XXX متشابهة        دفوعات و  رسوم و  ضرائب/ ح من  447 

 XXX الصندوق  أو  البنك/ح إلى 52/53 

 

 

           

 

 

 

 

                                                           
  16يونس محمود عبد الحق، "النظم الضريبية المعاصرة"، دار الحكمة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2006 ، ص 67  1
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  الفصل:خاتمة 

 دافهااه ولتحقيق جهة، من زنيتها ا مي لتمويل للدول  املالية املوارد أهم من والرسوم ئبراالض تعتبر 

 صلة ذو  عامة بصفة املالي املحاسبي النظام أن وبما أخرى، جهة من والسياسية واالجتماعية االقتصادية

 من تصادية،االق واألحداث األنشطة من املتولدة املعلومة توفير  على يعمل فألول  الجبائي، بالنظام وطيدة

 صادية،االقت للمؤسسة معينة زمنية فترة في املالية الوضعية عن صورة تعطي مالية قوائم إعداد خالل

 فرض خالل من للمؤسسات االقتصادية الحياة في الدولة تدخل أدوات من أداة فيعتبر  الثاني أما

 في بةاملحاس تصبح وبالتالي املحاسبي، النظام مخرجات ىعل استنادا والرسوم ئبالضرا من مجموعة

 تجاريةال املؤسسات كل فإن وعليه. ككل االقتصادي والنظام الخصوص وجه على الجبائي النظام خدمة

 ما وهذا ائي،الجب التشريع به جاء ما تطبيق ضرورة مع املالي املحاسبي النظام وفق محاسبة بمسك ملزمة

  .املوالي الفصل خالل من منه التأكد سنحاول 
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 مقدمة الفصل:

ل امليادين خاصة نا املختصر للضريبة و اهميتها في كبعد دراستنا للجانب النظري في الفصول السابقة، و عرض

 في الدول النامية تبيان مدى تأثيرها على االقتصاديات الوطنية

  الدراسة النظرية ال يمكن ان تحقق الهدف املرجو اذ لم تكن مرفقة بدراسة تطبيقيةو بما ان 

برنامج فإننا التحقنا بمركز الضرائب لوالية مستغانم و بعد هذا التربص استكماال للخوذة من الواقع أم

من اجل  و ذلكالدراس ي املقرر للحصول على شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية في املحاسبة و املالية ، 

 تجسيد املفاهيم النظرية تطبيقا

امليدانية في مركز الضرائب سنتعرف على سير العمل داخل املركز من خالل هذه التجربة  و   
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ريبة املركز الجواري للض تقديماملبحث االول :  

على عاالطال  خالل من وذلك مستغانم، لوالية الضرائب مركز  مهام و  تنظيم على سنتعرف املبحث هذا في  

  .الضرائب ملركز  املخولة املهام و  وخصائص تنظيم عرض إلى إضافة  التنظيمي، و  اإلداري  هيكلها

للضرائب الجواري  املركز  تعريف:  االول  املطلب  

 املنازعات و  املراقبة و  والتحصيل التسيير   مهام  كل املركز  رئيس إشراف تحت يجمع، موحد التسيير  مركز  هو 

  الوالئية لضرائبا املديريات و  القابضات و  املتفشيات حاليا بها تتكفل التي

و  اختصاصه ملجال التابعين بالضريبة للمكلفين الوحيد الجبائي املحور  الضرائب مركز  يشكل الصدد، هذا

يلي:        هم كما  

  املبسط النظام و  الحقيقي للنظام الخاضعة املؤسسات 

 الحرة املهن 

 املؤسسات كبريات مديرية اختصاص ملجال الخاضعة غير  املؤسسات 

 املطلب الثاني: مهام املركز الجواري للضرائب 1

االتية: الرئيسية املجالت في الضرائب مركز  ينشط  

 الوعاء: مجال في .1

 الخاضعة املداخيل بعنوان املعنيين األشخاص من وغيرها للشركات الجبائية امللفات ويسير  يمسك  

الشركات أرباح على للضريبة . 

 الضريبي إلخضاع الحقيقي للنظام الخاضعين بالضريبة للمكلفين الجبائية امللفات تسیير  و  مسك  

ةالتجاري غير  األرباح و  والتجارية الصناعية األرباح بعنوان   

  التخفيض أو  اإللغاء شهادات و  التحصيالت قوائم و  الجداول  على املصادقة و  معاينة و  إصدار 

 :التحصيل مجال في2 .2

 األتاوى  و  والرسوم الضرائب تحصيل و  اإليرادات سندات و  بالجداول  التكفل 

                                                           
 48المالية العامة ،مرجع سابق ،ص1 

2  
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 النقدية األموال تقدير  و  التحصيل و  للدفع املادية بالعمليات التكفل.  

 القيم تسليم مركزة و  الحسابات و  الكتابات ضبط 

 الرقابة: مجال في. 3

 التصريحات مراقبة و  الجبائية املعلومات استغالل و  تحصيل و  البحث.  

 نتائجها وتقييم للضريبة الخاضعين لدى املراقبة و  التدخالت برامج إنجاز  و  إعداد.  

.في مجال املنازعات:4  

 الشكاوى  ومعالجة دراسة.  

 القضائية و  اإلدارية املنازعات متابعة.  

 الرسوم و  قروض تسديد. 

 :اإلعالم و  االستقبال مجال في. 5

 ةبالضريباملكلفين   اعالم و استقبال مهمة ضمان.  

 وتعديل املؤسسات بإنشاء املتعلقة تلك السيما بالوعاء الخاصة اإلدارية باإلجراءات التكفل 

 األساسية  قوانينها

 املواعيد و تسيير تنظيم.  

 الضرائب مركز التابعين الختصاص بالضريبةاملكلفين  لصالح راءل و  املعلومات نشر  
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مستغانم لوالية الضرائب ملركز  التنظيمي الهيكل الثاني:املبحث   

:يوضح يالتال الشكل  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  مصلحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: املركز الجواري للضرائب لوالية مستغانم

مو االعال  مصلحة االستقبال   

 واإلعالم

 

 مصلحة اإلعالم اآللي و  رئيس املركز

الوسائل الوسائل  

سييرللت الرئيسية ملصلحةا  

مصلحة جباية القطاع 

 الصناعي

مصلحة جباية قطاع 

 البناء و

 األشغال العمومية

 جباية مصلحة دماتخال

الخدمات قطاع  

مصلحة جباية القطاع 

 التجاري 

 القباضة

 

 مصلحة

 الصندوق 

 مصلحة

راقبةامل  

 مصلحة

 املحاسبات

 ةملصلحة الرئيسيا

 للمراقبة و البحث

 

 مصلحة بطاقيات

علوماتاملو كشف   

 

 مصلحة البحث عن

اضعة الخدة املا

 للضريبة

التدخالتمصلحة   

 مصلحة املراقبة

 ةملصلحة الرئيسيا

 للمنازعات

 مصلحة الشكاوي 

 مصلحة لجان

 الطعن و املنازعات

 القضائية

اتمصلحة التبليغ  

األمر بالصرفو   

مصلحة جباية قطاع 

 املهن الحرة
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مستغانم لوالية الضرائب مركز  تنظيم املطلب الثاني :  

:من يتشكل وهو , مركز رئيس الضرائب مركز  يسير (_ 1  

  رئيسية مصالح ثالث - من بينها:

املصلحة الرئيسية لتسيير امللفات أ(  

املصلحة الرئيسية للمراقبة و البحثب(   

     الرئيسية للمنازعات املصلحةج( 

من بينهم: مصلحتين -  

اإلعالم و  االستقبال مصلحة (أ  

الوسائل و  اللي اإلعالم مصلحة (ب  

  القباضة -

العالقة خالل تظهر  أن بإمكانها التي العوائق  :  2)-  

نسبةبال سواء ةبير ك عوائق صالحملا ينب و  مهور لجا ذاه ينب العالقة تشكل أن كنمي االستقبال، خالل  

االستقبال لعون  بالنسبة أو  صعوبات يعانون  الذين لألشخاص  

: الصعوبات من يعانون  الذين لألشخاص / بالنسبة2-1  

يلي ما صعوبات يعاني الذي الشخص هيواج   

الذات على االعتماد في نقص  - 

الدخول  في صعوبات . - 

 لفهم ديةالعا الصعوبات حدة من يزيد والكتابي الشفهي االتصال صعوبات) الطلب وسرد فهم في صعوبة-

غة
ّ
االدارية ( الل  

السخرية من وفلخا-  
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بالقانون  هللجا األحيان بعض في . - 

تمامااله بقلة لشعور ا-  

ي :يل ما االستقبال عون  يواجهون : االستقبال لعون  بالنسبة - 2/2  

 األشخاص انتظار  مدة إطالة دون  الشخص الستقبال الضروري  الوقت تخصيص صعوبة :الوقت ضغط -

خرينال ا  

( السرية الوصول، إمكانية صعوبة)  :األماكن مع التكيف عدم - 

 أن كنمي الذي و  (األجانب لألشخاص ةجمالتر  اإلشارات، لغة)  :الطلب لتلبية الكفاءة بنقص لشعور ا-

.تتعداه قد الشخص وضعية بأن الشعور يصل الى   

  -. بالضريبة ينكلفملا لبعض العدواني السلوك السيما خر،ال ا الطرف من وفلخا

صعوبات:  يعانون  الذين لألشخاص استقبال فعال -(3  

ينيتع عوبات،ص يواجهون  الذين بالضريبة ينكلفملا استقبال ينتحس بغية و  مة،لخدا نوعية مرجعية إطار  في  

 من ذاه ،صعوبات يواجهون  الذين بالضريبة ينلفملكا استقبال أجل من فعال مسعى تبني نالحمصا على

:يلي فيما تتمثل دةمحد أنشطة خالل دمج  

:االستقبال عون  كفاءة تعزيز  1/ -3 

:على قادرا يكون  أن االستقبال عون  على ينيتع  

ينعاقملا باألشخاص اإلحساس حول  همعرفت بتنمية ذلك و  عاقملا من التقرب  - 

قادرا كون ي أن هعلي يتوجب الذي الضغط تحت العون  يكون  االستقبال، وضعية ففي الذاتي، اإلجهاد ير تسي  - 

كذا و  (... التنفس االسترخاء، ،حركات التنقل ) ددةمح وضعيات اتخاذ خالل من اإلجهاد ذاه في التحكم على  

العالقة يرةوت في التحكم  

وارلحا في يتحكم يبالتال و  هموقف في النظر  إعادة للعون  كنمي بعناية، اإلصغاء  - 

العالقة في تحكما األكثر  العنصر  يعتبر  الذي و  ستعململا التقني األسلوب تكييف  
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- الصوت نبرة و  األسلوب و  الكالم يرةوت و  الصوت في التحكم خالل من جدي الشفهي وار لحا جعل . - 

 الشعور  و  ةالشخصي العقبات في الوقوع تجنب مع ذاه و  بالتعاطف، حسو  بتطوير  العصبية الفترات مواجهة-

فرطملا االنفعال و  بالذنب  

:الجمهور  من الفئة لهذه مناسب تنظيم نشاءا/   2-3 

ذاله انلحمصا ىإل الوصول  إمكانية و  الدخول  شأنها من بكيفية منظمة االستقبال مصالح تكون  أن يجب  

:مثل مهور،لجا من الصنف  

....الخالبريدية راسالتملا اتف،لها نترنت،أل ا : بعد عن لالستقبال األولية إعطاء  - 

.متحركة كراس ي و  مصاعد للدخول، مهيأة راتمم تجهيز  خالل من الشخص ي االستقبال أماكن ئةيه  - 

.األشخاص ؤالءله االنتظار  ير طواب في أولوية ذوي  عبور  نظام ير توف  - 

   .ةتحركملا الكراس ي يناسب بعلو  الشبابيك و  الطاوالتتكييف  -
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 3IBS املبحث الثالث : دراسة حالة حول  حساب 

مستغانم لوالية الضرائب مركز  الجبائي امللف تكوين إجراءات:  األول  املطلب  

إجراءات بعدة يمر  أن نشاطه بدء قبل املعنوي  الشخص على: الجبائي امللف تكوين إجراءات  –1 

يةبدا قبل املؤسسة بها تقوم خطوة كأول  الجبائي امللف تكوين هو  اإلجراءات هذه أهم من و  و تدابير،  

:يلي ما الجبائي امللف في نجد حيث ، نشاطها  

:على ويحتوي  للشركة التأسيس عقد    

الشركاء وعدد الشركة اسم - -  

املمارس النشاط نوعية -  

اإليجار مدة -   

(سنة 99) املؤسسة حياة مدة -  

امللكية أو  الكراء عقد من نسخة -  

الشركاء لجميع صليةاال  ميالد شهادة -  

  الشركاء لجميع اإلقامة شهادة -

الشركاء حصص -  

الخسائر و  رباحاال  توزيع كيفية -  

التجاري  بالسجل اإليداع وصل -    

اليومية الجرائد لدى اإلشهار  -  

الجبائية البطاقة -  

 

                                                           
 للضرائب المركز الجواري   المصدر:3 
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SARL MBH العمومية األشغال نشاط الشركة هذه تمارس  -2 

محدودة مسؤولية ذات شركة  

  دج 1.200.000 قدره ربح 2010 سنة في و  دج 1.000.000 قدره ربح 2009 سنة في الشركة هذه حققت

الشركات أرباح على الضريبة و  التسبيقات حساب املطلوب  

2010 لسنة املدفوعة التسبيقات حساب - :  

 دج 1000.000 × 19% = 190.000

2009 لسنة الشركات أرباح على بةيالضر  نحسب -  

، املستحقة النتيجة تعطينا املئوية النسبة في نضربها 2009 لسنة الجبائية الصافية النتيجة نأخذ أي  

 النتيجة نأخذ أن تقتض ي الحساب طريقة ألن باملائة، 30 ب املقدرة التسبيق نسبة في الحاصل نضرب

(املباشرة ض. ق 353 املادة) الحساب في كقاعدة السابقة للسنة الصافية  

20/03/2010 قبل دفعه تم االول : التسبيق               دج000.57   =   ٪ 30× 190.000               

دج 57.000=      ٪ 30× 190.000            2010/ 20/06 قبل دفعه تم :الثاني التسبيق  

  دج57.000=      ٪ 30× 190.000            20/11/2010 قبل دفعه تم :الثالث التسبيق

دج171.000=  57.000+57.000+57.000 :هي 2010 سنة خالل املدفوعة الثالث التسبيقات مجموع  

2010 لسنة الشركات أرباح على للضريبة التسوية رصيد :  

دج 228000=  19٪ × 200.000.1   

التسبيقات مجموع – املستحقة الضريبة :هو 2011 افريل 30 قبل املدفوع التسوية رصيد . 

الضريبة  مبلغ ألن ايجابي هنا فالرصيد ،  دج 57.000=  171.000-228.000هو:   املدفوع الرصيد بالتالي و   

.بينهما الفرق  تسديد يتم عليه و  ، التسبيقات من أكبر  الشركات أرباح على   

٪ 23فهي حاليا أما البناء، ألشغال بالنسبة ٪ 19الشركات أرباح على الضريبة كانت 2015 قبل :مالحظة  



دراسة حالة في مركز الضرائب لوالية مستغانمالفصل الثالث :                                    

 

41 
 

املعنويين األشخاص حول  دراسة الثاني: املطلب  

دفع أو  الشركات أرباح على الضريبة إما بتسديد وقامت ربحا حققت التي املعنوية االشخاص من عينات  

والكفاالت بالودائع الخاص ٪ 10 املصدر  من االقتطاع أو  التسبيق  . 

SARL STATION MIR MOSTA شركة:  األول  املثال  

 بدفع قامت ، 2010 لسنة دج 2.929.209 قدره ربح حققت ٪ 23 هي الضريبة نسبة خدمات، محطة وهي

كاالتي : 2015 افريل30 قبل الشركات أرباح على الضريبة  

النسبة املئوية × )النتيجة الصافية   

املبلغ املستحق    النسبة       ريبة املبلغ الخاضع للض   اسم الشركة الخاضعة للربح  

دج    673.209          دج  2929.209          ٪ 23           SARL STATION MIR MOSTA 

 

SARL EL MOUNTAZAH املنتزه م.م.ذ.ش سياحي مركب:  الثاني املثال  

النتيجة عن الناتج الحقوق  مبلغ من ٪ 30 ب املقدر  2015 لسنة ول اال  التسبيق بدفع السياحي املركب قام  

:كالتي 4201 لسنة الجبائية  

دج 868.6412.5 هي 4201 سنة نتيجة   

  ( كتسبيق الحقوق  مبلغ من ٪ 30 نأخذ ) الحقوق  مبلغ= ( املئوية النسبة × الصافية لنتيجةا)

ة النسب×  الحقوق  مبلغ  

 = املبلغ املستحق

نسبية 

 التسبيق

 بةللضري الخاضع املبلغ

2014 لسنة  

حللرب الخاضعة الشركة اسم  

دج    866.976           

                               

     

٪30  

 

٪) 23 × 12.530.030 ( 

 = دج 2.099.920 × ٪30

SARL EL MOUNTAZAH 
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SARL REAPROM محدودة مسؤولية ذات شركة:  الثالث املثال  

 أرباح على الضريبة بأداء قامت و  ، دج 42756.454 قدره ربحا 2013 سنة في حققت عقارية ترقية شركة وهي

:كالتي 4201 فريلا في الشركات  

  

ريبة املبلغ الخاضع للض النسبة املبلغ املستحق حاسم الشركة الخاضعة للرب   

.دج   7308.123            19٪ دج42756.454   SARL REAPROM 

 

 الوثائق املرفقة:

Série)G50( 05 ج سلسلة  
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الفصل:ة اتمخ  

على و  مي،التنظي هيكلها على تعرفنا مستغانم بوالية الضرائب مركز  لدى به قمنا الذي تربصنا خالل من  

ابه يقوم التي املهام  

أهم على الجبائية الوضعية مجمل في للتحقيق خضع قد الجبائي ملف على اإلطالع خالل من تمكنا كما  

يلي: فيما تتمثل التي و  بها مر  التي التحقيق إجراءات  

 الجبائية للرقابة الخاضع بالضريبة املكلف ميثاق مع بالتحقيق إشعار  إرسال 

 املعلومات على الحصول  أجل من النشاط مزاولة مركز  إلى امليدانية املعاينة 

 باألمر املعنية املؤسسة لها تخضع التي الرسوم و  الضرائب ملختلف وعيةاال  تأسيس إعادة 

 النهائي التبليغ و  ولياال  التبليغ خالل من التحقيق نتائج إبالغ 
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 دراسة ىإل املطاف أول  في فيه تطرقت الذي بحتي موضوع إتمام على أعاني الذي هلل الحمد

 خالل من وذلك  العامة، املالية السياسة أدوات من وكونها أداة الضريبة، حول  نظرية

 الجباية على االقتصاد يركز  الجزائر  ففي الوطني، االقتصاد على وآثرها الضريبية السياسة

 إلى املوجه داالقتصا من الجزائر  انتقال و  الجبائي للنظام الشامل اإلصالح عد لن ولية،ترالب

لة.الدو  ميزانية إليرادات أداة أهم تشل الضريبة أصبحت السوق  االقتصاد  

 املكانة هذه التمويلية، قدرتها و  الضرائب مكانة تبيان خاللها من حاولنا دراستنا خالل من

 البترول اسعار  انهيار  بعد خاصة و  الدولة نفقات مواجهة في أهميتها من اكتسبت التي

  الضرائب دراسة املوضوع، هذا أساسيات في دراستنا و  بحثنا خالل من تطرقنا

هاألهميت نظرا وذلك والسياسية االقتصادية الحياة نواحي جميع في هاما ار  دو  عبلت  

 اإلنفاق في هاتستخدم التي العامة تاادر لإلي الرئيسية املصادر  أحد فهي. املجتمعات كافة في

:لذلك ونتيجة عنها، االستغناء يمكن وال  املجتمع وتقدم الرفاهية لتحقيق  

األجنبية علالس أمام مشجعة أداة الضريبة تكون   - 

العامة نيةاامليز  تمويل في يساهم مورد أهم تمثل  - 

والسياسية ،االجتماعية االقتصادية التوازنات لتحقيق فعالة ةلوسي تعتبر   - 

مباشرة بطريقة العامة داتااإلير  تحقيق في تساهم   - 

العامة داتااإلير  مصادر  من مصدر  الضريبة  - 

العامة   الخاتمة  

    



45 
 

يةاقتصاد آثار  لها كما واملبادئ، واألهداف الخصائص من وعة بمجم الضريبة وتتميز    - 

ا............ هلوتحصي ومصادرها وتقسيماتها وأنواعها العامة داتااإلير  تناولنا ولقد  

 نفقاتها تغطية أجل من الدولة يهالع تحصل التي املصادر  أهم من العامة داتااإلير  فتعتبر 

واالجتماعي االقتصادي التوازن  وتحقيق العامة  

ومقومات اله التنظيمي والهيكل مستغانم لوالية ئبراضلل املركز الجواري  حالة درسنا كما   

 رفةمع من تمكنا هذا بحثنا خالل ومن بها املتعامل ئباوالضر  هالتحصي وطرق  نجاحها

 وهي ولةدلل أساس ي مورد الضريبة الفرضيات، بحيث صحة إثبات ألجل الحقيقية األهداف

 عوض في تساهم ألنها عنها يلالتخ يمكن وال  ، دولةلل العامة داتااإلير  من مهم عنصر 

.دولةلل ةاملالي السياسة  

 من نظيمهت من بد ال  هاما موردا أنها إال  الضريبة بها تتميز  التي النقائص بعض من وبالرغم

  .االقتصاد وانعاش االقتصادية التنمية تحقيق أجل

: يلي ما تتوفر  أن يجب الضريبة ولنجاح   

 اتقانهو  العمل تنفيذ سرعة قصد اآللي اإلعالم بأجهزة الضريبية تااإلدار  فلمخت تزويد -

   الضريبة يدفع بأن فلاملك وتوعية

 . مهنية وكفاءة خبرة ذوي  الضريبية اإلدارة عمال يكون  أن يجب -

 في وعاملوض هذا إتمام في يللالق بالقدر  ولو  كفينا قد نكون  أن نرجو  األخير  وفي   

.         هذا املتواضع بحثنا  
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