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 :خاتمة عامة
 
وكل وظيفة ذلا  احمليط الداخلي للمؤسسة أو شركة أو إدارة عمومية من عدة وظائف تتكامل فيما بينها، يتكون   

 دورىا اخلاص هبا ومن بني ىذه الوظائف جند الوظيفة احملاسبية اليت تقوم بتسجيل العمليات ادلختلفة اليت تقوم هبا
 ادلؤسسة وتتعلق بالوظائف األخرى أيضا.

 
تعترب احملاسبة الركيزة األساسية والوظيفة احليوية يف مجيع اذليئات العمومية سواءا كانت ذات طابع إداري أو صناعي أو 

اليت  تعبريا عن الواقع وأكثرجتاري  لذا جيب احًتام القواعد وادلبادئ اليت تقوم عليها حىت تكون أكثر مصداقية ودقة، 
،كما أن ىناك العديد من األدوار وادلهام ال ميكن تدقيقها إال من خالل مسك زلاسبة دقيقة  تعيشو ادلؤسسة

 .ومنتظمة
 

وكضرورة حتمية فرضتها التوجهات االقتصادية  العادلية أخذت اجلزائر على عاتقها مهمة تكييف أنظمتها احملاسبية مع 
نظام زلاسيب ومايل الذي طبق سنة  إصدارأين قامت بإصالحات زلاسبية ومالية نتج عنها  ،القواعد و القوانني الدولية

0202.  
 
ومن بني ىذه  ،النظام احملاسيب وادلايل يسعى للوصول إىل معاجلة زلاسبية تتوافق مع معايري احملاسبة الدولية ومبا أن  

ادلعاجلة الصحيحة  ، ليضمنمستمرة لقوانني ادلالية ادلتغرية باستمرارادلعاجلة احملاسبية معاجلة الضرائب اليت تتطلب متابعة 
،لكن جيب الذكر أن القواعد احملاسبية اجلديدة ختدم غايات مالية أكثر من الغايات الضريبية والقانونية ذلذه الضرائب

احملاسيب والذي كان نتيجة  فالتطور احلادث يف اجملال وهبذا فهي ختتلف عن القواعد اجلبائية احملددة للربح الضرييب
جهود التوحيد الدويل والذي انبثق عنها ادلعايري احملاسبية الدولية كان من الضروري أن تتبعو تطورات وتغريات اليت متس 

 .اجلانب اجلبائي 
 
ادلتعلقة  من خالل دراستنا دلوضوع ىذا البحث مت تأكيد الفرضيات اليت بنت عليها الدراسة، بالنسبة للفرضية األوىل   

 (.IAS/IFRSبادلعايري ادلعتمد عليها لتطبيق نظام احملاسبة ادلالية فقد مت االعتماد فعال على معايري احملاسبة الدولية )
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وقد تبني ذلك فعال  زلققة فهي  SCFد تطبيقأما الفرضية الثانية ادلتعلقة بالتغريات اليت طرأت على الضرائب بع    
اليت اثبت أن ىناك تغري جزئي يف مضمون القيد  من خالل الدراسة ادليدانية اليت قمنا هبا عند زلافظ احلسابات أكثر

 ومت إدراج معاجلات جديدة مثل ادلعاجلة احملاسبية للضرائب ادلؤجلة على األصول واخلصوم.
 

فقد واجهوا  وجهة تطبيق النظام احملاسيب وادلايلأما الفرضية الثالثة ادلتمثلة يف حال اخلرباء وزلافظي احلسابات من      
عدة صعوبات بسبب التغيري الكلي يف ادلفاىيم ادلتعلقة باحملاسبة وادلالية ويتجلى ذلك من خالل قيامهم ببحوث 

 ودراسات وىذا ما يؤكد صحة الفرضية.
 

 :نتائج البحث
 يلي: ماياليت مت التطرق ذلا بعد االنتهاء من الدراسة التطبيقية والنظرية ف ميكن تلخيص النتائج

ال يتماشى النظام احملاسيب ادلايل مع النظام اجلبائي متاشيا تاما، الن اذلدف األول  واالىم للنظام اجلبائي ىو تعظيم  -
اسيب ىو إعطاء معلومة مالية تعكس الواقع خزينة الدولة والتقليل من التهرب الضرييب بينما ىدف النظام احمل إيرادات

 االقتصادي وختدم مجيع ادلتعاملني االقتصاديني مبن فيهم مصلحة الضرائب.
 تكوين وتأىيل اإلطارات علميا وعمليا من اجل الفهم اجليد والتطبيق احملكم للنظام احملاسيب واجلبائي. -
تقنني الفواتري كما ىو احلال بالنسبة للدفاتر احملاسبية، حىت  جنا انو من الضروريحسب الدراسة ادليدانية فقد استنت -

 تكون فيما بعد وسيلة إثبات أثناء ادلعاجلة احملاسبية ذلذه الضرائب.
 

 البحث:إقتراحات 
 نذكر منها يلي: نتائج ىذا البحث قادتنا إىل رلموعة من االقًتاحات نعتقد أن جتسيدىا يعود بالنفع والفائدة

عن طريق ادلناشر اإلعالمية اليت تربز النظام الضرييب ادلتبع يف  لثقافة الضريبية بني ادلكلفني بالضريبةنشر ا ضرورة -
 اجلزائر وتعلم ادلكلفني بالضريبة بواجباهتم وحقوقهم.

 إزالة بعض الغموض والواقع على بعض ادلفاىيم ذات الصلة باجلباية وكذا األمور ادلتعلقة بالعمليات اجلبائية. -
 ادلتابعة ادلستمرة من طرف زلافظ احلسابات لقوانني ادلالية لكوهنا تتغري باستمرار. -
 

 نكون قد أجنزنا ىذا البحث ادلتواضع وفقا لقواعد منهجية البحث العلمي واهلل ادلوفق. أن يف اخلتام نرجوا
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 ة والضريبةـحول المحاسب عمومياتاألول: الفصل

 ة الفصل:ـمقدم

احمليط االقتصادي للمؤسسات يعٍت  إصالحاقتصادية دون التوجو اىل  إصالحات إجراءمل تتمكن اجلزائر الشروع يف   
كل من النظام احملاسيب والنظام اجلبائي فبعد دخول النظام احملاسيب وادلايل حيز التطبيق و ماجاء بو من   إىلالنظر  إعادة

نتائج  أن إال مع متطلبات معايَت احملاسبة الدولية أكثرتغَتات على مستوى كل من النظاميُت جعل ادلؤسسات تتكيف 
نظرا للعالقة الوطيدة اليت تربطو  لضرييبوخاصة تلك ادلتعلقة باجملال ا اآلنالتطبيق ادليداٍل ذلدا النظام غَت واضحة حلد 

بنظَته احملاسيب وىدا ما غلعل من الضروري العمل على تكييف البيئة اجلبائية اجلزائرية مع متطلبات النظام احملاسيب 
الن الضرائب تعترب من أىم موارد و  ولياوادلايل حىت تتم االستفادة من ادلزايا اليت يوفرىا تبٍت ادلعايَت الدولية وطنيا ود

االقتصادي و الدولة يف العصر احلديث فتأثَتىا اليقتصر على اخلزينة العامة بل ذلا تأثَت على اجلانب السياسي 
ساسي ىو تقدَل معلومة كاملةققانونيةقموضوعيةقففافة وأكثر صد  األ هاكما أن للمحاسبة ىدف  االجتماعي للدولةو 

ستثمرين وتضمن ذلم متابعة جيدة ألمواذلم فهي ادلصدر ادلوثو  فيو بالنسبة للمعلومات االقتصادية تسمح بتشجيع ادل
وادلالية وتقدم صورة صادقة عن الوضعية ادلالية للوحدةقوقياس كفاءهتا وعن التغيَت يف الوضعية ادلالية يف مقابل 

 االلتزامات القانونية الواجب عليها احًتامها.
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 ةبم المحاس:مدخل لعلاألولالمبحث 

 حيث إليها اجملتمعات وحاجة االقتصادية للظروف نظرا والصناعة، التجارة وتطور ظهور إىل يرجع احملاسبة وجود إن  
 .مبادئهاو  ، أنواعهااحملاسبة تعريف من كل ادلبحث ىدا يف نتناول سوف

 المحاسبةور ــعن تط تاريخيةة ـحب األول:لمطلالم

قبل التطر  إىل أي موضوع البد من إعطاء حملة تارؼلية عنو و فيما يلي نذكر أىم مراحل تطور احملاسبة على ادلستوى  
 .الدويل

 دوليا المحاسبة ورــتط:األولرع ـــالف

لقد ظهرت احملاسبة كوسيلة لًتتيب وتنظيم ادلعلومات ادلالية واالقتصادية والقانونية ادلؤثرة على الذمة ادلالية للفرد أو    
قبل ادليالد ( إذ كانت تعتمد أساسا على القيد  3200ادلؤسسة ، وقد اختذت عدة أنظمة منذ القدَل ) عهد بابل أي 

ظهر القيد ادلزدوج يف أواخر القرن اخلامس عشر وبالضبط سنة  أناألخَتة إىل الوحيد يف احملاسبة العامة وتطورت ىذه 
وقتنا ىذا أطلقت عليو " الطريقة االيطالية " ومن  إىلم على يد الكاىن االيطايل " لوغا بافيليو"   وال يزال  1494

اقتضت ادلشروعات الكبَتة والعالقات التجارية  إذأسباب ظهوره يف ايطاليا بالذات ، االزدىار االقتصادي والتجاري ، 
 . "1الواسعة ىذه الوسيلة اليت تسمح مبراقبة عمليات ادلشاريع والعالقات التجارية وادلالية "

 اندماج ظاىرة وانتشار ادلشروعات حجم زيادة ومع العشرين القرن خالل ويف عشر التاسع القرن أواخر ومنذ    
 وانتشار التكنولوجية الوسائل يف الكبَت التقدم ومع واالستهالك، اإلنتاج فؤون يف الدولة تدخل زيادة ومع الشركات،
 داألفرا رغبات إلفباع اخلدمات أو السلع لتقدَل ادلختلفة ادلشروعات بُت ادلنافسة زيادة ومع اجلديدة ادلخًتعات

 اخلارجي ادلستثمر حاجة زيادة ومع اجلديدة األسوا  عن الدائم والبحث وظلوه، ادلال رأس على واحملافظة الالهنائية
تواكب احملاسبة ىذا التطور وتصبح  أنادلرحبة كان البد من  االستثمارات ضلو أموالو توجيو اجل من احملاسبية للبيانات

البحث عن مرجعية زلاسبية توحد ادلفاىيم على مستوى العادلي ومن بُت  إىل أدىالذي  األمرىي كذلك عادلية 
ويتكون  2001سنة  انشأالذي  اذليئات اليت فرضت نفسها عادليا يف تطوير احملاسبة ىي رللس معايَت احملاسبة الدولية 

                                                           

  1 - بو يعقوب عبد الكرَل ، أصول احملاسبة العامة ، اجلزائر، ديوان ادلطبوعات اجلامعية ، 1999 ،ص: 14 .
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 أعضاءمسة يكون خل أنوىذا حسب خربهتم احملاسبية بشرط دائم  عضو 12و عضو الرئيس ونائب الرئيس 14من
 ."1من مستخدمي القوائم ادلالية وواحد من االكادميُت" أعضاءوثالثة  اإلصدارخربة  األقلعلى 

 أوال:أهداف مجلس معايير المحاسبة الدولية

  ؛ونشر ادلعايَت احملاسبية الدولية إعدادلديو كل ادلسؤولية يف ادلسائل التقنية فيما ؼلص 1-

يتها للفهم وذات حيث قابلذات نوعية عالية من تكون ادلعلومات احملتواة يف القوائم ادلالية  تطوير ادلعايَت حىت2-
 ؛مصداقية و داللة

 ."2"العمل على تقارب ادلعايَت احملاسبية الوطنية مع اليت يصدرىا رللس معايَت احملاسبة الدولية -3

 ثانيا:لجنة معايير المحاسبة الدولية

 قبل ادلستخدمة من احملاسبية ادلبادئ توحيد إىل مستقلة، هتدف خاصة ىيئة ىي الدولية احملاسبة معايَت جلنة إن   
 التفا  نتيجة1973عام  يف اللجنة شكلتت لقد العامل حول ادلايل التوصيل يف أخرى ومنظمات األعمال منشآت
 الوالياتو  وأيرلندا وادلملكة  ادلتحدة وىولندا وادلكسيك واليابان وأدلانيا وفرنسا وكندا أسًتاليا من مهنية زلاسبية ىيئات
 .األمريكية ادلتحدة

 اإلحتاد أعضاء يف ىي اليت ادلهنية احملاسبية اذليئات كافة الدولية احملاسبة معايَت جلنة عضوية ضمت 1983 ومنذ 
 وتستخدم الدولية احملاسبة معايَت جلنة بعمل ادلعنية األخرى ادلنظمات من كثَت ىناك أن ، كما للمحاسبُت الدويل

 .اللجنة يف األعضاء غَت البلدان من الكثَت يف الدولية معايَت احملاسبة
 التقارير بوضع مهتمة منضمات 4 ومن ،بلد 13 من احملاسبية اذليئات شلثلي يضم رللس قبل من اللجنة عمل يدار   

 كل اللجنة وتشجع اجتماعات اجمللس، حلضور فٍت ومستشار اثنُت أو شلثل يرفح أن رللس لكل عضو ؽلكن  .ادلالية
 وطنية ىيئة العاملُت يف من آخر وفخص الصناعة يف العاملُت األفخاص أحد األقل على وفده يضم رللس أن عضو

 ".3لوضع ادلعايَت"

                                                           
1 - Catherine maillet, Normes comptaples internationales IAS / IFRS, Edition Paris2006 ق.p:14. 

 جامعة التسيَت علومو  االقتصادية العلوم دكتوراه كلية قأطروحة الدولية التوحيد أعمال ظل يف للمؤسسات احملاسيب النظام إصالح أعليةق بالغيث بن مدٍل -2 
  .61ص:ق2004اجلزائر، 

 .19 ص: ، 2000اإلسكندرية، والتوزيع، للنشر اجلامعية الدار ادلالية، التقارير زتاد، العال عبد طار  -3
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 مهنة متقدمة يف مراكز يف أفخاص من عايل مستوى على دويل استشاري رللس 1995 عام اللجنة وأنشأت  
 معايَت تشجيع قبول ىو اجمللس االستشاري ىذا ادلالية، ودور القوائم آخرين ومستخدمُت األعمال ويف احملاسبة
 اعًتافا واسعا بأىليتها. ىده األخَتةو لقد اكتسبت اللجنة  عمل مصداقية وتعزيز الدولية احملاسبة

 
 ثالثا: االنجازات التي قامت بها

 معيار زلاسيب دويل تتعامل مع مواضيع تؤثر على القوائم ادلالية دلنشآت األعمال. 40أصدرت اللجنة يف حدود   
 كما اصدر اجمللس إطار إلعداد وعرض القوائم ادلالية ليساعده يف:  

 ؛تطوير معايَت زلاسبية دولية مستقبلية تعمل على مراجعة ادلعايَت احملاسبية الدولية الصادرة -1
  .وادلعايَت احملاسبية واإلجراءات ادلتعلقة بعرض القوائم ادلاليةتشجع انسجام التعليمات  -2 

إن معايَت احملاسبية الدولية قد فعلت الكثَت من اجل حتسُت وزيادة تناسق اإلبالغ ادلايل حول العامل ويتم استخدامها    
 فيما يلي:

 ؛أساس للمتطلبات الوطنية يف كثَت من البلدان  -1
 .تطور متطلباهتا اخلاصة  أساس دويل يف البلدان اليت  -2
 ادلالية. يف بورصات األسهم والسلطات ادلنظمة اليت تسمح للشركات األجنبية أو احمللية عرض قوائمها  -3

اعتمادىا الكبَت على  1995من قبل اذليئات اليت ىي أعلى من اذليئات الوطنية مثل ادلفوضية األوربية اليت أعلنت يف  
حباجيات أسوا  رأس ادلال. فاملة من ادلعايَت األساسية ادلقبولة للجنة الفنية سوف تسمح اللجنة إلعطاء نتائج تفي 

للجنة باقًتاح ادلصادقة على ادلعايَت احملاسبية الدولية لغايات رتع رأس ادلال واإلدراج عرب احلدود يف كافة األسوا  
 ".1العادلية"

 

 

 

 
                                                           

االطالع  ، تاريخ www.elbassair.netادلوقع االلكًتوٍل: ، 1999عمان، الدولية، احملاسبية ادلعايَت ،القانونيُت للمحاسبُت العريب اجملمع -1  
 .17،ص:09/05/2015
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 :ةالفرع الثاني:العوامل المؤثرة على تطور المحاسب

 :يمن أىم العوامل البيئية اليت تؤثر على تطور احملاسبة نذكر منها مايل  

 القانون يعتمد حيث عام، قانون والثاٍل تشريعي األول نظامُت إىل الغريب العامل ينقسم حيث :القانوني النظام -
 حاجات أساس على قوانينها فتبٍت العام القانون دول أما نابليون، قانون ذلك بعد مث الروماٍل القانون على التشريعي

 .احمللية القوانُت مع تندمج التشريعي القانون دول يف احملاسبة قوانُت أن صلد لذلك األفراد،

 من ادلساعلات على تعتمد ما وىناك ادلصريف القطاع دتويل على فيها الشركات تعتمد دول فهناك :التمويل مصادر -
 .اإلفصاح على ينعكس بدوره وىذا األفراد،

 .أمريكا مثل احملاسبة معايَت فيها الضريبية التشريعات حتدد الدول بعض ىناك :الضرائب:ثالثا

 تربط حيثاخلليجي  التعاون رللس ودول األورويب االحتاد ذلك على مثال وخَت :والسياسية االقتصادية الروابط -
 .موحدة زلاسبية معايَت وضع على إنعكس شلا وسياسية إقتصادية روابط الدول ىذه

 ينعكس وىذا،صناعيا متطورة وبعضها الزراعة على تعتمد دول ىناك أن صلد حيث :االقتصادي التطور مستوى -
 . احملاسبية االحتياجات على

 .نفع ذات تكون لن فإهنا وإال لتطبيقها فهم إىل وحتتاج التعقيد فديدة احملاسبية ادلعايَت أن حيث :التعلم مستوى -

 على األمثلة ومن .احملاسبية ادلمارسات على تنعكس اليتاجملتمع، يف ادلشًتكة واالجتاىات القيم دتثل حيث :الثقافة -
 .االجتماعي النسيج دتاسك مدى ىو الثقافة، تأثَت

 بشكل ادلشكلة ىذه تربز مل ولكن وأخرى، دولة بُت احملاسبية ادلمارسات اختالف إىل أدت البيئية، العوامل ىذه إن  
 أسعار وتذبذب احملاسبية ادلمارسات يف التوافق عدم مشكلة وواجهت احلدود، عرب الشركات انتقلت عندما إال واضح

 ".1"االقتصادية األوضاع عن تعبَتىا وعدم الصرف

 

                                                           

 
1

  .38-37 :.صص ،1999 ادلصرية،مصر، اجلامعات دار احملاسيب، الفكر تطور حنُت، عمر -
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 الفرع الثالث: تعريف المحاسبة

 التجارية العمليات وتلخيص تصنيفو  تسجيل بأهنا عملية احملاسبة القانونيُت للمحاسبُت األمريكي ادلعهد عرف لقد  
 "1حتليلها "و  النتائج ىذه وتفسَت ادلالية النتائج الستخالص إضافة ادلايل األثر ذات

 والناجتة مؤسسة لدى اذليكل أو باإلستغالل اخلاصة احلركات وقياس بضبط هتتم اليت  ادلوحد، التسيَت تقنيات من تعترب
 ".2التسجيل " يف فنية طريقة على إعتماًدا اخلارج مع العالقات أو الداخلي النشاط إثر سواء

ذات الطابع  و األحداثمايل موجو لتقدَل العديد من ادلعلومات الرقمية طبقا لالعتبارات القانونية  إصالحىي   
 ."3"االقتصادي من خالل احلسابات اليت تقدم على فكل تسجيل و تبويب وتلخيص النشاط ادلايل

 المطلب الثاني:أنواع المحاسبة 

 للمجتمع توفرىا اليت اخلدمات فعالية من يزيد الذي االجتاه يف باستمرار تتطور أهنا للمحاسبة الرئيسية السمات من  
 :منها عديدة أنواع ظهور إىل أدى شلا سلتلفة، رلاالت يف

وتبويب وتصنيف العمليات ادلالية اليت حتدث  ظهورًا هتتم بتحليل و تسجيل احملاسبة فروع : أولالمحاسبة المالية1-
 ".4"خالل الفًتة احملاسبية واعداد القوائم ادلالية وفقا دلعايَت القياس احملاسيب

 وتوزيعو وتكلفتو اإلنتاج كلفة مكونات دلعرفة التقنية الناحية من ضرورية حتليلية احملاسبة :المحاسبة التحليلية2-
 مسيت الغرض وذلذا ادلنتج ىذا إعداد يف ساعلت اليت وادلتغَتة الثابتة والتكاليف ادلبافرة والغَت ادلبافرة وادلصاريف

 .مبحاسبة التكاليف

احملاسبة العامة ىي رلموعة من ادلبادئ والقواعد ادلتعارف عليها اليت تستعمل يف تسجيل  المحاسبة العامة:3-
وتبويب وحتليل العمليات ادلالية والتبادالت التجارية ذات القيمة النقدية يف السجالت احملاسبية لغرض حتديد نتائج 

 .خالل فًتة مالية معينة   عمليات الوحدة االقتصادية

                                                           
 .02،ص:  2002اجلامعية،اجلزائر، ادلطبوعات ،ديوانالوطٍت احملاسيب ادلخطط حسب احملاسبة تقنيات ، فبايكي سعدان -1
 .09: ،ص  2003الثانية، اجلامعية،اجلزائر،الطبعة ادلطبوعات ،ديوانالعامة للمحاسبة األساسية ادلبادئ صاحل، صايف خالص - 2
 .11 -14:ص.قمرجع سبق ذكرهقصبو يعقوب عبد الكرَل -3
 . 18: ص ،  2000األردن، األوىل، الطبعة والتوزيع، للنشر الصفاء دار األول، جزء ،اهتاوتطبيق احملاسبة مبادئ العنايت، زلمد رضوان -4
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 القوانُت أحكام وفق الضرييب الربح حتديد ألغراض الالزمة احملاسبية البيانات عرض : وتعٍتيبيةالمحاسبة الضر 4-
 بتلك اخلاصة والتفسَتات التعليمات وجبميع الضريبة بقوانُت كافيا إدلاما يلم أن الضرائب زلاسب وعلى الضريبيةق

 ".1وضرائبيا" زلاسبيا القوانُت

 األسوا  يف التجارية ادلنشآت ابه تقوم اليت العادلية بالتجارة احملاسبة من النوع ىذا يهتم :الدولية المحاسبة5-
 وادلالية التجارية والتشريعات وقوانينها اجلمارك بأنظمة اجليد اإلدلام احلقل ذابه ادلهتمُت على فإن لذاو  العادلية،

 ".2والضريبية"

 لألغراض التقارير احملاسبة إعداد طريق عن والرقابة التخطيط ألغراض الالزمة ادلعلومات : تؤمناإلدارية المحاسبة6-
  ."3" الداخلية

 لثالث:مبادئ المحاسبةالمطلب 

بعض ىذه ادلبادئ معًتف هبا عادليا وصاحلة لكل زمان ومكان ونذكر  أنىناك عدد ىائل من ادلبادئ احملاسبية غَت 
 :"4"منها 

ادلؤسسة تستمر يف نشاطها دلدة معينة وكأدٌل مدة ىي ادلدة ادلتعلقة بنوعية ادلشروع  أنأي ط:استمرارية النشا1-
   .الذي انشات من اجلو

طبقا ذلذا ادلبدأ يف احملاسبة ينبغي تقييم األصول بتكلفتها حىت تتحقق زيادة يف قيمة األصول :مبدا تحقق اإليراد2-
 عند إدتام عملية البيع 

 ىذه حدوث عند االلتزام زلاسبة أساس على األحداث من غَتىا و ادلعامالت آثار زلاسبة تتم االلتزام: محاسبة3-
 هبا. ترتبط اليت ادلالية للسنوات ادلالية الكشوف يف تعرض و األحداث أو ادلعامالت

                                                           
 . 61،ص :  1991اجلزائر، اجلامعية، ادلطبوعات ،ديوانالعامة احملاسبة أسس ،األعمش إبراىيم  -1

 .19ص: ق1999عمانق والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار األول، اجلزء احملاسبة، مبادئ أبوعاصي، بشَت زتزة - 2
 . 16 قص :1997األردنق والتوزيع، للنشر زىران دار ،احملاسبة مبادئ حليوٍل، سوسن القاضي، حسُت - 3

  4-  ىوام رتعةقتقنيات احملاسبة ادلعمقةقاجلزء األولقبن عكنونقاجلزائرق2002قص:15.
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علقة بو حسب ىذا ادلبدأ ال يسجل أي إيراد إال إذا سجلت كل ادلصاريف ادلت:مبدأ مقابلة اإليرادات بالنفقات4-
 صحيح.والعكس 

 يف لنشاطاتو الكيان متابعة بافًتاض االستغالل، استمرارية أساس على ادلالية الكشوف تعداالستغالل: استمرارية -5
 أو التصفية تسبب أن ادلمكن من اليت و احلسابات نشر تاريخ قبل قرارات أو أحداث طرأت إذا إال متوقع، مستقبل
  قريب. مستقبل يف النشاط عن التوقف

ب تسجيل كل اخلسائر احملتملة يف ادلستقبل وذلك عن طريق تكوين حسب ىذا ادلبدأ غلمبدأ الحيطة والحذر:6-
  .( دلواجهة تلك اخلسارة ، أما اإليراد ال يسجل إال إذا كان حقيقيا )سلصصمؤونة 

يسجل كل العمليات اليت تقوم هبا ادلؤسسة سواء كان يف  أنحسب ىذا ادلبدأ فعلى احملاسب :مبدأ الموضوعية7-
   .و يسجل كل العمليات بكل موضوعيةصاحلها أو ضدىا أي ان

 .تليها اليت السنة عن و تسبقها اليت السنة عن مستقلة مالية سنة كل نتيجة تكون:الدورات استقاللية8-

   .تقيم العمليات تكون بطر  ثابتة دلختلف السنوات أنأي مبدأ إثبات طرق التقييم:9-

 بالنقود.:أي كل العمليات تكون مقيمة مبدأ التقييم النقدي10-

 للضريبة النظري الثاني:اإلطار المبحث

 عليو تعتمد كإيراد تعترب ألهنا الضريبة ادلوارد ىده أىم من و موارد عدة طريق عن النفقات حتصيل إىل دائما الدول تسعى 
 نفقاهتا. لتغطية الدول

 محليا الضريبة األول:تطور المطلب

 عن الضريبة؛ فقو صنع يف فرعوا من لو أ ادلسلمون يعترب متعددة إذ أفكاال القدؽلة العصور منذ الضرائب عرفت قد  
 كذلك األمر كانو  للحّكام اخلاصة األموال عن رصيده يتميز الذي ادلال بيت إنشاء إىل أدى الذي الزكاة األمر طريق

 حصل ىو ماو  األوروبية الدول مطامع أثارت ىامة ثروات تظم ضريبة بإنشاء السياسة نفس انتهجت اليت "1للجزائر"

                                                           
 .16ىوام رتعة،مرجع سبق ذكره،ص: -  1
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 21 قانون صدور غاية القدَل إىل اجلزائري الضرييب الذي احتفظ بالنظام ذلا الفرنسي باالحتالل بالفعل،
 زللها. فرنسي ضرييب نظام إحالل و اجلربية الضرائب بإلغاء قضى الذي1918جوان

 الشمال على الضريبة بُت ميز الذي30/12/1957 يف  صادر قرار اجلزائريُت، حق يف اجملحفة القوانُت بُت منو   
 االحتالل فًتة ففي وعليو فرنسا ميزانية حلساب الواحات واليات ضرائب تدفع كانت حبيث اجلنوب، على الضريبةو 

 األراضي أخصب أنّ  من بالرغم األعباء؛ باقي غرار على للضرائب األكرب العبء اجلزائري ادلواطن حتمل الفرنسي
 مالكيها. من نزعت الزراعية

 دلتطلبات اليستجيب نظاماً و  اجلبائية اذلياكل مستوى على فراغاً  و ضعيفا   اقتصاداً  اجلزائر عرفت االستقالل عندو   
 62/157الفرنسي مبوجب القانون  اجلبائي النظام سياسة إتباع عليها حتم شلا اإلدارة تتطلبو ما مع القادمة ادلرحلة

  .األوضاع دلواجهة مؤقت التعديل كحلّ  زلاولة مع 21/12/1962ادلؤرخ يف 
     الضريبة فرض يف اجلنوب و الشمال بُت فر  الذي القانون إلغاء االستقالل غداة اجلزائري ادلشرع بو قامت ما أول و

 السنة يف دج 24.000 قيمتها تفو  اليت ادلرتبات على تصاعدية ضريبة أحدث 1965 ماي أول من ابتداء وأنّ  كما
 ذلك منذ اجلزائر فهدت عامة بصفة مبافرة؛و ادلصدر من لالقتطاع ادلعافات ختضع و األجورو  أصبحت ادلرتباتو 

 البلدياتو  للوالياتادلؤسسات العمومية التابعة  إعفاءمت  1985ىامة يف قوانُت ادلالية ففي سنة  تعديالت الوقت
نفس األمر و  سنوات ثالث دلدة التجارية و الصناعية األرباح على الضريبة من التجاري و الصناعي الطابع ذات

 يف العامة ادلؤسسات اأعفى  كما  اجلزافية الضريبة دفع من االفًتاكية للمؤسسات التابعة بالنسبة للمؤسسات اإلنتاجية
 على والصناعي الفالحي القطاع تشجيع ذلك وراء من اذلدف كانو  سنوات 05 من دفع الضريبة دلدة احملرومة ادلناطق

 . اإلنتاج وسائل توحيدو  دعمو؛ و اإلنتاج؛
الصادر  36/90ادلالية رقم  قانون مبوجب 1990 سنة جذرية إصالحات اجلبائية القوانُت عرفت كما

 إحداث إىل أدى كما اآلخر؛ البعض تعديلو  البعض إلغاء الذي ادمج بعض الضرائب و 31/12/1990يف
 اجلبائي النظام داخل استحداثها مت اليت اجلديدة للمصاحل نظراً  التقٍت جانبها يف اجلبائية اإلدارة على جديدة إصالحات

 وىي: اجلباية من أصناف ثالث على اجلبائي النظام يرتكز كان 1990 إصالحات قبل فإنو وبالتايل اجلزائري
 ؛ادلبافرة اجلباية
 .ادلبافرة غَت اجلباية

 .الطابعو  التسجيل حق
 فخصاً  كان سواء بالضريبة ادلكلف للشخص التكليفية القدرة معيار على األصناف ىذه بُت دتيزه يف ادلشرع اعتمدو   

  .اإلنفا  أو االستهالك حسب أو الدخل حسب أو ادلال رأس و الثروة قيمة على بناءاً  ذلك و معنوياً  أو طبيعياً 
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 ادلبافرة اجلباية أما ق رلددة بصفة ليسو  عرضية بصفة بالضريبة ادلكلف قبل من يدفع كان مثال التسجيل فحق  
 تفرض ضريبة عن عبارة فهي ادلبافرة غَت اجلباية ق أما الدخل حسب تقدر إذ الدخل على الضريبة يف تتمثل فكانت

 مشل  1991جانفي أول بو العمل بدأ الذيو اجلبائي  اإلصالح بعدو  أنو حُت يف اإلنفا  أو االستهالك أساس على
 : التالية الضريبية اإلصالحات من رلموعة

مبوجب 21% ، 13% ،7%ىي: و  متعددة دلعدالت اخلدمات و السلع من كل ادلضافة القيمة على للرسم ختضع  
 . 1995قانون ادلالية لسنة

 مبوجب باستمرار التعديالت إىل دائماً  يتعرض كونو مستقر غَت يبقى اجلبائي النظام إال ان رغم كل اإلصالحات  
 قانون استحداث مت مبوجبو الذي "1" 2002لسنة ادلالية قانون منها ،التكميلية قوانينها و السنوية ادلالية القوانُت

 من العديد إلغاء خالل من اجلبائية القوانُت لكافة جذرية تعديالت إجراء بعد 200 إىل 41 بادلواد اجلبائية اإلجراءات
 .اجلبائية اإلجراءات قانون إىل منها الكثَت حتويل و النصوص

 األساسي اذلدف بل غاية اقتصادية أية إىل هتدف األمر بادئ يف تكن صلد ان الضريبة مل التطور ىذا خالل من إذن  
 توجيو إىل جلأت التقليدي احليادي طابعها عن الدولة ختلت دلا أنو غَت النفقات لتغطية الدولة خزينة تغذية ىو

 العامة، واالقتصادية االجتماعية اخلدمات برنامج يف التوسع على عملتو  فيو أساسية قطاعات إدارةو  الوطٍت االقتصاد
 توزيع يف التفاوت من احلد و ادلعيشة مستوى رفع و اإلنتاجية زيادة و االجتماعي و االقتصادي التوازن حتقيق بقصد

 و تعددىا تنوعهاو  كذاو  ،ادلايل ادلوارد بقية عن اخلصائص من مبجموعة تتميز جعلها الذي األمر "2"لالدخو  و الثروات
 "3"أساسو على حتسب الذي ادلعدل و عليو تفرض الذي الوعاء و ادلكان و الزمان باختالف ىذا
 التالية: التعريفات نستنج الضريبة مفهوم تطور خالل ومن

 وسيلة لتوزيع األعباء بُت األفراد توزيعا قانونيا ودستوريا طبقا لقدراهتم التكلفية.  الضريبة " القانوٍل اجلانب حسب

الضريبة اقتطاع نقدي جربي هنائي ػلتملو ادلمول ويقوم بدفعو بال مقابل وفقا دلقدرتو التكليفية مساعلة يف األعباء   
 ."4العامة ولتخل السلطة لتحقيق أىداف معينة"

                                                           
ج ، 2002يف  ، الصادر 79العدد ادلتضمن قانون اإلجراءات اجلبائيةق ،2001/22/12ادلؤرخ يف  قادلتضمن قانون ادلالية ،01/21قانون رقم  - 1
 .18،ص:27/05/2015تاريخ االطالع ، http://www.joradp.dz/TRV/A2002B06.pdf ،ادلوقع االلكًتوٍل:ر.ج.ج.
 .07ص:.1994 اجلزائرق قطبعة ناو يد دحلب، منشورات ،"اجلزائر يف ادلبافرة الضرائب دلنازعات القضائية و اإلدارية اإلجراءاتفرػلةق  حسُت -2
 . 26:ق ص2000التجارية، العلوم معهد ران،ھو جامعة ماجستَت، مذكرة ،اجلزائر يف االقتصادية التغَتات ظل يف الضرييب اإلصالح القادرق عبد نعاس -3
 .:20ص ،  1987، والنشر للطباعة الشهاب دار ،اجلزائري اجلبائي القانون يف األعمال رقم على للرسوم األساسية ادلبادئ زلمد، جفال -4

http://www.joradp.dz/TRV/A2002B06.pdf
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الضريبة حصة مالية زلصلة من ادلكلفُت من خالل صفتهم اإلسهامية واليت تقبض عن طريق السلطة بتحويل ذمة  
 ."1مالية هنائيا بدون مقابل زلدد، من أجل حتقيق أىداف ثابتة عن طريق السلطة العامة"

 المطلب الثاني:المبادئ العامة الضريبة ووظائفها

ىناك أربعة مبادئ مت االعتماد عليها لتحقيق مصلحة ادلكلف بالضريبة يف الدرجة األوىل وىده ادلبادئ قد قام    
 .تعترب كمنفعة للدولة ألهنااخلزينة العمومية  األوىلالوظائف فهي ختدم بالدرجة  أمابوضعها ادم مسيث 

 :المبادئ العامة للضريبةاألولالفرع 

 وضع عند مراعاهتا و إتباعها ادلشرع على غلب اليت األسس و القواعد رلموعة أهنا علىادلبادئ العامة للضريبة  تعرف  
 جهة منو جهة،  من بالضريبة ادلكلف مصلحة حتقق فهي مزدوجة منفعة ذات ىيو  الدولة، يف ضرييب نظام أسس
 ".2" العمومية اخلزينة مصلحة أخرى

 1776 سنة الصادر" األمم ثروة أسبابو  طبيعة عن حبث " كتابو يف صاغها قواعد أربعة بوضع مسيث آدم قام قدو   
 يلي: فيما القواعد ىذه تتلخص و

 حيث القدؽلة، السياسية األنظمة يف سائدة كانت اليت االمتيازات على للقضاء القاعدة ىذه :وضعتالعدالة مبدأ1-
 االجتماعية الفئات كل إخضاع مت القاعدة ىذه بتطبيقو  الضرائ دفع من معفاة الطبقات بعض كانت

 ".3أخرى" دون لفئة الضرييب العبء إلثقال تفاديا للضريبة
 كيفيةو  فرضها طريقة وعاؤىا خصوصا جوانبها كل يف دقيقة بصفة زلددة الضريبة تكون ان يعٍت :اليقين مبدأ2- 

  بتحصيلها. ادلكلفُت األعوان جانب من زلتمل تعسف اي لتجنب حتصيلها و حساهبا

 التحصيل مبوعد يتعلق ما خاصة دفعها تسهيل و هبا ادلكلفُت ظروف يالئم الدفع ان ايالدفع: في المالئمة مبدأ3-
 يتعلق مبا سلطتها استعمال يف الضريبية اإلدارة تعسف جتنب ىو القاعدة ىذه من اذلدف و إجراءاتو، و طريقتو و

 .التحصيل و التصفية بإجراءات
                                                           

1 - Pierre Beltrame " Fiscalité en France " Edition Hachette, Livre Paris,2011,P:12. 
التجارية وعلوم التسيَتقجامعة و ق أطروحة دكتوراه يف علوم التسيَتقكلية العلوم االقتصادية ق ترفيد نظام اجلباية العقاريةبلويف عبد الكرَل -2

 .22قص: 2012اجلزائرق
قمذكرة ماجستَت يف العلوم التجاريةقكلية العلوم االقتصادية وعلوم ترفيد االختيارات اجلبائية يف ادلؤسسة االقتصادية اجلزائريةزلمد زتر العُتق -3

 .06-05: قص.ص2011التسيَتقجامعة احلاج خلضر باتنةق
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 األفراد على الضرائب فرض النفقات،وعدم من شلكن قدر بأدٌل الضريبة حتصيل مبعٌت النفقة: في االقتصاد مبدأ4-
 العمومية. األعباء لتغطية غلب شلا أكثر

 الفرع الثاني:وظائف الضريبة

 الدولة لتمكُت الضرورية باإليرادات العمومية اخلزينة دتويل إىل الضريبة هتدف حيث :للضريبة المالية لوظيفةا1-
 ."1"نشاطاهتا مبختلف القيام من احمللية واجلماعات

 على وبذلك العائالت سلوك على يؤثر الضريبة معدالت نسب تغيَت أن :للضريبة االقتصادية الوظيفة 2-
 خالذلا ومن االستثمار قرارات على تؤثر وكذلك االدخار، مستوى على وبذلك سلوك ادلدخرين على وتؤثر االستهالك

 ."2"االستثمار مستوى على
 التوازن على باحلفاظ عادة تًتجم اجلبائي لالقتطاع االجتماعية األىداف إن :للضريبة االجتماعية الوظيفة3-

 القطاعات مستوى وعلى األفراد مستوى على االجتماعية العدالة ولتحقيق اجملتمع ىياكل وتطوير االجتماعي
 .االقتصادية اذلياكل تطور على يتوقف اجملتمع ىياكل تطور ألن االقتصادية

 توزيع إعادة يعترب ذلك فان الفقَتة الطبقات دخول لزيادة وختصيصها األغنياء على مرتفعة ضريبة فرض حالة يف
 تقليل إىل يؤدي بالصحة الضارة ادلنتجات بعض على عالية رسوم أنفرض كما االجتماعية والعدالة يتفق مبا الدخل

   ."3"ادلنتجات من النوع ىذا من االستهالك
 

 المطلب الثالث:اآلثار االقتصادية للضرائب

ىناك عدة آثار اقتصادية للضريبة لكن من أىم األنشطة االقتصادية اليت كان ذلا اثر كبَت على الضريبة نذكر منها   
 :مايلي

 الضريبة على أنيف  األولاالستهالك ذلا بعدين يتمثل البعد  : إن الضريبة علىأثر الضريبة على االستهالك1-
الدخل الشخصي تؤدي إىل ختفيض دخل من يتحمل عبأىا،شلا ينجم عنو اطلفاض حجم اإلنفا  الشخصي على 

أما البعد الثاٍل ألثر الضريبة على االستهالك فإنو يعتمد  االستهالك وبالتايل ينخفض الطلب على السلع و اخلدمات
                                                           

 .146،ص:  2006اجلزائر، جامعة ، دكتوراه أطروحة ,االقتصادي اإلصالح وحتديات اجلزائري الضرييب النظام زتيد، بوزيدة -1
 .29قص: 2010قEdition Pages Bleusوالدوليةق الوطنية الضرائب نصَتة، ػلياوي بعون -2
 .47:ص ، 2001اجلامعية، ادلطبوعات ديوان ،العامة ادلالية حسُت، مصطفى حسُت-3
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العام. إذ يؤدي توجيو الدولة ذلذه الزيادة يف مواردىا الضريبية  اإلنفا يبة على على مدى الزيادة اليت ػلدثها فرض الضر 
تعويض النقص يف الطلب اخلاص نتيجة لفرض الضريبة ) األمر الذي ال  إىللزيادة الطلب العام على السلع واخلدمات 

ختفيض ملموس من حجم  ىلإيؤثر على حجم الطلب الكلي ( بينما يؤدي قيام الدولة بتجميد احلصيلة الضريبية 
 ".1" االستهالك الكلي

إن فرض الضريبة يؤثر يف دخل الفرد بالنقصان، وبالتايل تقليل إنفاقهم على  :أثر الضريبة على االدخار2-
لضرائب فالضرائب االستهالك شلا يؤثر سلبيا على مستوى مدخراهتم، وؼلتلف أثر الضريبة يف االدخار حبسب نوع ا

  ".2"ادلبافرة رة أكرب من الضرائب غَت بصو باالدخار  ،تضر عموما ادلبافرة
يتأثر اإلنتاج بالضرائب كنتيجة تبعية لتأثر االستهالك فإذا كانت الضرائب تؤدي إىل  :أثر الضريبة على اإلنتاج3-

 .نقص االستهالك فال بد أن ينقص بالتايل اإلنتاج إظلا يتم بقصد تلبية طلبات االستهالك
قد يكون للضريبة أثرىا يف قدرة األفراد على االستثمار، من خالل ختفيضها حلجم  :على االستثمار أثر الضريبة4-

االدخار، وبالتايل ختفيض حجم رؤوس األموال ادلوجهة لالستثمار، أي ختفيض عدد االستثمارات اليت ستقام من 
من االستثمار، عن طريق فرض ضرائب  كما ذلا أثر يف ختفيض العائد  خالل ختفيضها للسيولة النقدية يف اجملتمع

جديدة، أو رفع أسعار الضرائب القدؽلة على األرباح، شلا قد يكون لو أثره يف حجم االستثمارات ادلقامة، ونوع 
 ."3"االستثمارات اليت ستقام 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .160-159:.صق ص2002، دار اجلامعية باإلسكندرية ، والنفقات العامةادلالية العامة الضرائب يونس أزتد البطريق ، - 1

 .215-214:.ص، ص2000،دار اجلامعة اجلديدة للنشرق اإلسكندرية ق الوجيز يف ادلالية العامةسوزي عديل نافد، -  2
 . 126-125: .ص،ص2005لبنانق ،ضرائب ادلؤسسة احلديثة للكتاب طربلس ادلالية العامة موازنةقفاطمة السويسي غاًل، - 3
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 المبحث الثالث:تصنيف الضرائب

العامة للجباية ذلذا سنتطر  يف ىذا ادلبحث إىل التعرف التقسيمات و  الضرائب بُت للتمييز معايَت عدة اعتماد مت لقد 
 على أنواع الضرائب و االقتطاعات اإلجبارية الغَت الضريبية.

 ة:المطلب األول:الضرائب المباشر 

 حبوزهتم فهي كانت الثروات اليت أو ادلؤسسات أو األفراد دخل ؽلس مبافر اقتطاع ضرورة تقتضي ادلبافرة الضرائب إن
 مبافرة ويتحملها السنة، هناية يف هبا التنبؤ ؽلكن حباالت وتتعلق ،"1واالستمرار" دتتاز بالثبات ضريبية مادة على تفرض

 ومن بُت الضرائب ادلبافرة نذكر مايلي:"2"بتسديدىا ادلكلف

تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل االفخاص الطبيعيُت تسمى الضريبة :اإلجماليالضريبة على الدخل -1 
 ."3الدخل االرتايل وتفرض على الدخل الصايف االرتايل للمكلف بالضريبة"على 

 :"4" يتكون الدخل الصايف اإلرتايل من رلموع ادلداخيل الصافية لألصناف التالية
 ؛أرباح مهنية - 

 ؛عائدات ادلستثمرات الفالحية-
من قانون الضرائب ادلبافرة  42عليو ادلادة احملققة من اغلار ادللكيات ادلبنية و الغَت ادلبنية كما تنص  ادلداخيل-

  ؛والرسوم ادلماثلة
  ؛ ادلنقولة األموال رؤوس ريوع -
   ؛ والريوع ادلنح واألجور، الرواتب -
 
 
 

                                                           
 .51بلويف عبد الكرَلقمرجع سبق ذكرهقص:  -  1
 .17زلمد زتر العُتقمرجع سبق ذكرهقص:  - 2

3
 :، ادلوقع االلكًتوٍل2015، قانون الضرائب ادلبافرة والرسوم ادلماثلة ،01رقم  ادلادة -
 http://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/codes_fiscaux/CIDTA%20arabe%202015.pdf ،17،ص:23/05/2015االطالع تاريخ. 
4

قانون الضرائب ادلبافرة والرسوم ،2015 من قانون ادلالية لسنة 2وادلادة رقم  2009ادلالية لسنة من قانون  2معدلة مبوجب ادلادتيُت ق 02ادلادة  - 
 .17 :أ ،ادلماثلة

http://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/codes_fiscaux/CIDTA%20arabe%202015.pdf%20،تاريخ
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ىي ضريبة سنوية تفرض على األرباح احملققة من قبل فركات األموال وفق معدل  الضريبة على أرباح الشركات:-2 
 ."1"سنوي ثابت، بعد أن يتم التصريح باألرباح لدى اإلدارة الضريبية

 يتشكل األساسو  1996 لسنة ادلالية قانون مبوجب ادلهٍت النشاط على الرسم أنشأ :الرسم على النشاط المهني-3 
 على الرسم دون من األعمال أو رقم اإلرتالية ادلهنية للمداخيل اإلرتايل ادلبلغ من ادلهٍت النشاط على للرسم اخلاضع
 ".2"% 2ادلضافة وحتدد نسبتو ب القيمة

 عند أو مالكو عند استقراره حالة يف سواء العقار دتس اليت الضرائب من رلموعة عن : عبارةالرسم العقاري-4 
 ".3"بيع و دتلك من العقار على تطرأ اليت بالعمليات هتتم اليت القواعد رلموعة أن أو ملكيتو، انتقال
وىو رسم سنوي لصاحل البلديات مقابل خدمات رفع القمامة واستعمال فبكة تصريف ادلياه غَت  رسم التطهير:-5 

 ."4"الصاحلة للشرب

 المطلب الثاني:الضرائب الغير المباشرة

يتمثل رلال الضرائب الغَت ادلبافرة من خالل الثروة ودلك أن نتبعها يف تداوذلا أو يف استعماذلا، بفرض الضريبة على  
 .التصرفات وعلى ادلعامالت إذ تزداد عددا وقيمة بازدياد الثروة

  الفرع األول:تعريف الضرائب الغير المباشرة

 بُت الثروات تداول أو لسلع انتقال أو خدمي أو سلعي إنتاج ىناك يكون حينما تفرضالغَت ادلبافرة  الضرائب
 ومثال على ذلك الضرائب على اإلنفا ."5"عرضية وتصرفات متقطعةاألفخاص فهي ختص وقائع 

  
                                                           

كلية العلوم االقتصادية ،ادللتقى الوطٍت األول االقتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة،النظام اجلبائي اجلزائري وحتديات األلفية الثالثةقدي عبد احلميدقزلاضرة  -1
 .10-02قص.ص:2002مايق 20/21التجاريةقجامعة سعد دحلب البليدةق العلومالتسيَت و و 
  عةحلقو قجام قكليةالقانون العام يف دكتواراهحة و أطر ادلمنوحة لألفخاص اخلاضعُت للضريبة ،احلماية القانونية زعزرعة فاطمةق -2

 .34قص:2013قبلقايدقتلمسان
 . 26ص:ق  2009قالقاىرة ،األوىل الطبعة النشر، و للطباعة إفراك ،التجاري النشاط على الضرائب أثر بلويف، احلكيم عبد -3
التجاريةقجامعة قماجستَت يف احملاسبة و ادلاليةقكلية العلوم االقتصادية و التسيَت و العلوم فعالية النظام اجلبائي يف دتويل التنمية احملليةخَت الدين قريشيق -4

 . 10قص:2010قصدي مرباح ورقلةق
قماجستَت يف علوم التسيَتقمعهد العلوم االقتصادية و التجاريةقادلركز اجلامعي زيان عافور اجلباية و التنمية االقتصاديةبن عياد صوريةق -5

 . 11قص:2005اجللفةق
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 :الفرع الثاني: الضرائب على اإلنفاق
 لذلك مبافرة، غَت بطريقة الدخل تصيب ،ولكنهابعملية اإلنفا القيام  عند تدفع ألهنا اإلنفا  على ضرائب تسمى

 جبمعها إال القانوٍل ادلكلف يقوم ال حيث الفعلي، ادلكلف عن ؼلتلف القانوٍل ادلكلف أن دتيزىا اليت اخلصوصية فإن
 ."1"عبئها بتحمل ادلكلف الفعلي يقوم حُت يف البيع، سعر مع وإدماجها 

 :الفرع الثالث: أنواع الضرائب على اإلنفاق
 :تتضمن ىذه الضرائب رلموعة من الرسوم  نذكر منها مايلي 
 مواد من الوسيطة اإلستهالكاتو  اإلرتايل اإلنتاج بُت الفر  هناأ ادلضافة القيمة تعرفالرسم على القيمة المضافة:-أ
 قصد مقابل جربية وبدون بصفة معنوية أو طبيعية أفخاص على يطبق مايل اقتطاع فهو الرسم خدمات أما و لوازم و

 اإلنفا  على تفرض مبافرة غَت ضريبة إذن فهو العامة السلطة سطرتو الذي اذلدف حتقيق و العامة ادلصاريف تغطية
 ىذا يفرض و حرفيا أو جتاريا أو صناعياً  طابعاً  تكتسي اليت العمليات على أيضا يطبق اإلرتايل االستهالك أو اإلرتايل

 كل ذلك يف مبا اخلدمات أو األفغال أو البضائع ذتن من كل يشمل و لو، اخلاضع األعمال رقم أساس على الرسم
 ".2"ذاتو ادلضافة القيمة على الرسم باستثناء .الرسوم، و احلقو  و ادلصاريف

يهدف إىل حتصيل موارد مالية ىامة بفرضو يف الغالب على منتجات ضعيفة  الرسم الداخلي على االستهالك:  -ب
أو عدؽلة مرونة الطلبق وىذا الرسم نوعي يفرض على منتجات  يف الغالب ضارة بالصحة مثل اجلعة، مواد التبغ 

 ."3"عند االستَتادرسم ادلرور  أيضاوالكربيت ويدعى 
 الضريبيةالمطلب الثالث: االقتطاعات اإلجبارية الغير 

 :الفرع األول:رسوم الجياية المستقلة

حلساب األفخاص ادلعنوية العامة أو ألجل منفعة اقتصادية أو اجتماعية تعرف رسوم اجلباية ادلستقلة على أهنا تقبض    
رسوم على ضوء ذلك صلد أن القاخلاصة، الذين تتجرد منهم صفة الدولة، اجلماعات احمللية ومنشآهتم العامة أو اإلدارية

والضريبة ؼلتلفان يف اخلصائص إذ أن ىذه الرسوم تقتطع ألجل منفعة اقتصادية أو اجتماعية، بينما الضريبة يكون ذلا 
أىداف عامة مشًتكة، بالتدخل كأداة اقتصادية ومن حيث ادلستفيد من ىذه الرسوم، يكون فخص معنوي خاص أو 

                                                           
 .65 :مرجع سبق ذكره، ص الكرَل، عبد حامت زلمد  - 1
 . 123،ص:  2000اجلزائر، ،جامعة التسَت علوم و االقتصادية العلوم ،كلية ادلاجستَت رسالة ،منهجيتها و تقيمها اجلبائية ادلراجعة رضا، خالصي -2
 .10قدي عبد احلميدقمرجع سبق ذكرهقص: -3
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نما الضريبة تدفع للدولة بدون مقابل آٍل وزلدد، وال يكون للشخص عام تتجرد منو صفة الدولة كالوالية أو البلدية، بي
 ."1"ادلعنوي احلق يف أن يكون مستفيدا من اقتطاعات الضريبة

 :الفرع الثاني:االشتراكات االجتماعية

تشكل ىذه االقتطاعات اإلجبارية عائدات األفخاص الذين يكون ذلم مقابل ىذه العائدات ادلقبوضة على فكل  
افًتاكات، خدمات اجتماعية فيما أن ىذه االفًتاكات كوهنا إجبارية إال أهنا تعترب أداة إلعادة توزيع الدخل مبنح 

أهنا أحيانا تشكل ادلصدر األساسي لعدد معترب من األفراد خدمات مالية، إذ تعترب عنصرا ىاما يف مداخيل األسر، بل 
 فاخلدمات االجتماعية تسمح بإعادة التوزيع بُت الفئات االجتماعية

إن اخلدمة االجتماعية ادلقدمة لألفخاص الذين ساعلوا يف ىذه االفًتاكات لتحقيق منفعة فردية، ختتلف عن الضريبة     
ادلقدمة على فكل تأمُت ضد األخطار اليت حتيط باألفخاص ادلساعلة يف االفًتاكات كوهنا اقتطاع بدون مقابل واخلدمة 

 االجتماعية تعترب مقابل.

 :اإلتاوات المحصلة مقابل الخدمات المقدمةالفرع الثالث: 

يف تعترب الضريبة عنصرا أساسيا يف دتويل النفقات العامة إذ ال تضع عائقا أمام مستعملي بعض ادلرافق العامة،   
حتملهم جلزء من األعباء مقابل ما قدم ذلم من خدمة، ادلبالغ ادلالية اليت تقدم على فكل إتاوات تكون ذلا عالقة 

 مبافرة مع قيمة اخلدمة ادلقدمة من طرف ادلؤسسة العامة أو اخلاصة.

للمالحة اجلوية  من بُت ىذه اإلتاوات صلد اإلتاوات ادلتعلقة بالطَتان واليت تقبض من طرف ادلنشأة الوطنية 
وادلؤسسات اليت تنظم خدمات ادلطارات، اإلتاوات ادلقدمة مقابل استعمال الطرقات، وتشبو الضرائب اإلتاوات يف 
عنصر اجلرب واإللزام لكنهما ؼلتلفان يف أساس فرضهما، فاإلتاوة يدفعها ادلستفيد على أساس مقدار ادلنفعة اخلاصة 

أما أساس فرض الضريبة ىو ادلساعلة يف األعباء العامة وإن مل ػلصل ادلمول على  قابلة للتقدير والتحديد، يواليت ى
 ".2"الضريبة منفعة خاصة من خالل

 

                                                           
 . 26:قمرجع سبق ذكره، ، ص ىوام رتعة -1
  .45-46قص.ص:2008للطباعة و النشر و التوزيعقالطبعة الرابعةقاجلزائرققدار ىومة اقتصاديات اجلباية و الضرائبزلمد عباس زلرزيق -2
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 الفصل:خاتمة 

دتكنا من التوصل إىل الدور اذلام الذي  يف ىدا الفصل من دراسة نظرية للضريبة واحملاسبة ذكرناهمن خالل ما    
 اليت وادلبادئ األسس من رلموعة من عليو تقوم ما يف ىذا ويتجلى ،تلعبو احملاسبة يف تطوير القطاعات االقتصادية

 يًتك شلا حتكمها مهنية معايَت بدون مازالت النامية، اليت الدول خاصة الدول من كثَت يف،السنُت عرب تكونت
الضريبة ىي ادلورد  أنكما درسنا العالقة بُت احملاسبة والضريبة واستنتجنا ضوابط، بال احملاسبيةادلمارسات 

دتويل النفقات العمومية وتستخدم لتحقيق أىداف  إىلاألساسي للدولة واىم مصادر اإليرادات العامة وهتدف 
 . كانت العكس  إذاا كانت نسبتها منخفضة وعائق  إذااقتصادية واجتماعية كما أهنا تعترب حافزا 
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 الفصل الثالث:دراسة ميدانية بمكتب محافظ الحسابات

 :لـصـة الفـــمقدم

احملاسبة من بُت ادلهن اليت ديكن أن ديارسها شخص حلسابو اخلاص، قد يكون زلاسبا أو خبَت زلاسب  تعد
على خالف التاجر الذي يتوجب عليو التسجيل يف السجل التجاري، فإن احملاسب الذي و ضمن إطار ادلهن احلرة. 

ىي اجمللس الوطٍت دلصف و يرغب يف العمل حلسابو اخلاص ملزم باحلصول على االعتماد من طرف اذليئة ادلختصة، 
   اخلرباء احملاسبُت زلافظي احلسابات و احملاسبُت ادلعتمدين وفقا للقوانُت السارية.

معتمد يف مكتبو ووضعنا أمام العمل  زلافظ حسابات وزلاسب استقبلنا السيد مرحوم زلمد عالء الدينقد و 
 . ومطابقة ادلعرفة النظرية على ادلعرفة التطبيقية احملاسيب، شلا مسح لنا باكتساب خربة ميدانية

تقدمي عام للميدان اليت دتت فيو الدراسة وبعدىا نستعرض دراسة تطبيقية  لذا سوف نتطرق يف ىذا الفصل إىلو 
  .للمعاجلة احملاسبية ادلذكورة سابقا
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مفاهيم عامة حول محافظة الحسابات المبحث األول:  

ادلسؤوليات و بث  دلعاجلة سلتلف اجلوانب القانونية دلهنة زلافظ احلسابات من خالل قواعد العمل يهدف ىدا ادل  
 وعالقة احملافظ بادلكلف بالضريبة.

 المطلب األول:ماهية محافظة الحسابات 

 مفهوم محافظ الحسابات:-1

   :"1"البعض منها سنذكرك العديد من التعاريف اليت تناولت مفهوم زلافظ احلسابات ىنا

ادلتعلق مبهنة اخلبَت احملاسب، زلافظ احلسابات  01-10من القانون رقم  22يعرف حسب ادلادة :األولالتعريف 
بصفة عادية مهمة ادلصادقة على و احملاسب ادلعتمد، يعد زلاسبا معتمدا الذي ديارس بامسو اخلاص و حتت مسؤوليتو و 

 .بو التشريع ادلعمول ألحكاممطابقتها صثة حسابات الشركة واذليئات وانتظامها و 

حول احلسابات السنوية للمؤسسات ويصادق على شرعية وقانونية  رأيوىو شخص مستقل يعطي :التعريف الثاني
        .ف عليهاومعايَت ادلراجعة ادلتعار القوائم ادلالية حسب ادلبادئ احملاسبية العامة 

من القانون التجاري اجلزائري على انو الشخص الذي  4مكرر من ادلادة  715 ة:يعرف حسب ادلادالتعريف الثالث
ادلالية للشركة ويف مراقبة انتظام حسابات الشركة وصثتها كما يدقق يف صثة ادلعلومات  واألوراقحيقق يف الدفاتر 

اهتا األطراف اخلارجية حول الوضعية ادلالية للشركة وحساب إىلويف الوثائق ادلرسلة  اإلدارةادلقدمة يف تقرير رللس 
 .لى انتظام اجلرد وادلوازنة وصثتهاويصادق ع

السابقة أعطتنا صورة واضثة عن زلافظ احلسابات وديكن استخالص إن زلافظ احلسابات ىو كل  إن التعاريف    
شخص ديارس مهنة ادلراجعة بصفة مستقلة وحتت مسؤوليتو ودلك عن طريق فثص ومراقبة حسابات ادلؤسسة 

 .احملايد يف شكل تقارير وسلتلف القوائم ادلالية السنوية ويصادق على شرعية ىده احلسابات من مث إبداء رأيو الفٍت

 أهم قواعد عمل محافظ الحسابات -2

     منها: نذكردلمارسة ىده ادلهنة على الشخص القائم هبا االلتزام مبجموعة من القواعد 
                                                           

الوطٍت حملافظ احلسابات ،ادللتقى مداخلة حول دور زلافظ احلسابات يف تفعيل آليات حوكمة البنوك للثد من الفساد ادلايل واإلداريعبد العايل زلمدي, -1
 . 04,ص:2012ماي, 06/07جامعة زلمد خيضر بسكرة,يوم  وتكييفو مع النظام احملاسيب وادلايل
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 صادق عن احلالة ادلالية للمؤسسة جيب  رأي أوحكم  إصدارحىت يتسٌت للمثافظ  االستقاللية والموضوعية: -   1
 م.ربح قد يؤثران على استقاللية وموضوعية احلك أومصلثة  أيادلراقبة  تنفيذال ديلك عند  أنعليو        

يتثمل زلافظو احلسابات ادلسؤولية العامة  أنعلى  08-91من القانون رقم  49تنص ادلادة العناية المهنية: -2
يبدل العناية ادلهنية الكافية  أنعلى زلافظ احلسابات  أيعن العناية مبهمتهم ويلتزمون بتوفَت الوسائل دون النتائج 

 ".1"الشركةعند قيامو مبراجعة حسابات 
العلمي  بالتأىيليتمتع  أنوجو عليو  أكمل:لكي يزاول زلافظ احلسابات نشاطو على الكفاءة المهنية -3

 :"2"والعملي واكتساب معارف سلتلفة منها
 وادلالية والتمكُت الكبَت بالتنظيم احملاسيب وتقنيات ادلراجعة معرفة معمقة يف احملاسبة -
على فهم ادلؤسسة فهما جيدا ليس فقط من الناحية  معارف يف االقتصاد العام وادلؤسسات اليت تساعده -

 احملاسبية ولكن على مستوى أنظمتها وزليطها.
و من جهة التدقيق ادلعمق يف اجلانب القانوين معارف كافية يف قانون األعمال حىت يعرف حدود مهنتو ومسؤوليات -

 والتشريعي للمؤسسة ومدى تأثَته على صثة وانتظامية القوائم ادلالية.

تمسؤوليات محافظ الحساباالمطلب الثاني:  

      من ادلسؤوليات وىي: أنواعىناك ثالث 

حلسابات جيب توافر ثالث التقصَتية ضد زلافظ ا أو:تنعقد ادلسؤولية ادلدنية بنوعيها العقدية المسؤولية المدنية -1
 :"3وىي" أركان

 ؛واجباتو ادلهنية أداءمن جانب زلافظ احلسابات يف  وتقصَت إمهالحصول   -

 ؛وتقصَت زلافظ احلسابات إمهالنتيجة  الغَت أصثابوقوع ضرر  -

 زلافظ احلسابات. وتقصَت إمهالحلق بالغَت وبُت  الذيرابطة سببية بُت الضرر  -

 :ىي اليت تتمثل يف ارتكاب زلافظ احلسابات لبعض التصرفات الضارة مبصلثة ادلؤسسةالمسؤولية الجزائية -2

                                                           

.05عبد العايل زلمدي,نفس ادلرجع السابق,ص: - 1  
  2- زلمد مسَت الصبان,علي عبد الوىاب,ادلراجعة اخلارجية,الدار اجلامعية,اإلسكندرية,مصر,2002,ص:50. 

  .238,ص:2000الوراق,عمان,األردن,,مؤسسة ,مراجعة احلسابات بُت النظرية والتطبيقيوسف زلمد جربوع -3
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 :"1"اليت تًتتب عنا ادلسؤولية اجلزائية حملافظ احلسابات ىي األفعالو  عن عمد ومن ىده التصرفات 

 إدارةيف  اإلمهالصورية على ادلسامهُت حىت ال تظهر نواحي  أرباحعلى توزيع  اإلدارةزلافظ احلسابات مع  تأمر -
 ؛ادلؤسسة

يف مصلثة ادلؤسسة ولكن يف  أهناقرارات معينة يف ظاىرىا  احتاديف رلال  اإلدارةزلافظ احلسابات مع رللس  تأمر -
 ؛ادلسامهُت أوحقيقتها فيها كل الضرر مبصلثة ادلؤسسة 

 ؛عض االضلرافات اليت ارتكبها بعض ادلسؤولُت يف ادلؤسسةزلافظ احلسابات وتعاضيو عن ب إغفال -

 خاصة بادلؤسسة. أسرارعدم احًتام سر ادلهنة يف حالة تسريب  -

للمجلس الوطٍت للمثاسبة  التأدييباجمللس  أمام التأديبيةيتثمل زلافظ احلسابات ادلسؤولية :التأديبيةالمسؤولية  -3
 يف القواعد ادلهنية عند شلارسة وظائفهم. أخالقي أوتقصَت تقٍت  أوعن كل سلالفة ،حىت بعد استقالتهم من مهامهم

القانونية ادلعمول  لإلجراءاتاجلهة القضائية ادلختصة,طبقا  أمام التأديبيةيقدم كل طعن ضد ىده العقوبات  
 التايل: الشكلوفيما يلي سنوضح مسؤوليات زلافظ احلسابات حسب ،"2هبا"

 مسؤوليات محافظ الحسابات.: 11الشكل رقم 

 مسؤولية زلافظ احلسابات

 

 

 
 باالعتماد على عدة مراجع  الطالبة إعدادصدر:من ادل           

                    

                                                           
 .74,ص:2004,دار ادلعرفة,اإلسكندرية,مصر,أصول قواعد ادلراجعة والتدقيقزلمد السيد سرايا, -1

 ج.ر.ج.ج، ادلوقع االلكًتوين:,7,العدد 01-10, رقم 2011جانفي  27,ادلؤرخ يف ,مرسوم تنفيدي63ادلادة رقم  - 2

http://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2011/A2011053.pdf 10ص:، 24/05/2015، تاريخ االطالع. 

 جزائية

 السجن والغرامة ادلالية

 مدنية 

ادلتضررين  األشخاصتعويض 
زلافظ احلسابات رأيمن   

 

 تأديبية

التأديبمن طرف دائرة  تأديبيةعقوبة   
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التصريحات الجبائية التي يقوم بها المحافظالمطلب الثالث:  

   حي  األخَتيقوم بو ىدا  الذيالنشاط  طبيعةتعتمد على مدى عالقة زلافظ احلسابات بادلكلف بالضريبة  إن    
و اإلدارية اليت تتعلق بأشغال احملاسبة اليت يكلف  اجلبائيةو ديكن للمثاسب ادلعتمد أن يعد كل التصرحيات االجتماعية 

ومبا هبا، و أن يساعد زبونو لدى سلتلف اإلدارات ادلعنية كما ديكنو القيام مبهام خبَت قضائي طبقا لألحكام القانونية 
 .اجلبائيةأن موضوع البث  يتمثور حول زلاسبة الضرائب ارتأينا أن هنتم  أكثر بالتصرحيات 

 مفهوم التصريحات الجبائية: -1

 أعمالوالضرائب من اجل التصريح فيها برقم  إدارةالتصرحيات اجلبائية عي عبارة عن وثيقة يستلمها ادلكلف من  إن  
مصلثة الضرائب لتكون كدليل  إىل بإرجاعهازلافظ احلسابات مث يقوم  إىلتكاليفو وىدا بعد الرجوع  أو أرباحو أو

 ."1"لتثديد مبلغ الضريبة ادلناسبة حسب نشاط كل مكلف دارةاإلتستعُت بو  إثبات

 التصريحات الجبائية: أنواع -2

يلي نستعرض  رلموعة من التصرحيات اجلبائية واليت يلزم ادلكلفُت باالكتتاب والتصريح فيها كل فيما,وفيماىناك    
 مجلة من التصرحيات وادلكلفُت هبا:

خيضعون للضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة  واللذين ،التصريح ادلكلفُت اجلدد:خيضع ذلدا التصريح بالوجود -ا
 دء النشاط يوما من ب 30 أقصاهيتم اكتتاب التصريح بالوجود يف اجل  اإلمجايلعلى الدخل 

بالضريبة والرسوم احملصلة نقدا عن طريق االقتطاع ويتم  إشعارىو تصريح وحيد يعترب كجدول التصريح الشهري: -ب
التصريح ىم ادلؤسسات  هبذابالنسبة للمكلفُت ادلعنيُت  أمايوم من كل شهر  20التصريح الشهري يف العشرين  إيداع

 التابعة للنظام احلقيقي والنظام اجلزايف واإلدارات العمومية.

يتعُت على ادلكلفُت بالضريبة اخلاضعُت للنظام ادلبسط اكتتاب تصرحياهتم فيما :)الثالثي( التصريح الفصلي -ج
والرسم على النشاط ادلهٍت وكدا الرسم على القيمة ادلضافة خالل العشرين اليوم  اإلمجايلخيص الضريبة على الدخل 

 .فيو األعمالحتقيق رقم  أو األجورللشهر ادلوايل للثالثي اليت مت خاللو دفع  األوىل

                                                           
,مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستَت,كلية العلوم االقتصادية و التسيَت والعلوم ,دور الرقابة اجلبائية يف حتسُت جودة ادلعلومات احملاسبيةسليمان عتَت - 1

 .114,ص:2012ختصص زلاسبة,التجارية,قسم علوم التسيَت,
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يتعلق  األول من التصرحيات السنوية أنواع:يف ىدا النوع منيز ثالث األرباحو التصريح السنوي بالمداخيل  -د
 .الشركات أرباحالثال  متعلق بالضريبة على  أما, الثاين بالضريبة اجلزافية الوحيدة  اإلمجايلبالضريبة على الدخل 

النوع من  ذلذاديكن تلخيص الشروط ادلنظمة التصريحات الخاصة بالضرائب والرسوم المهنية األخرى:  -ه
 :"1"ات يف اجلدول التايلالتصرحي

 : التصريحات الخاصة بالضرائب والرسوم المهنية األخرى(10) م الجدول رق

 

11،مرجع سبق ذكره،ص:سليمان عتَت  

 

 

 

 

                                                           
1
 .117،مرجع سبق ذكره،ص:سليمان عتَت - 

 نوع الضرائب و الرسوم اقصى اجل اليداع التصريح مكان ايداع التصريح

 

مفتشية الضرائب اليت يتبع ذلا مكان فرض 
 الضريبة

ةقبل افريل من كل سن  

 

 

 األرباح/اإلمجايلالضريبة على الدخل  -
التجارية:النظام احلقيقي.و الصناعية   

غَت  األرباح/اإلمجايلالضريبة على الدخل  -
 التجارية:نظام التصريح ادلراقب.

 

الضرائب اليت يتبع ذلا مكان تواجد  مفتشية
 ادللكية

 

يف اجل شهرين من االصلاز النهائي 
للبناءات اجلديدة وكدا التغَتات أو 
التثويالت اليت أدخلت على شكل أو 
 ختصيص ادللكية ادلبينية أو الغَت ادلبينية

 الرسم العقاري
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المكتب محل الدراسة الميدانيةالمبحث الثاني:تقديم   

  المحاسبيالمطلب األول: أنواع النظام 

قبل التطرق إىل الدراسة ادليدانية دلختلف العمليات احملاسبية وفق النظام احملاسيب وادلايل ال بد من فهم أنواع النظام     
 .احملاسيب

  الفرع األول:النظام الكالسيكي

 ودفًت األستاذ، عند اليوميةدفًت  مها ىامُت وحيدين دفًتين يف الكالسيكي و ادلتمثل النظام ىو نظام أقدم إن    
الشراء بالنقل و الشثن  بطلب اخلاصة يتمثل يف ادلستندات الذي مادي دليل ىناك يكون أن جيب عملية أية تسجيل

 ".1التسليم"و 

  دفتر اليومية: -1
ىو دفًت القيد األصلي للبيانات احملاسبية حي  يقيد بو رلمل العمليات ادلالية اليت حتدث يف ادلؤسسة بوضوح      

ومرتبة ترتيب تارخييا يوما بيوم طبقا لألصول والقواعد احملاسبية،ويكتب ادلبلغ ادلتداول بُت الطرفُت وتاريخ حدوث 
 ".2ويسمى ذلك بشرح القيد أو ادلذكرة التفسَتية" العملية كما ديكن كتابة العملية أو القيد باختصار

 :دفتر األستاذ -2
يعترب دفًت األستاذ السجل الرئيسي جململ احلسابات اليت خلصت فيها سلتلف العمليات ادلالية يف صورهتا النهائية      

  .عن طريق الًتحيل من دفًت اليومية
 :ميزان المراجعة -3
ادلالية بدفًت اليومية وترحيلها إىل دفًتا ألستاذ،البد من التأكد من صثة ىذه التسجيالت بعد تسجيل العمليات      

الطرف الدائن،ويتم التأكد من ىذا  وأن ادلبالغ ادلسجلة يف الطرف ادلدين من احلسابات تعادل تلك ادلسجلة يف
احلسابات اليت استعملت يف التسجيل مع التعادل يف هناية الفًتة احملاسبية بإعداد جدول خاص يتضمن أمساء مجيع 

 ."3"ميزان ادلراجعة"ذكر رلموع الطرف ادلدين ورلموع الطرف الدائن،والرصيد بالنسبة لكل حساب يسمى ب

                                                           
  .11،ص: مرجع سبق ذكره ب،عبد الكرمي بويعقو  -1
 .38ص:، مرجع سبق ذكرهبوتُت، زلمد - 2

 .14,ص: 2003اجلزائر، اجلامعية ادلطبوعات ،ديوانالعامة احملاسبةكتوش، عاشور -3
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 ةالمركزيالفرع الثاني:الطريقة 

لقد أصبح النظام الكالسيكي ال يتناسب وحاجيات ادلؤسسات حي  أن حجم العمليات تكاثرىا تنوعها      
أخرى شلا يسمح بتقسيم العمل  رارىا باإلضافة إىل متطلبات التسيَت احلدي  أدى إىل اللجوء إىل استعمال دفاتروتك

 .وإعطاء تفاصيل جد ضرورية للتسيَت خاصة باستعمال الوسائل التكنولوجية

 ادلركزي: النظام يف احملاسب هبا يقوم اليت األعمال من نوعان ىناك

 يسمى جدول يف تسجيلها مث وتارخيها طبيعتها حبسب احملاسبية ادلستندات ترتيب يف ادلتمثل :اليومي العمل    
 . مساعدة دفاتر أستاذ إىل بعضها ترحيل ادلساعدة،مث اليوميات

بتوحيد احلسابات اليت سجلت يف اليومية ادلساعدة يف يومية عامة  شهر كل هناية يف احملاسب يقوم الدوري: العمل   
 األخرى احلسابات وكل اإلمجالية احلسابات وجود حي  العام ألستاذادفًت  حسابات إىل يرحلها فقط مث بقيد واحد
 ادلساعدة(. دفاتر)األستاذ باستثناء

 ":1اليوميات ادلساعدة يف ادلؤسسة"

  .نقدا ادلشًتيات يومية احلساب على ادلشًتيات يومية-1

  . نقدا ادلبيعات احلساب،يومية على ادلبيعات يومية-2

  .مدفوعات الصندوق مقبوضات،يومية –يومية الصندوق  -3

  .لبنك مدفوعاتامقبوضات،يومية  – البنك يومية4-  

  .لو – الربيدي اجلاري احلساب يومية منو، – الربيدي اجلاري احلساب يومية  -5

  .لو – القبض أوراق منو،يومية – يومية أوراق القبض  -6

 

 

                                                           
 .74,ص: سبق ذكرهزلمد بوتُت,,مرجع   -1



الثالث:دراسة ميدانية بمكتب محافظ الحسابات الفصل  
 

52 

 

الثاني:التعريف بالمكتبالمطلب   

ويتمتع  2010مكتب زلافظ احلسابات زلل الدراسة ادليدانية متواجد بوالية مستغاًل وقد زاول نشاطو سنة  إن    
 صاحبو باالعتماد التايل:

 الصادر عن ادلصف 22/06/2004دلؤرخ يف ا 08 /91زلافظ حسابات وزلاسب معتمد وفقا للقانون رقم  -  
 الوطٍت للخرباء احملاسبُت وزلافظي احلسابات واحملاسبُت ادلعتمدين باجلزائر.

 logiciel de Comptabilité)) إن مكتب احملاسبة رلهز بوسائل اإلعالم اآليل،حواسيب مزودة بربنامج للمثاسبة     
مبسك زلاسبة عدة ملفات، ما يسمح  وديكن لربنامج احملاسبة أن يضم عد (Execl.Word)برامج أخرى مثل
 تاجر مجلة.،إنتاجيمصنع ،نقل مؤسسة ،عمومية الزبون مقاول أشغال ملف مؤسسات،قد يكون

جودة عالية كما قام  ذات ىييتميز ادلكتب باجلدية واالنضباط وااللتزام يف اخلدمات اليت قدمها ويقدمها لزبائنو     
الوطٍت للخرباء احملاسبُت وفيما يلي نبُت تقدمي اذليكل التنظيمي  صاحب ادلكتب بالًتبص ادليداين لدى رئيس ادلصف

 دلكتب زلافظ احلسابات:

 : مخطط مكتب محافظ الحسابات.12الشكل رقم 

 

 

احلساباتمكتب مساعد زلافظ   

 

األرشيفمكتب معلومات   

 

ملفات زلاسبية ومالية اخلاصة بالزبائن     

ةالطالب إعدادادلصدر:من   

 

 مكتب زلافظ احلسابات
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معالجة الوثائق المحاسبية:الثالثالمطلب   

: العمليات المحاسبية التي يقوم بها المحاسب13الشكل رقم  
 

 

 

 )ا(:تحليل الوثائق)التحقق(.      

  )ب( التحميل المحاسبي                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطالبة إعدادادلصدر:من   

 

 

 الوثائق المحاسبية الثبوتية

 

 التسجيل

يومية الصندوق   يومية البنك يومية المبيعات   يومية المشتريات  

 

 يومية العمليات المختلفة

 اليومية العامة

 دفتر األستاذ

 ميزان المراجعة

حسابات النتائجالميزانية/ جدول   



الثالث:دراسة ميدانية بمكتب محافظ الحسابات الفصل  
 

54 

 

 ة تحليل الوثائق: ـمرحل - أ
ىي ادلرحلة األكثر أمهية، حي  يتثقق احملاسب من صثة ادلستندات شكليا و اجملاميع و العمليات احلسابية، و و    

أخطاء فإنو يطلب عند استالم ىذه الوثائق يقوم احملاسب بطرح رلموعة من األسئلة حوذلا، و يف حالة وجود 
تصثيثات و معلومات إضافية, وبعد التثقق من الوثائق, يضعها يف ملفات خاصة، حي  يكتب على ظهر كل 

 ملف اسم ولقب الزبون .

قد استنتجنا من خالل حتليلنا دلختلف الفواتَت مثل ) فاتورة الكهرباء و الغاز, فاتورة اذلاتف, فاتورة ادلياه...اخل( و    
تسجيل أي فاتورة دون التأكد من صثتها فعلى سبيل ادلثال جيب أن تتضمن الفاتورة كل البيانات انو ال ديكن 

الالزمة كرقم الفاتورة,اسم ادلؤسسة و عنواهنا سواءا قامت بعملية البيع أو الشراء ,مبلغ الفاتورة و جيب أن يكون 
 عن طريق البنك,أو الصندوق...اخل(. باألحرف و األرقام , و الطريقة اليت مت هبا تسديد الفاتورة ) إما

 التحميل المحاسبي:  - ب
ىذه ادلرحلة احملاسب فقط، و الوسيلة الرئيسية ادلستخدمة ىي النظام احملاسيب و ادلايل, و يتضمن مجيع  ختصو 

احلسابات ادلستخدمة خالل السنة, و يتم إدراج حسابات جديدة حسب احلاجة إليها، مثال ظهور منتج جديد 
 تكاليف جديدة، أو شراء استثمار جديد. 

السابقة الحظنا أن برنامج احملاسبة ادلستعمل )برنامج البسيط( ال يتضمن مجيع عند عملية حتميلنا للفواتَت و 
اخل أي تسجيل العمليات .أرقام احلسابات و ذلدا قمنا بإدخال أرقام احلسابات عند تسجيل كل عملية شراء أو بيع..
تضم  بطاقة التثميل احملاسيب  يف حساباهتا اخلاصة و تتم ىذه العملية على وثيقة تسمى " بطاقة التثميل احملاسيب, و

رقم احلساب ادلدين، رقم احلساب الدائن، بيان العملية، تاريخ و رقم القيد، اسم اليومية ادلساعدة وباالعتماد على 
 ادلعلومات الواردة يف بطاقة التثميل قمنا بإدخال ادلعلومات إىل الربنامج ليتم تسجيلها.
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 SCFالدراسة التطبيقية للضرائب وفق نظام  المبحث الثالث:  

تقوم ببيع وشراء بطاريات وبدا مزاولة نشاطو  ديلك مؤسسة شخصلوضع احملاسب حتت تصرفنا ادللف اخلاص     
مليون دج اخلاصة بشهر جوان و يؤدي أشغالو على  693.33 1930سنة وحقق رقم أعمال يقدر 13التجاري مند 

 مستوى الغرب اجلزائري.

  اإلجمالي:المعالجة المحاسبية للضريبة على الدخل األولالمطلب   

يف ىده احلالة سنقوم مبعاجلة الضريبة على الدخل اإلمجايل اخلاصة بفئة األجور وكدا اقتطاعات الضمان االجتماعي     
 كما ارتأينا أن نوضح الدخل اخلاضع للضريبة يف شكل عام وشامل.

 الضريبة على الدخل اإلجمالي صنف الرواتب واألجور: كيفية حساب 14الشكل رقم 

                    + 

 

= 

 

 

 

 
             
  

 من إعداد الطالبة باالعتماد على عدة مراجع

 

 مبلغ أجرة ادلنصب ادلنح والتعويضات والعالوات

 الضمان االجتماعي

 األجر اخلاضع

 نسبة الضريبة حسب السلم
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 %35االجتماعي بنسبة  والضماناألجور ديد أعبائها ادلتمثلة يف قامت ادلؤسسة بتس 30/06/2014بتاريخ  -  
 .%9أي نسبة تعادل  الباقي يتثملو العاملو من الضمان االجتماعي  %26حي  تتثمل ادلؤسسة 

 :حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي -أ

 دج18000.00= األجر القاعدي   -1
 دج1620= 0.09×18000.00= الضمان االجتماعي  -2
 دج16380.00=1620.00-18000.00= الصايف اخلاضع للضريبة  -3
 دج) وىدا حسب جدول الضريبة على الدخل اإلمجايل اخلاص276.00 = مبلغ الضريبة على الدخل اإلمجايل -4

 باألجور( بفئة
 دج16104.00(276.00+1620.00) -18000.00 األجر الصايف= -5
يوم 30وذلك قبل  (CNAS)حي  يتوجب على الشركة التصريح لدى الصندوق الوطٍت للضمان االجتماعي  

ادلوايل أي أن اشًتاكات شهر جوان جيب التصريح هبا ودفعها قبل هناية شهر جويلية ويتم حساب  من كل شهر
 مت تسديد ادلبالغ عن طريق الصندوق. األعباء الشبو اجلبائية اليت تتثملها ادلؤسسة والعامل كالتايل مع العلم انو

 التسجيل المحاسبي: -ب

 الحالة األولى: تسجيل كشف الراتب والتصريح بالضريبة اقتطاع الضمان االجتماعي -

 :يتم التسجيل احملاسيب لألجر كاأليت

 

16104.00 
1620.00 
276.00 

 
18000.00 

30/07/2014  
 أجور العاملُت  اج اجور 

 األجور ادلستثقة
 الضمان االجتماعي

 (IRGوالرسوم القابلة للتثصيل من أطراف أخرى )الضرائب  -الدولة
 كشف الراتب

 
 

421 
431 
442 

 
631 
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 الحالة الثانية:تسديد أو دفع الضريبة -

 

  المطلب الثاني:الدراسة التطبيقية للرسم على القيمة المضافة

وقد دج  4000.000.00قدر رأس مال ادلؤسسة ب لدينا ادلعطيات التالية اخلاصة مبؤسسة ىدا الشخص حي      
 باألعمال التالية: 2014قامت يف سنة 

 .(TTC)متضمنة الرسم على القيمة ادلضافة  642344.51شراء بطاريات بقيمة  05/04/2014يف  - 1

 دفعت ادلصاريف واألعباء التالية: 06/04/2014يف  -2

  دج25.00حقوق الطابع بقيمة  -2-1

 دج2500.00فاتورة اذلاتف بقيمة  -2-2

 ويف اليوم التايل قدرت مبيعاهتا ب  دج,315000.00 باعت ادلؤسسة البطاريات بقيمة 02/06/2014يف  -3
 (TTC)متضمنة الرسم على القيمة ادلضافة  دج450000.00

 قامت ادلؤسسة بتسديد الرسم على القيمة ادلضافة دلصلثة الضرائب عن طريق البنك. 09/06/2014يف -4

احلساب برقميُت بعد الفاصلة  ومت %17ىونعلم أن معدل الرسم على القيمة ادلضافة على ادلشًتيات وادلبيعات  كما
 .كل احلسابات اخلاصة بالرسم على القيمة ادلضافة احملصلة دلصلثة الضرائب  وفيما يلي سنوضح

 

 
 
 
18000.00 

 
16104.00 
1620.00 
276.00 

30/06/2014  
 األجور ادلستثقة

 الضمان االجتماعي
 (IRGالضرائب والرسوم القابلة للتثصيل من أطراف أخرى ) -الدولة

 الصندوق
 دفع الضريبة

 
 
 
 

53 

 
421 
431 
442 
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 :13الخاصة بالعملية رقم على المبيعات TVAحساب  -أ

 TTCدج 315000.00 =قيمة ادلبيعات

             .دجHT =315000.00/1.17=269230.76ادلبيعات خارج الرسم على القيمة ادلضافة  -
 دج384615.38=450000.00/1.17

 دج.45769.24=0.17×269230.76الرسم على القيمة ادلضافة=  -

 دج65384.62=0.17×384615.38

TVA :دج111153.86(= 65384.62+45769.24)على ادلبيعات 

 :12-11على المشتريات الخاصة بالعملية رقم TVAحساب  -ب

 .TTCدج  642344.51 قيمة ادلشًتيات= :11العملية رقم  -

 .HT دج549012.40=642344.51/1.17=ادلشًتيات قيمة -

- TVA  دج.93332.11=0.17×549012.40= على ادلشًتيات 

 .TTCدج 2500.00 بالسلع واخلدمات=: قيمة ادلشًتيات اخلاصة 12العملية رقم  -

ىده اخلدمة  أناخلاصة بفاتورة اذلاتف فلقد قمنا بقراءة ىده الفاتورة والحظنا  02:فيما خيص العملية رقم مالحظة -
 اليت اشًتهتا ادلؤسسة ذلا ضريبة من نوع آخر وىي حقوق الطابع واليت تدخل يف إطار الضرائب والرسوم.

 دفعها لمصلحة الضرائب:الواجب  TVAحساب  -ج

T VA =الواجبة الدفعTVA على ادلبيعات- TVAعلى ادلشًتيات. 

 

 

TVA دج.17462.13 (=359.62+93332.11)-(111153.86= )الواجبة الدفع 

  TVA ادلبيعات على  TVA ادلشًتيات على  TVAعلى اخلدمات   TVA  احملصلة 
111153.86 93332.11 359.62 17462.13 
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حساب كل العمليات اخلاصة بالرسم على القيمة ادلضافة للمشًتيات وادلبيعات ننتقل إىل مرحلة التسجيل بعدما مت 
 وفيما يلي سنوضح ادلعاجلة احملاسبية جلميع العمليات.

 

 

 

 

 
 
 
642344.51 
 

 
549012.40 
93332.11 

 
 

05-04-2014  
     ادلشًتيات ادلخزنة )البطاريات( ال

TVAعلى ادلشًتيات 
 ادلخزوناتموردو 

 شراء بضاعة 02فاتورة رقم  

 
 
 

401 
 

 
380 

44563 
 

 
 
 
 
2500.00 

 

 
2115.38 
359.62 
25.00 

 

06-04-2014  
 مصاريف الربيد واالتصاالت م

TVA على السلع واخلدمات 
 حقوق الطابع
 ادلخزونات واخلدماتموردو 

    Nedjma)) 03فاتورة رقم 

 
 
 
 

401 
 

 
626 
44566 
6452 

 
 
269230.76 
45769.24 

 
315000.00 

 
 

02-06-2014  
 الزبائن ال

 مبيعات البضائع
TVAعلى ادلبيعات 

 بيع بضاعة 04فاتورة رقم 

 
 
700 
445710 

 

 
411 

 

384615.38 
 65384.62  

 
450000.00 

 

03/06/2014  
الزبائن  ال  

 مبيعات البضائع
TVAعلى ادلبيعات 

بيع بضاعة 05فاتورة رقم                                           بيع بضاعة 05فاتورة رقم     

 
 
700 
445710 
 

 
411 
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 :القيد احملاسيب اخلاص بتثصيل وتسديد الرسم

 

 الدخل اإلجماليوالضريبة على  : المعالجة المحاسبية للرسم على النشاط المهنيالثالث المطلب

 الفرع األول: الرسم على النشاط المهني

من رقم األعمال خارج الرسوم، ويكون  %2دفع الرسم على النشاط ادلهٍت بنسبة  اتالشرككل  يتوجب على   
 التسجيل احملاسيب للرسم على النشاط ادلهٍت كما يف ادلثال التايل مع العلم انو مت تسديد ادلبلغ عن طريق الصندوق.

  دج. 1930 693.33 = (CA)رقم األعمال  -1
   (.693.33 1930×0.02= )13.86 386الرسم على النشاط ادلهٍت  -2

93332.11 
359.62 

17462.13 

 
65384.62 
45769.24        

09-06-2014 
TVAعلى ادلبيعات 
TVAعلى ادلبيعات 
TVAعلى ادلشًتيات 
TVA على السلع واخلدمات 
TVA احملصلة 

 
 الرسم على القيمة ادلضافة حتصيل 06فاتورة رقم 

 
 
 
44563 
44566 
44575 

 
4457 
4457 

17462.13 

 
17462.13 

 

09-06-2014 
الرسوم على رقم األعمال -الدولة ال  

 الصندوق
 تسديد الرسم على القيمة ادلضافة 07فاتورة رقم 

 
 

53 
 

 
44575 
 

 
386 13.86 

 
386 13.86 

30-06-2014  
TAP ال   األعمالالضرائب والرسوم الغَت ادلسًتجعة عن رقم 

  
والرسوم والتسديدات ادلماثلة األخرىالضرائب   

 
 الرسم على النشاط ادلهٍت حتصيل

 
 
 

447 
 

 
642 
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 القيد احملاسيب اخلاص بتسديد الرسم:

 

  الدخل اإلجمالي الخاصة بالنشاط الفرع الثاني: الضريبة على

دج وحسب جدول الضريبة على الدخل اإلمجايل فان ادلبلغ الذي  109.737,20ب حققت ادلؤسسة ربح يقدر 
 دج ويتم تسجيل القيد كما يلي: 5000.00تدفعو ادلؤسسة إىل قباضة الضرائب يقدر ب 

 يف حالة التثصيل الضرييب:

 

 
386 13.86 

 
386 13.86 
 

30/06/2014  
 والتسديدات ادلماثلةالضرائب األخرى والرسوم 

 
 الصندوق

 شهر جوان TAPإثبات 

 
 
 

53 
 

 
447 

 

 ادلدين الدائن البيان ادلدين الدائن
 

 
 
5000.00 

 
5000.00 

 

30/06/2014  
 الضرائب عن األرباح ادلبنية على نتائج األنشطة العادية

 
 الدولة,الضرائب على النتائج
 IRG BIC حتصيل

 
 

 
444 

 
695 

 
 
 
5000.00 

 
5000.00 

 

30/06/2014  
 الدولة،الضرائب على النتائج

 
 البنك/الصندوق

 IRG BIC إثبات

 
 

 
51/53  

 
444 
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 :لة الفصـــخاتم

يضع احملاسب  ىدا ادلكتبالعمل يف من خالل الًتبص الذي قمنا بو يف مكتب زلافظ احلسابات الحظنا أن  
نالحظ االنفصال بُت مكتب و أمام الوثائق احملاسبية، حي  يقوم بتثليلها والتثقق منها قبل التثميل احملاسيب ذلا. 

أو  احملاسبة و الزبون ادلتمثل يف مؤسسة يبعد مقرىا عن ادلكتب، ويف تاريخ إقفال احلسابات يطلب صاحب الشركة
و ىذا يشكل صعوبات تعًتض الطريق أمام تطبيق ادلخطط  ريبة الواجبة الدفع،ادلؤسسة معرفة النتيجة احملققة و الض

 احملاسيب و ادلايل اجلديد. 

ومن أجل شلارسة ىذه ادلهنة ينبغي على احملاسب التثكم، إضافة إىل التقنيات احملاسبية يف القانون التجاري 
تعمالو جيب ال تظهر إال عند اس سلطط زلاسيب أيالن قيمة و قانون العمل و كذا قوانُت ادلالية اليت تصدر كل سنة 

أخذ آرائهم بعُت االعتبار و وضعهم يف ظروف عمل جيدة خاصة يف و والكايف للمهنيُت  ت الالزمإعطاء الوق
 الشركات الكربى.
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.الماليو الفصل الثاني: المعالجة المحاسبية للضرائب وفق النظام المحاسبي   

 مقدمة الفصل:
حتظى اجلباية يف رتيع السياسات ادلالية بأمهية بالغة، فهي تنظم يف إطار قانوين زلكم ومضبوط وىذا العتبارىا        

ادلمول الرئيسي لنفقات ميزانية الدولة، وىي تشمل كل أنواع الضرائب والرسوم ورتيع االقتطاعات ادلالية األخرى، فهي 
لضمان اإلجراءات لتغطية نفقات الدولة بصفة مستمرة، إذ حتتوي اجلباية ذلك النظام التشريعي ادلوضوع حيز التطبيق 

 على العناصر التالية:
 ؛الضرائب كمسامهة إجبارية يف األعباء العامة -1
 ؛الرسم ادلؤدي مبناسبة تقدًن خدمة -2
 اإلتاوات ادلسددة مبقابل امتياز فردي. -3

  ىي ادلوضوع زلل الدراسة لكوهناالفصل سوف نتطرق فقط إذل الضرائب واألشخاص اخلاضعُت ذلا  ىذالكن يف    
ادلختصُت يف رلال و  لألساتذةكما ارتأينا إذل تقدًن فكرة عامة حول النظام احملاسيب وادلارل الذي يعترب قاعدة عامة 

 ىذا حملاسبية اخلاصة هبا وحتديث بررلياهتا وفقاحملاسبة ادلالية وحىت ادلؤسسات اليت جيب عليها إعداد ادلخططات ا
 النظام.
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 .:األشخاص الخاضعون للنظام الضريبي الجزائرياألولالمبحث 
 طرفُت على تتمركز جبائية عالقة أي أنو أي أساسيُت، طرفُت تضم الضريبية أو اجلبائية العالقة أن لدينا ادلعروف من   
 احلتمية العالقة ىذه أخرى، جهة من الضريبية اإلدارة و جهة من بالضريبة ادلكلف مها و الثاين نقيض منهما كل

 و الضريبة أساس فرض حتديد يف ادلتمثلة اجلبائية اإلدارة مبهام تتعلق اليت و الضريبية التنظيمات و القوانُت تفرضها
 .بالضريبة ادلكلفُت من حتصيلها و تصفيتها
 .األول: المكلفين بالضريبة المطلب

 جملالا يف ذكره مبجرد مدلولو نفهم أن السهولة من لكنو  زلدد تعريف إذل يستند ال بالضريبة ادلكلف لفظ أن الواقع   
  .اجلبائي

 .ةــف بالضريبلــوم المكــرع األول: مفهــالف
 واجب عليو يكون بدفع  الضريبة والذي القانون يعنيو الذي ادلعنوي أو الطبيعي الشخص ىو بالضريبة ادلكلف   

 يتحدد بالضريبة ادلكلف أن   التأكيد على جيب أنو غَت ،"1"الدولة اليت تتحملها العامة األعباء يف بادلسامهة االلتزام
 اليتو  رسوم و ضرائب من الضريبية ادلسامهات بدفع ملزم شخص كل مبعٌت مبوجبو تتحدد أيضا الضريبةو  بالقانون

  ."2"للقانون وفقا بو مصرح حتصيلها يكون
  

 .بالضريبة المكلفين معيشة وسائل :الثاني الفرع
 اليت الالزمة ادلادية الوسائل من أيضا لو تكون أن و فيو يعيش مكان من لو البد كان أي بالضريبة ادلكلف إن     

 الضرائب تفرض وعليها حياتو، يف منها يعيش
 :بالضريبة المكلف معيشة مكان - أ

 حيث من ،الشخص الضريبية ذلذا ادلعاملة يف بالغة أمهية و كبَت شأن ذلا بالضريبة ادلكلف للشخص الضريبية اإلقامة  
 قانونية نصوص وجود إذل أدى الذي األمر،الضريبة قيمة و،للضريبة اخلاضع الوعاء وحتديد ادلقررة الضريبية اإلعفاءات

 وعاء إذل الوصول من واإلدارة ادلكلف من لكل يتسٌت مقيم،حىت غَت أم مقيماً  الشخص كان إذا ما خالذلا من حتدد
 ".3"ال اختالف عليها واحدة ضريبية معاملة

                                                           

  . 05ص: ، 1991، ط،القاىرة.العربية،د النهضة دار ،الضريبة إدارة و ادلمول رتيب، رابح -1  
 النجاح جامعة العليا الدراسات كلية ادلاجستَت، أطروحة ،ادلكلفُت ضمانات و الضريبية اإلدارة سلطات بُت التوازن حدود شبيطة، حسن زلمد ىاين -2

 .34ص:  ، 2006 فلسطُت، الوطنية،نابلس،
 .23ص: ،مرجع سبق ذكره،زعزوعة فاطمة الزىراء -  3
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 مداخلهم كافة على الدخل، لضريبة خيضع" يلي ما على 03 مادتو يف اجلزائري ادلباشرة الضرائب قانون ينص ىذا يف
 األشخاص جزائري مصدر من تعائدا على الدخل لضريبة وخيضع اجلزائر يف تكليفهم موطن يوجد الذين األشخاص

 ".1"اجلزائر خارج تكليفهم موطن يوجد الذين
 الضرييب الفرض توحيد بو الضرييب وادلقصود ادلًتل إذل دائما يشَت األخَت ىذا فإن الفرنسي القانون إذل وبالرجوع   

 حىت و ،أوالدىم و الزوجة و الزوج من كل عليو حيصل الذي الدخل إذل بالنظر واحدة ضريبية كوحدة األسرة على
 الفرنسي الضرييب ادلشرع يسميو الذي و ادلسكن نفس داخل معهما يقيمون و عاتقهم على يعيشون الذين األشخاص

  الفرنسي. الضرييب العام القانون من  09  التاسعة مادتو يف الضرييب بادلسكن
 ادلزايا من الكثَت لو يعطي إذ بالضريبة للمكلف البالغة األمهية من للمسكن أن يتضح ىذا كل خالل من إذن   

 الضرائب قانون من 06 ادلادة وباستقراء .اإلرتارل دخلو من إضافية خصومات إجراء يف احلق لو دتنح اليت و الضريبية
 مكلف كل على الدخل على ضريبة فرض انو أي الضرائب من النوع ىذا أيضا اعتمد ادلشرع فان اجلزائري ادلباشر

  .كفالتو يف ادلعتربين و معو الذين واألشخاص "2"أوالده ومداخيل دخلو حسب بالضريبة
 :بالضريبة المكلف معيشة وسائل -ب
 موارد من وأسرتو، و حياتو على ينفقها اليت بو اخلاصة ادلادية موارده بالضريبة مكلف لكل أنو على ادلعلوم من  

 .ثروتو أو ادلالية ذمتو أو دخلو تكون فقد منها يعيش أن ديكن اليت بالضريبة ادلكلف
 :بالضريبة المكلف دخل -1 ب

 لألجر وفقا و يقوم بو؛ الذي العمل لطبيعة وفقا آلخر شخص من عليو حيصل الذي بالضريبة ادلكلف دخل خيتلف   
 سلتلطا دخال يكون أن إما األموال و رؤوس من إما و العمل، من األجر إما ىذا الدخل مصدر و عليو، حيصل الذي
 الدخل سوى ذلم ليس نوأ إذ دخول بسيطة ذلم ليس بالضريبة ادلكلفُت من ىناك و .ادلال رأس و العمل عن ناتج
 ادلكلفُت من أيضا يوجد لكن األحيان، كثَت من يف السائد الوضع ىو و معاشهم أو عملهم من يتقاضونو الذي

 ادلهنية أعماذلم من دخول ذلم تكون قد إذ مصادر متعددة من األخَتة ىذه تتكون إذ مهمة دخول ذو بالضريبة
  .عقارية أموال أو منقولة أموال رؤوس من دخول شركاء يف و التجارية، غَت األرباح و التجارية و الصناعية

 
 
 

                                                           

 .17،ص: أ ،قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة،03ادلادة رقم 1 - 
 25 أو سنة 18 عن عمرىم قل إذا األوالد:2015و الرسوم ادلماثلة لسنة   ادلباشرة الضرائب قانون من 06 ادلادة لنص طبقا األوالد حكم يف يدخل 2-
 .بيتو يف يأوىيهم الذين األوالد كذا و تنظيتمي؛ بنص زلدد نسبة عجز أثبتوا أو للدراسة مزاولتهم أثبتوا و سنة
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 :ةـبالضريب فـــللمكل ةــيالمال ةـــــمالذ -2 -ب
 أموال كانت سلتلفة،سواء مكونات من ىي و  أموال أو ثروات من بالضريبة ادلكلف ديتلكو ما كل هبا ويقصد   

 على الضريبة أو الثروة على الضريبة مثل األموال ىذه على خاصة ضريبة تفرض ما غالبا و ،عقارية أموال أو منقولة
 الكربى. الثروات

 .طلب الثاني:أنواع األشخاص المكلفين بالضريبةمال
 حد على فهم معنوية أشخاص إذل طبيعة أشخاص من خيتلفون للضريبة اخلاضعُت األشخاص فإن الذكر سبق كما    

 بُت أي ادلرتبة نفس من لألشخاص بالنسبة حىت خيتلف الضريبة فرض أن كما الضريبية، أعبائهم حتمل يف سواء
 تتحدد اليت و أوضاعهم إذل راجع تنوعهم أن كما بينهم فيما ادلعنوية األشخاص أو بينهم فيما الطبيعة األشخاص

 .وادلهنية االجتماعية طوائفهم على بناءاً 
 الفرع األول: األشخاص الطبيعية الخاضعة للضريبة

 الذي و ادلالية ادلستقلة الذمة ذو بالضريبة ادلكلف اإلنسان ىو الضرييب القانون يف األصلية الطبيعية فالشخصية   
 اجلماعة داخل اإلنسان وضع ىي باحلالة نقصد اإلرادة الواعية.و و التميز و األىلية و احلالة، كامل لديو يتوافر

 يف الشخص صالحية فهي باألىلية ادلقصود أما،التزامات من عليو وما داخلها، حقوق من بو يتمتع ما و اإلنسانية
األىلية  فإن ىذا على و ادلستقلة القانونية بالشخصية الطبيعي الشخص يتمتع حىت االلتزامات وحتمل احلقوق اكتساب

 .أىلية الوجوب و األداء أىلية :نوعُت
 الشخص فإن احلالة ىذه يف و فقط، احلقوق الكتساب مؤىال الشخص يكون أن هبا يراد اليتو  :الوجوب ةـأهلي -1

 .للضريبة ختضع أن ادلمكن من اليت التصرفات شلارسة على قادر غَت يكون الطبيعي
, التزاماتو تأدية يف ذاتو على االعتماد و هبايتمتع  اليت احلقوق الستعمال الشخص صالحية هبا يرادأهلية األداء: 2-
 ضرائبو. دفع إطار يف دينو بدفع يلزم بالتارل و قانونيا يكون عملو فإن لذا

 الخاضعة للضريبة المعنويةالفرع األول: األشخاص 
 كائن ىذا االجتماع من يتولد معُت، ىدف حتقيق أجل من أشخاص عدة اجتماع عن عبارة ادلعنوي الشخص     

 من أموال رلموعة من حالة أخرى يف تكون قدو  تكوينو، يف سامهوا الذين األشخاص عن باالستقالل يتمتع قانوين،
 قدموا الذين األشخاص وجود عن مستقل جديد قانوين كائن ذمة يف األموال ىذه تصبح إذ غاية حتقيق أجل

  ".1"خاص ىو ما منها و عام، ىو ما فمنها ، معنوية أشخاص عدة ىناك،األموال

                                                           

 األوذل الطبعة احلقوقية، احلليب منشورات .ادلقارنة الضريبية التشريعات يف تطبيقاهتا و الضريبة لدين ادلالية و القانونية لطبيعة احملمود، علي زلمد علوم زلمد -1 
 .99-93 ص.ص: ، 2010 بَتوت، 
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 ادلعنوية األشخاص إخل أما ... الوالية الدولة، مثل العام القانون لقواعد ختضع "1"ادلعنوية العامة فاألشخاص     
  .اخلاص القانون لقواعد خاضعة وىي السيادة، و السلطة خصائص اذل ليست و للدولة، تابعة غَت اخلاصة،فهي

 الثالث:الضرائب المفروضة على المكلف بالضريبة المطلب
الضرائب  من رلموعة إذل مباشرة خيضع الشروط ادلذكورة أعاله فانو الطبيعي وادلعنوي على الشخص توفر مبجرد  

 :يلي فيما صلملها أن ديكن واليت قانوناً  ادلقررة ادلباشرة و الغَت ادلباشرة
 يـى الدخل اإلجمالـــة علــأوال:الضريب

  "2"للضريبة اخلاضعون األشخاص– أ
  اجلزائر؛ يف تكليفهم موطن يوجد الذين األشخاص  -
 ؛وذلم عائدات من مصدر جزائرئري اجلزائرخارج  تكليفهم موطن يوجد الذين األشخاص -

  :"3"يعترب موطن التكليف بالنسبة إذل
،أو مستأجرين لو دلدة سنة واحدة على األشخاص الدين يتوفر لديهم مسكن بصفتهم مالكُت لو،أو منتفعُت بو-

  ؛األقل
  ؛األساسيةاألشخاص الدين ذلم يف اجلزائر مكان إقامتهم الرئيسية أو مركز مصاحلهم  - 
  ؛األشخاص الدين ديارسون نشاطا مهنيا باجلزائر سواءا كانوا أجراء أم ال - 

 ؛أجنيبأعوان الدولة الدين ديارسون وظائفهم او يكلفون مبهام يف بلد  -
 ."4"اتفاقية جبائية مت عقدىا مع بلدان أخرى مبوجبادلداخيل أو األرباح حيول فرض الضريبة عليها إذل اجلزائر  -
 اإلجمالي: الدخل على الضريبة على الواردة اإلعفاءات - ب

 ذلك مؤقتة ويندرج أو دائمة بصفة سواء اإلرتارل الدخل على الضريبة من إعفاءات عدة الضرييب ادلشرع وقع لقد     
 أىم اإلعفاءات فيما يلي سنوضح باختصارو  الضرييب العبئ حتقيق أجل من الضرييب، للنظام اإلعفائية السياسة ضمن

 :ديكن إرتاذلا كما يلي
ادلنصوص  األشخاص الدين يساوي او يقل دخلهم اإلرتارل السنوي الصايف عن احلد األدىن لإلخضاع اجلبائي-   

 عليو يف جدول الضريبة على الدخل اإلرتارل.
 

                                                           

 .39ص: ، 2009 ادلكاتب، ومهمات العلمية لألجهزة األىلية ادلؤسسة مطابع ،الضرييب االستقرار و ادلقدمة الدفعات حسن، زلمد زلمد طارق- 1 
 .57,ص:2010,دار ىومة للطباعة و النشر والتوزيع,اجلزائر,الضريبة على الدخل اإلرتارلمنصور بن عمارة,  2-

3
 .17،ص: أ ادلماثلة،،قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم 03ادلادة رقم - 

4
 .18،ص: أ ،قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة,04ادلادة رقم  - 
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 ؛"1"بادلثل ادلعاملة إطار يف أجنبية جنسية من القنصلُت واألعوان والقناصل الدبلوماسيُت واألعوان السفراء -   
 ؛"2"من الدخل اخلاضع للضريبة %10إن فرض ضريبة مشًتكة،دينح احلق يف ختفيض نسبة -   

معاشاهتم عن عشرين ألف دينار  أو أجورىمعقليا او بصريا او الصم البكم الدين تقل  أوالعمال ادلعوقون حركيا  -   
 ؛دج شهريا وكدا العمال ادلتقاعدون الدين تقل معاشاهتم يف النظام العام عن ىدا ادلبلغ20.000

  .حالتو على لالستهالك ادلوجو الطبيعي باحلليب ادلتعلقة النشاطات من احملققة ادلداخيل -   
 ؛والفنيون التقليديون احلرفيون سنوات 10 دلدة اإلرتارل الدخل على الضريبة من كلي إعفاء من يستفيد -  
     تربية وأنشطة الفالحية األنشطة عن الصادرة اإليرادات عن سنوات 10 دلدة اإلرتارل لدخل ضريبة من يعفى -  
 ؛اجلبلية ادلناطق يف ادلمارسة وتلك حديثا، ادلستصلحة األراضي يف ادلمارسة ادلواشي    

  الشباب هبا  يقوم اليت األنشطة سنوات ثالثة دلدة اإلرتارل الدخل على الضريبة من كامل إعفاء من يستفيدون -  
 الصندوقالقرض ادلصغر  لدعم الوطٍت الصندوق الشباب، تشغيل لدعم الوطٍت الصندوق(ة إعان من ادلستفيد ادلستثمر

 ىذه كانت إذا يف االستغالل الشروع تاريخ من ابتداء سنوات 6 ب اإلعفاء مدة حتددو  )البطالة على للتأمُت الوطٍت
 ."3"ترقيتها جيب مناطق يف دتارس ألنشطة

 الدخل على الضريبة جلدول واإليرادات ادلداخيل ختضع معدالت وأنظمة فرض الضريبة على الدخل اإلجمالي: -ج
 :"4"ادلصدر حسب اجلدول التارل من لالقتطاع أو اإلرتارل

 : التصاعدية بالشرائح.)10(الجدول رقم 
 
 

 
 
 

 .49, ص:ب, قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة, 104 :ادلادةادلصدر

                                                           
1
 18،ص: أ ،قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة,1993من قانون ادلالية لسنة  03،معدلة مبوجب ادلادة رقم 05ادلادة رقم - 

 .19،ص: أ ,ادلماثلةقانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ، 06ادلادة رقم - 2
 :،ادلوقع االلكًتوين2014،ادلماثلة والرسوم ادلباشرة الضرائب قانون , 36 ادلادة -3 

http://www.maghrebarabe.org/admin_files/code_impots_algerien.pdf،12،ص:24/05/2015االطالع  تاريخ. 
 .94ص: ،ب ،ادلباشرة والرسوم ادلماثلة الضرائب قانون ,104ادلادة-4 

 نسبة الضريبة )دج(قسط الدخل الخاضع للضريبة 
 120.  000ال يتجاوز   

 من 120.001 اذل 360.000
 من360001 اذل140.000

 أكثر من  1440.000

%0 
%20 
%30 

%35 
 

http://www.maghrebarabe.org/admin_files/code_impots_algerien.pdf،تاريخ
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 :"1"ابينه من ادلصدر من اقتطاع إذل ادلداخيل بعض ختضع االقتطاع من المصدر: -0-ج
 15% ب 48 إذل 45 من ادلواد يف عليها ادلنصوص احلواصل على ادلطبق ادلصدر من االقتطاع نسبة حتدد -

 ؛الضريبة من زلررة
 ب ادلماثلة والرسوم ادلباشرة الضرائب قانون من 03 ادلادة يف عليو ادلنصوص ادلصدر، من االقتطاع نسبة حتدد -

 ؛%24
 االدخار حسابات أو دفاتر يف ادلقيدة ادلبالغ عن الناجتة بالفوائد يتعلق فيما ادلصدر من االقتطاع نسبة حتدد -

 ؛10%و 01 % نسبيت بُت لألشخاص
 وكذا م.ض.ق من 67 ادلادة من 05 و 04 الفقرتُت يف ادلذكورة وادلنح وادلكافآت والتعويضات األجور تعترب -

 بنسبة اإلرتارل الدخل على الضريبة ادلصدر، من لالقتطاع وختضع مستقلة، شهرية اخلاصة هبا، االستدراكات
 التخفيض؛ تطبيق دون 10%

 م.ض.ق من 26 و مكرر 20 ادلادتُت يف ادلذكورين بالضريبة ادلكلفُت طرف من احملققة ادلداخيل ختضع -
 ؛ الضريبة من زلررة 20 % قدره نسيب دلعدل

    .15 % األسهم عن التنازل القيمة فائض على تطبق -
 أنظمة فرض الضريبة على الدخل اإلجمالي: -2-ج

  :الحقيقي الربح نظام -
 خيضعون ال الذين بالضريبة ادلكلفُت خيص فيما اإلرتارل، الدخل على الضريبة وعاء يف يدرج الذي الربح حيدد    

 ."2"وجوبا احلقيقي الربح نظام حسب مكرر، 20 ادلادة يف عليو ادلنصوص ادلبسط للنظام
 ثانيا:الضريبة على أرباح الشركات

 اخلاصة األرباح تلك كانت سواء باجلزائر، احملققة األرباح على الشركات أرباح على الضريبة تفرضمجال التطبيق:- أ
 الصيغة الشركات أرباح على الضريبة تطبيق رلال ويأخذ باجلزائر، ادلتواجدة األجنبية الشركات أو الوطنية بالشركات
 ".3"االختيارية وكذلك اإلجبارية

 :"4"تضم واليت األموال شركات ىي الشركات أرباح على للضريبة وجوبا اخلاضعة أما الشركات

                                                           

 .51, ص:ب ,قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة,104ادلادة  1-
 .17ص: ،ب,والرسوم ادلماثلة ةادلباشر  الضرائب قانون،17ادلادة -2 
  .72-71,ص.ص:2003,منشورات بغدادي,الرويبة,اجلزائر,طبعة,)2003-1992(اجلزائرفًتة اإلصالح الضرييب يف ناصر مراد, -3
مذكرة خترج لنيل شهادة ادلاسًت,كلية العلوم االقتصادية والتسيَت والعلوم التجارية,قسم ،12ادلعاجلة احملاسبية للضرائب على الدخل وادلعيار رقم ،ذكار عمر -4

 .47ص:،2011،ورقلة،ختصص دراسات زلاسبية,جامعة قاصدي مرباح،العلوم التجارية
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 ؛ األسهم شركات -
 ؛احملدودة ادلسؤولية ذات الشركات -
 ؛األسهم شركات شكل حتت ادلتكونة ادلدنية الشركات -
 .والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية واذليئات ادلؤسسات -
 اإلعفاءات الخاصة بالضريبة على أرباح الشركات:-ب

 ادلادة يف ذلك وردالشركات  أرباح على الضريبة ذلذه اخلضوع من الشركات بعض اجلزائري ادلشرع أعفى لقد    
 :"1"وىي ادلماثلة والرسوم الضرائب قانون من138

الشباب   هبا  يقوم اليت األنشطة سنوات ثالثة دلدة اإلرتارل الدخل على الضريبة من كامل إعفاء من يستفيد -  
 ادلصغر الصندوقالقرض  لدعم الوطٍت الصندوق الشباب، تشغيل لدعم الوطٍت الصندوق(ة إعان من ادلستفيد ادلستثمر

 ىذه كانت إذا يف االستغالل الشروع تاريخ من ابتداء سنوات 6 ب اإلعفاء مدة حتددو  )البطالة على للتأمُت الوطٍت
 ؛ترقيتها جيب مناطق يف دتارس ألنشطة

 من وتستفيد الشركات، أرباح على الضريبة من العمومية واذليئات للمؤسسات التابعة االستهالكية التعاونيات تعفى -
 الفرق وكذا ذلا، التابعة اذلياكل وكذا ادلعتمدة ادلعوقُت األشخاص جلمعيات التابعة ادلؤسسات كذلك دائم إعفاء

  مسرحًيا؛ نشاطًا اليت دتارس واذليئات
 ادلرتبطة للعمليات بالنسبة لو التابعة اجلهوية والصناديق الفالحي للتعاون الوطٍت دائم الصندوق إعفاءمن   يستفيد -

  التجاري؛ الطابع ذات التأمُت عمليات باستثناء الفالحية، األخطار بتأمُت
 وكاالت باستثناء أو األجانب، الوطنيُت ادلستثمرين قبل من احملدثة ادلؤسسات سنوات عشر دلدة تستفيد كما -

 .السياحي القطاع يف نشاطًا دتارس اليت ادلختلطة الشركات وكذا واألسفار، السياحة
سنوات لكن  8إذل  6ادلستثمرون الدين ديارسون نشاطاهتم يف مناطق جيب ترقيتها من  إعفاءامتدت فًتة : مالحظة -

 ".2لفًتة غَت زلددة" األقلعمال على  3يف حالة توظيف 
 
 
 
 

                                                           
 .66-64،ص.ص:ب,قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة,138ادلادة  -1
من ق.م لسنة  9،و1997من ق.م لسنة  13و12و 11،و1996من ق.م لسنة  12و 1995من ق.م لسنة  13معدلة مبوجب ادلادة  138ادلادة   -2

 .62،ص:أ  ,ق.ض.م,2014من ق.م لسنة  4،و2011من ق.م لسنة  10و5،و2010من ق.م لسنة  7،و2008لسنة من ق.م  6،و2001
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 معدالت الضريبة على أرباح الشركات: -0ج
 ":1حيدد معدل الضريبة على أرباح الشركات كما يلي"

 السياحة وكاالت وأنشطة السياحية األنشطة وكذا العمومية واألشغال والبناء للمواد نتجةادلن لألنشطة بالنسبة% 19
 ؛ االستقبالية والسياحة الوطنية السياحة رلارل يف الناشطة واألسفار

 النشاط نسبة يكون اليت ادلختلطة األنشطة وكذا ،%25واخلدمات بنسبة  التجارية األنشطة عن الناجتة األرباح ختضع
 ؛%50التجاري أو اخلدمايت يفوق 

 االقتطاع من المصدر: -2-ج    
 األجنبية ادلؤسسات طريق عن احملققة ادلداخيل من كل ختضع ادلداخيل، باختالف ادلصدر من االقتطاع معدل خيتلف

 . "2"ادلصدر من االقتطاع نظام إذل الشركات أرباح على للضريبة ادلنقولة القيم مداخيل وكذا
 الشركات. أرباح على للضريبة المصدر من االقتطاع معدالت: )12(رقم  الجدول

 شكل االقتطاع معدل االقتطاع الدخل اخلاضع لالقتطاع من ادلصدر

 
 ادلنقولة األموالمداخيل رؤوس 

 

 قرض ضرييب %10 مداخيل الديون و الودائع و الكفاالت
 زلررة من الضريبة %40 حلاملها مداخيل سندات الصناديق الغَت االمسية او

 زلررة من الضريبة %20 التسيَت عقد إطار يف ادلؤسسات تتقاضاه اليت ادلبالغ
 اليت ألجنبية ادلؤسسات مداخيل
 اجلزائر يف دائمة مهنية قامة ذلا ليست

 تأدية إطار يف األجنبية للمؤسسات ادلدفوعة ادلبالغ
 اخلدمات

 زلررة من الضريبة %24

 زلررة من الضريبة 24% باخلارج ادلقيمُت للمخًتعُت ادلدفوعة ادلبالغ

 زلررة من الضريبة %10 األجنيب البحري النقل لشركات ادلدفوعة ادلبالغ
 

 
 

 
 
 

 .80ص: ذكره، سبق مرجع مراد، ناصر :ادلصدر

                                                           

 .76ص:،ب,قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة,150ادلادة 1- 
 .80ص: ذكره، سبق مرجع مراد، ناصر -2
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  ثالثا:الرسم على النشاط المهني
 مجال التطبيق:- أ

 على للضريبة أرباحو ختضع نشاطًا ديارسون الذين بالضريبة، ادلكلفُت قبل من اجلزائر يف احملقق األعمال رقم -
 ؛الشركات أرباح على لضريبة أو والتجارية الصناعية األرباح يف اإلرتارل الدخل

 نشاط الذين ديارسون باجلزائر دائمة مهنية مؤسسة ذلم الذين ادلكلفُت طرف من احملققة اإلرتالية اإليرادات -
 ؛التجارية غَت صنف األرباح يف أرباحو تدخل والذي حر مهٍت

 اإلدارات لدى احلقوق تنفيذىا باستثناء قبل مؤقتا ادلنشأة البناء أشغال رلمل على تستحق احلقوق تسوية -
  ؛احمللية اجلماعات و العمومية

 رقم أو اإلرتالية ادلهنية للمداخيل اإلرتارل ادلبلغ من ادلهٍت النشاط على للرسم اخلاضع األساس يتشكل -
 ."1"ادلضافة القيمة على الرسم دون من األعمال

 :اإلعفاءات الخاصة بالرسم على النشاط المهني-ب
 وىذه ادلهٍت، النشاط على الرسم من إعفاءات عدة الضرييب القانون منح واقتصادية، اجتماعية العتبارات     

 ":2"التالية العمليات دتس اإلعفاءات
 3 دلدة الشباب تشغيل لدعم الوطٍت الصندوق من ادلستفيدين ادلستثمرين الشباب قبل من ادلنجزة مبيعات -

 ؛ترقيتها ادلناطق الواجبسنوات عند شلارسة النشاط يف  6رفع ادلدة إذل  ويتم سنوات
 التصدير؛ عمليات -
سنوات يف ادلناطق  5فع إذل سنوات وتر  3رقم األعمال احملقق من طرف وكالة الًتقية و متابعة االستثمار دلدة  -

 ؛الواجب ترقيتها
 ؛%10عندما ال يتجاوز ىامش الربح  اإلسًتاتيجيةعمليات البيع بالتجزئة اليت تشمل ادلواد  -
 دج إذا تعلق األمر بتقدًن خدمات دون اللجوء دلساعدة أطراف  50.000رقم األعمال الذي ال يتجاوز  -

 ؛أخرى
ببيع السلع,ادلواد الغذائية,جتهيزات من اجل  دج إذا تعلق األمر  80.000رقم األعمال الذي ال يتجاوز  -

 االستهالك السريع أو االقتناء.
 
 

                                                           
1
  .107ص:ب، ,قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة,217ادلادة  - 

 .112ص:ب، ,قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة,220ادلادة  2-
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 معدالت الرسم على النشاط المهني: -ج
 ادلعدل ذلذا وخيضع 2 %إذل %2,55من  الرسم معدل ختفيض مت2001 لسنة التكميلي ادلالية قانون خالل من     

 :"1"التارل اجلدول حسب احمللية اجلماعات لصاحل الرسم ىذا حصيلة كما توزع السنة، خالل احملققة ادلبيعات
 

 المحلية الجماعات لصالح المهني النشاط على الرسم معدل توزيع :(03 ) رقم جدول
الرسم على النشاط 

 ادلهٍت
 ادلشًتك الصندوق حصة البلدية حصة الوالية

 احمللية للجماعات
 اجملموع

 
 2% 0,11% 1,30% 0,59 % ادلعدل

 
 .112,ص:2013ادلماثلة, والرسوم ادلباشرة الضرائب قانون 222 ادلادة :ادلصدر

 
 رابعا:الرسم على القيمة المضافة 

 مجال التطبيق:- أ
 ":2خيضع للرسم على القيمة ادلضافة العمليات التالية"

اليت تكتسي طابعا  األخرىعمليات البيع و الشراء العقارية و اخلدمات من غَت تلك اخلاضعة للرسوم  1-أ
 بصفة اعتيادية أو عرضية. حرفيا و يتم اصلازىا يف اجلزائر أوجتاريا  أوصناعيا 

 ويطبق ىذا الرسم أيا كان:
الوضع القانوين لألشخاص الذين يتدخلون يف اصلاز األعمال اخلاضعة لضريبة أو وضعيتهم إزاء رتيع  -

 ؛الضرائب األخرى
 ؛طبيعة تدخل ىؤالء األشخاص شكل او -
 .عمليات االستَتاد 2-أ

  المعفاة من الرسم على القيمة المضافة: العمليات -ب
من  بالرغم وىذا ادلضافة، القيمة على الرسم دفع من العمليات لبعض خاصة أحكام وفق اإلعفاءات دتنح     

  .ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية العتبارات الرسم،وذلك تطبيق رلال ضمن وجودىا
                                                           

 ادلوقع االلكًتوين:,2013,ادلماثلة والرسوم ادلباشرة الضرائب قانون،  222دلادةا - 1
 http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/pravo/AlgtaxI2013.pdf ، 112،ص:24/05/2015تاريخ االطالع. 
 .390ص:ب، ,قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة,01ادلادة  - 2

http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/pravo/AlgtaxI2013.pdf
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 والنقل والتمييع واالستغالل والبحث التنقيب بأنشطة ادلتعلقة واخلدمات كاألشغال :اقتصادية االعتبارات 0 -ب
 .سوناطراك مؤسسة حلساب أو من ادلنجزة للمحروقات األنابيب طريق عن
 لتقدًن مطاعم األدوية، القمح، احلليب، اخلبز،( االستهالك واسعة بادلنتجات تتعلق :االجتماعية االعتبارات 2- ب

 .)رحبي ىدف دون باجملان وجبات
 احلركات إطار يف ادلنظمة احلفالت كل عامة وبصفة والفنية الثقافية بالتظاىرات تتعلق: االعتبارات الثقافية 3-ب

 .للتعاون الدولية أو الوطنية
 معدالت الرسم على القيمة المضافة: -ج

ويطبق ىذا  %7أما ادلعدل ادلخفض فتحدد نسبتو ب  %17الرسوم على القيمة ادلضافة مبعدل عادي نسبتو حتصل    
 .وادلواد و األشغال واخلدمات ادلنتجاتاألخَت على 

 ي.ـي و المالـام المحاسبـروع النظـة مشــسي:دراـث الثانــالمبح
 بادلعايَت يعرف ما نشوء إذل تدرجييا أدت الدولية احملاسبة دلهنة دولية أسس لوضع اجلهود واحملاوالت ضبع انطلقت    

ادلعايَت  تبٌت ىذه إسًتاتيجية هتدف إذل اجلزائر اعتمدت لذا احملاسبية ادلبادئ توحيد إذل هتدف احملاسبية الدولية اليت
 . ادلارلو الذي دتثل يف دخول النظام احملاسيب  ويظهر دلك من خالل اإلصالح االقتصادي و

 ي و المالي.ـام المحاسبـــــوم النظـــــب األول:مفهــالمطل
إن النظام احملاسيب ادلارل أو احملاسبة ادلالية ىو نظام لتنظيم ادلعلومة ادلالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية، تصنيفها،    

وضعية و تو، تقييمها و تسجيلها و عرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية ادلالية وشلتلكات الكيان و صلاع
 خزينتو يف هناية السنة ادلالية.

يطبق النظام اجلديد على كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم مبوجب نص قانوين أو تنظيمي مبسك احملاسبة ادلالية     
 مع مراعاة األحكام اخلاصة هبا، يستثٌت األشخاص ادلعنويون اخلاضعون لقواعد احملاسبة العمومية.

 زلاسبة مالية وىي:تلزم الكيانات مبسك 

 ؛الشركات اخلاضعة ألحكام القانون التجاري -1
  ؛التعاونيات -2
األشخاص الطبيعيون أو ادلعنويون ادلنتجون للسلع أو اخلدمات التجارية والغَت التجارية إذا كانوا ديارسون نشاطات  -3

 ؛"1"اقتصادية مبينة على عمليات متكررة
                                                           

1
 ادلوقع االلكًتوين:،ج ر ج ج ,74العدد   2010 جانفي 1,الصادرة ب 11-07رقم  ,2007نوفمرب 25,الصادر ب القانون ادلالية, 06ادلادة رقم  - 

http://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2010/A2010058.pdf 04ص:،24/05/2015، تاريخ االطالع. 
 

http://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2010/A2010058.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2010/A2010058.pdf
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األشخاص الطبيعيُت أو ادلعنويُت اخلاضعُت لدلك مبوجب نص قانوين أو تنظيميي أما الكيانات أو  كلو   -4
ادلؤسسات الصغَتة اليت ال يتعدى رقم أعماذلا و عدد مستخدميها ونشاطها احلد ادلعُت أن دتسك زلاسبة مالية 

 .مبسطة
تسمح بإعداد كشوف مالية على أساس ادلبادئ مدونة حسابات  كما يتضمن النظام اجلديد إطار تصوري يتمثل يف    

زلاسبة التعهد, استمرارية االستغالل, قابلية الفهم, الداللة, ادلصداقية, أسبقية  احملاسبية ادلعًتف هبا عامة والسيما
   ".1الواقع االقتصادي على ادلظهر القانوين"

.SCF إلى PCN المطلب الثاني:أسباب االنتقال من   
 ":2األسباب  يف ما يلي"وتتمثل ىذه 

ة على مستوى ادلؤسسة يف شكل زلاولة تكييف تقنية احملاسبة وجعلها أكثر مالئمة لًترتة األحداث االقتصادي -
 ؛ دورية وبصفة عددي

احلاجة إذل معلومة زلاسبية ومالية ذات نوعية تساعد على اختاذ القرارات الرشيدة على مستوى ادلؤسسة االقتصادية  -
 ؛ معها ادلتعاملُت مستوىوعلى 

 إعطاء الثقة للمتعاملُت مع القوائم ادلالية خاصة ادلقرضُت وادلستثمرين من خالل توحيد القوائم ادلالية.-
 :نقائص ادلخطط الوطٍت للمحاسبة واليت تتمثل يف ما يلي

 :: و تتمثل أساسا يف النقاط التالية النقائص المفاهيمية 
 الوطٍت للمحاسبة دل تكن واضحة؛وأسس ادلخطط  قواعد -
ادلخطط الوطٍت للمحاسبة ال حيدد ادلفهوم احملاسيب لألصول و اخلصوم و األموال اخلاصة وال يعطي القيمة احلقيقية  -

 للتكاليف؛
إمهال دور احملاسبة التحليلية اليت هتدف إذل حساب سلتلف التكاليف وسعر التكلفة وحتليل الوضعية ادلالية  -

 .للمؤسسة
 
 
 

                                                           
 .04,ص:هذكر مرجع سبق , 06ادلادة رقم -  1
رللة الباحث   أثر تطبيق النظام احملاسيب ادلارل  على تكلفة وجودة ادلعلومات احملاسبية يف ظل تكنولوجيا ادلعلومات مقال بعنوان قورين حاج قويدر،-  2

 .272،ص:10،2012العدد
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 :: و تتمثل أساسا يف النقاط التاليةالنقائص التقنية
على ادلنظور النقدي وىذا ال يعترب معيار لإلنتاج وال دييز بُت أصول االستغالل و خارج  4،3،2ارتكاز األصناف  -

 االستغالل؛
  وتسهيل اختاذ القرارات.إمهال التصنيف الوظيفي عند إعداد القوائم ادلالية ، الذي يساعد على حتديد ادلسؤوليات  -

 :"1": وتتمثل أساسا يف النقاط التاليةنقائض على مستوى القوائم المالية
 ادليزانية يتم إعدادىا على أساس السنة احلالية وعدم إظهار نشاط السنة السابقة لغرض ادلقارنة؛ -
 ىذا اجلدول ال تبُت أداء جدول حسابات النتائج ال يظهر أيضا نتائج النشاط السابق، والنتيجة اليت تظهر يف -

 .التسيَت للمؤسسة الحتوائها على ادلصاريف االستثنائية
 المالي و المطلب الثالث: أهداف النظام المحاسبي 

العديد من األىداف ادلرجو حتقيقها من خالل االنتقال من ادلخطط الوطٍت احملاسيب إذل النظام احملاسيب ادلارل  ىناك   
 وديكن تلخيصها يف النقاط التالية:

 ؛ترقية النظام احملاسيب اجلزائري ليواكب ويتوافق مع األنظمة احملاسبية الدولية-      
 ؛اسبية بُت ادلؤسسات االقتصادية الوطنية وادلؤسسات األجنبيةتسهيل سلتلف ادلعامالت ادلالية واحمل - 
 ؛إعطاء صورة صادقة عن الوضعية ادلالية للمؤسسة- 
 ؛العمل على حتقيق العقالنية من خالل الوصول إذل الشفافية يف عرض ادلعلومات-
 ؛والدورل قابلية مقارنة ادلؤسسة لنفسها عرب الزمن وبُت ادلؤسسات على ادلستويُت الوطٍت- 
 ؛ادلساعدة يف فهم أحسن الختاذ القرارات وتسيَت ادلخاطر بكل فاعلية يف السوق- 

بإعداد التصاريح اجلباية  السماح بالتسجيل بطريقة موثوق هبا وشاملة رلموع تعامالت ادلؤسسة مبا يسمح- 
 "؛2"مبوضوعية ومصداقية

القوائم ادلالية، مسَتين، مستثمرين حاليُت أو زلتملُت، االستجابة الحتياجات اإلعالم ادلارل دلختلف مستعملي - 
 ؛مقرضُت، زبائن، رتهور، مدققُت

 ؛تقييم شلتلكات ادلؤسسة على أساس السوق أو ما يعرف بالقيم العادلة- 
 
 

                                                           
  .276ص: ،أ ،ذكرهقورين احلاج قويدر،مرجع سبق -1
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 لتسهيل واحد آن يف حركة حسابُت بُت الربط على يركز اليت التجارية أو اخلاصة احملاسبة يف ادلزدوج بالقيد االحتفاظ
 ".1العام" التناسق وحتقيق الرقابة عملية

 : لتبٍت ىدا النظام جيب على الدولة القيام مبجموعة من اإلصالحات و اإلجراءات ونلخصها يف النقاط التالية
 ؛توضيح معادل ىدا النظام من كل جوانبو من خالل العديد من ادلنتديات و ادللتقيات -1
حتديد سلتلف التشريعات و التنظيمات اليت تتعلق هبذا القانون و إصالح سلتلف  اذليئات ادلتعاملة معو ال سيما  -2

 ؛مصلحة الضرائب
األكاددييُت ذلدا النظام احملاســيب اجلديد واالنطالق يف تكوين وتاطَت و تكوين ورسكلة اإلطارات و ادلختصُت  -3

 ؛يدة و حث السلطات العمومية على تنظيم دوري المتحانات مهنيةالطلبة و ادلًتبصُت حول ادلعايَت اجلد
جيب على الدولة دعم عمليات البحث و التطوير و حتفيز ادلؤسسات على تبٍت مثل ىده ادلشاريع ألن معظم  -4

جيا ادلؤسسات اجلزائرية تركز يف عمليات حبثها على جانب ادلنتج وهتمل البحوث ادلتعلقة بأنظمة التسيَت و تكنولو 
 . "2ادلعلومات"

 SCFو PCNلضرائب بين لمحاسبة االمبحث الثالث:دراسة مقارنة 
تعد زلاسبة الضرائب أحد أىم رلاالت احملاسبات احلكومية، اذلدف منها احتساب النسب ادلالية ادلستحقة على    

ادليزانية العامة للدولة و نظم احملاسبة لألغراض الضريبية تتم  حتويلها إذلليتم  احلكومة،األفراد أو الشركات لسدادىا إذل 
 للدولة.حسب التعليمات والقوانُت الضريبية 

 المدونة العامة لمخطط الحساباتالمطلب األول:
وزعت حساباهتا  8إذل  1من مدونة حسابات صنفت إذل ذتانية أصناف مرقمة  يضم ادلخطط الوطٍت للمحاسبةإن    

( 7و 6 الصنفُت( وحسابات التسيَت ) 5إذل الصنف  1و ىي حسابات ادليزانية من الصنف ) ثالث رلموعات إذل
 ."3" (8حسابات النتائج )الصنف و 

 الصنف من رقم  يتألفالًتتيب العشري حيث  مبدأاعتمد ادلخطط الوطٍت للمحاسبة يف تصنيف احلسابات على    
 
 

                                                           
ادلارل واليات ادلعايَت احملاسبية و اإلطار ادلفاىيمي للنظام احملاسيب  ىملتق,أىدافو النظام احملاسيب وادلارل حتديات مداخلة زلمد مراد وحبري سفيان,-   1

   .25:,ص2010الدولية,جامعة البليدة اجلزائر,
ادلوسم  ، مذكرة ماجستَت يف علوم التسيَت، ختصص إدارة األعمال، جامعة الشلف،نظام ادلعلومات احملاسيب و دوره يف مراقبة التسيَتقورين حاج قويدر، -  2

 .218، ص: 2007اجلامعي 
 .40, ص:1992, ديوان ادلطبوعات اجلزائرية, اجلزائر, احملاسبة العامة للمؤسسةزلمد بوتُت,  - 3
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فما  أرقام أربعةو احلسابات الفرعية من  أرقامواحد و احلسابات الرئيسية من رقميُت  و احلسابات اجلزئية من ثالثة 
 ."1"فوق حبسب احلاجة

 تاجلها إذلاحلرية يف فتح حسابات فرعية دون الرجوع  ادلخطط الوطٍت أعطىنتيجة عدم التفصيل يف احلسابات 
 أخرى إذلتضارب و ازدواجية يف احلسابات ادلفتوحة و اختالف تبويبها من مؤسسة  أحياناادلسؤولة وينتج عن دلك 

  ."2"ىدا يصعب من عملية ادلقارنة بُت زلاسباهتاو 
وىي حسابات  رلموعتُت إذلوزعت حساباهتا  7 إذل 1النظام احملاسيب و ادلارل يضم مدونة حسابات مرقمة من  إن

 إما( و يتم جتميعها يف جدول حسابات النتائج 7و6) الصنفُت( و حسابات التسيَت 5 إذل 1ادليزانية من الصنف )
ومصطلحات جديدة مقارنة مع  بإدخال حساباتقد قام ادلارل نظام ال أنحسب الوظيفة,كما  أوحسب الطبيعة 
 : "3"اليت ديكن توضيحها كما يليو  ادلخطط السابق

 ؛SCFعدة حسابات يف  إذل PCNتفرع حساب واحد من  -
 ؛SCFيف حساب واحد من  PCNجتميع عدة حسابات من  -
إذل حسابات انتقالية يف حُت يتم   SCFاليت ليس ذلا حساب مقابل يف PCNتفريغ حسابات من -

 .معاجلتها
 المطلب الثاني:التسجيل المحاسبي للضرائب

صطلحات ادل تغَتمن ناحية  أومن ناحية ترقيم احلسابات  سواءعدة تغَتات على القيد احملاسيب  طرأتلقد   
على  طرأتالعمليات اليت  أىمختتلف عنها كليا وفيما يلي سنقوم بتوضيح  أو ذلا نفس ادلعٌت أخرىمبصطلحات 

 سلتلف الضرائب و الرسوم.
 
 
 
 

 

                                                           
يف علوم  ,مذكرة مقدمة ضمن نيل شهادة ادلاجستَت إسًتاتيجية تبٍت النظام احملاسيب و ادلارل ألول مرة و أثره على الكيانات ادلاليةمرحوم زلمد احلبيب , - 1

 .08,ص:2012التسيَت, جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف, 
 .11,ص :2006,مذكرة مقدمة ضمن نيل شهادة ادلاجستَت يف العلوم ادلالية,جامعة اجلزائر,النظام احملاسيب و ادلارلنوي احلاج, -  2
 .109,ص: ذكرهمرحوم زلمد احلبيب,مرجع سبق  - 3
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 : القيد المحاسبي للرسم على القيمة المضافة(14)الجدول رقم 
 

 SCFالمعالجة المحاسبية للضرائب وفق  PCNالمعالجة المحاسبية للضرائب وفق  
 "1"ــــةـــــة المضافـمـــــى القيلالرســم ع

TVA ــاتعلى اــــــــمبيع 
 الدائن ادلدين البيان الدائن  الدائن ادلدين البيان الدائن ادلدين

 
470 

 
 
 

70 
 

547 

 
 الزبائن

 
 ادلبيعات

 
مستحقة على  رسوم

 ادلبيعات

 
Xxx 

 
 
 

xxx 
 

xxx 

 
411 

 
 
 

700 
 
7445 

 
 الزبائن

 
 مبيعات بضائع

 
 األعمالرسوم على رقم 

 
xxx 

 
 

 
 

xxx 
 

Xxx 

ى المشترياتـــــلــــع  TVA 
 الدائن ادلدين البيان الدائن ادلدين الدائن ادلدين البيان الدائن ادلدين
380 
 

457 
 
 

 
 
 
 

530 

 بضاعةمشًتيات 
 

 لالسًتجاع م قابلةرسو 
 واقتطاعات

 ادلوردون
 

Xxx 
 
 
 

 
 

xxx 
 

xxx 
 

380 
 

4456 
 
 

 

 
 
 
 

401 

 مشًتيات بضاعة
 

 األعمالالرسوم على رقم 
 

 ادلخزونات واخلدمات موردو
 

xxx 
 

 
 

xxx 
 

xxx 

 
 ادلصدر:من إعداد الطالبة باالعتماد على عدة مراجع

 

 

                                                           
 Page Bleues,جباية ادلؤسسة اجلزائريةىي رسوم على رقم األعمال ويقصد هبا الرسم على القيمة ادلضافة:بوعون حيياوي نصَتة, - 1

 .113,ص:2011اجلزائر,
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 والضريبة على الدخل اإلجمالي لتسديد الرسمالقيد المحاسبي   :(15)الجدول رقم 

 
 

 ادلصدر:من إعداد الطالبة باالعتماد على عدة مراجع
 
 

                                                           
 TVAادلبيعات اكرب من  TVAيف حالة السداد جيب القيام بعملية الفرق بُت ضريبة ادلبيعات وادلشًتيات يف حالة ما ادا كان الفرق موجب يعٍت  - 1

 ادلشًتيات يتم التسديد وفق القيد ادلذكور أما يف احلالة العكسية تصبح ضريبة مسًتجعة.
 .114يسجل ضمن ىدا احلساب الضرائب والرسوم اليت تفرض على أجور العاملُت ويتحملها الكيان:بوعون حيياوي نصَتة,نفس ادلرجع السابق,ص: - 2

 "1"على القيمة المضافةتسديد الرسم 
 الدائن ادلدين البيان الدائن ادلدين الدائن ادلدين البيان الدائن ادلدين

 
547 

 
 
 
 
48 

 
 

 
رسوم مستحقة على 

 ادلبيعات
 

 النقديات

 
Xxx 

 
 
 
 

xxx 

 
445 

 
 
 
 
53/51 
 
 

 
األعمالرسوم على رقم   

 
 

الصندوق أوالبنك   

 
xxx 
 
 

 
 
 
 
xxx 
 
 

"2"الضريبة على الدخل اإلجمالي الخاصة بفئة األجور  
 الدائن ادلدين البيان الدائن ادلدين الدائن ادلدين البيان الدائن ادلدين

 
543 

 
 

 
 

48 
 
 

 

 
الضريبة على الدخل 

 اإلرتارل
 

 النقديات

 
Xxx 

 
 
 

 
xxx 

 
 

 
4423 

 
 
 
 
 
48 
 

 
ضرائب  والرسوم 

والتسديدات ادلماثلة عن 
 األجور

 
 الدولة ضرائب مستحقة

 
Xxx 

 
 
 
 
 

xxx 
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 القيد المحاسبي للضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني :(16) الجدول رقم
 

 

 
 لطالبة باالعتماد على عدة مراجعادلصدر:من إعداد ا

                                                           
 .112على األرباح احملققة خالل السنة ادلالية:بوعون حيياوي نصَتة,نفس ادلرجع السابق,ص:وىي الضرائب ادلستحقة - 1

الشركات أرباحالضريبة على  "1"  
 الدائن ادلدين البيان الدائن ادلدين الدائن ادلدين البيان الدائن ادلدين

 
889 

 
 

 
564 

 
 أرباحضرائب على 

 الشركات
االستغالل ضرائب 

  األداء واجبة

 
xxx 

 
 

 
 
 

xxx 
 

 
695  

 
444 

 
ادلبنية  األرباحالضرائب عن 

العادية األنشطةعلى نتائج   
الدولة الضرائب على 

 النتائج

 
xxx  

 
xxx 

 سداد الدين الضريبي

 الدائن ادلدين البيان الدائن ادلدين الدائن ادلدين البيان الدائن ادلدين
 

564 
 
 

 
48 

 
ضرائب االستغالل 

 االداءواجبة 
 النقديات

 

 
Xxx 

 
 

 
Xxx 

 
444  

 
53/51 

 
 الضرائب على النتائج

 
الصندوق أو البنك  

 
Xxx 

 
xxx 

 الرسم على النشاط المهني
 الدائن ادلدين البيان الدائن ادلدين الدائن ادلدين البيان الدائن ادلدين

 
641 

 
 

 
564 

 
 الرسم على النشاط ادلهٍت

 
ضرائب االستغالل 

 واجبة األداء

 
xxx 

 
 
 

xxx 
 

 
642  

 
447 

 
الضرائب والرسوم الغَت 

 ادلسًتجعة عن رقم األعمال
الضرائب األخرى والرسوم 

 والتسديدات ادلماثلة

 
xxx  

 
xxx 
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 : القيد المحاسبي لتسديد الرسم على النشاط المهني(17)الجدول رقم 
 

 ادلصدر:من إعداد الطالبة باالعتماد على مراجع

 المؤجلة الضرائب:الثالثب ــلالمط
 على األصول : القيد المحاسبي للضرائب المؤجلة(18) الجدول رقم

 

 ادلصدر:من إعداد الطالبة باالعتماد على مراجع

 سداد الدين الضريبي
 الدائن ادلدين البيان الدائن ادلدين الدائن ادلدين البيان الدائن
 

564 
 

 
48 

 
 االستغالل ضرائب
 األداءواجبة 

 
 النقديات

 

 
Xxx 

 
 

 
 

Xxx 

 
447  

 
 
53/51 

 
الضرائب األخرى والرسوم 

 والتسديدات ادلماثلة
 

 البنك  أو الصندوق

 
Xxx  

 
Xxx 

 الضرائب المؤجلة
 
.األصول.الضرائب ادلؤجلة على 133   

ادلؤجلة على اخلصوم..الضرائب 134  
:ويتم تسجيل ىدا النوع من الضرائب كما يلي  

.األصول.الضرائب ادلؤجلة على 133  
 

 في حالة تسوية الضريبة في حالة  التسبيق الضريبي
 الدائن ادلدين البيان الدائن ادلدين الدائن ادلدين البيان الدائن ادلدين

 
133 

 
 
 

51/53 

 
 الضرائب ادلؤجلة اصول

 
 البنك او الصندوق

 
xxx 

 
 
 

Xxx 

 
692 

 
133 

 
 ضرائب مفروضة مؤجلة كاصول

 
 الضرائب ادلؤجلة أصول

 

 
Xxx 

 
xxx 
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 (:القيد المحاسبي للضرائب المؤجلة على الخصوم19)الجدول رقم 

 

 
 ادلصدر:من إعداد الطالبة باالعتماد على مراجع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.الضرائب ادلؤجلة على اخلصوم.134  
 يكون القيد كمايلي:

 تسوية الضريبة وتسديد المستحقات دين ضريبي للسنة الماضية
 الدائن ادلدين البيان الدائن ادلدين الدائن ادلدين البيان الدائن ادلدين
 

693 
 

 
 

134 

 
 ضرائب مؤجلة كخصوم

 
 ضرائب مؤجلة خصوم

 
xxx 

 
 

 
Xxx 

 
134 

 
 
 
53/51 

 
 ضرائب مؤجلة خصوم

 
 البنك  أو الصندوق

 
Xxx  

 
xxx 

ضريبي للسنة المقبلةدين   تسوية الضريبة المفروضة المؤجلة كاصول 
 الدائن ادلدين البيان الدائن ادلدين الدائن ادلدين البيان الدائن ادلدين
 

693 
 

 
 

134 

 
 ضرائب مؤجلة كخصوم

 
 ضرائب مؤجلة خصوم

 
xxx 

 
 

 
Xxx 

 
692 

 
 
 
133 

 
 ضرائب مؤجلة خصوم

 
 البنك  أو الصندوق

 
Xxx 

 
 
 
xxx 
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 :الفصل خاتمة
 نستخلص من خالل دراستنا ذلدا الفصل ما يلي:

العتبار عند فرضو للضرائب حىت يصبح ا عُت ىناك رلموعة من ادلبادئ والقواعد جيب أن يأخذىا ادلشرع يف - 
 النظام الضرييب نظاما سليما وصاحلا.

وىدا  من رتيع الضرائب إعفائهاليس كل من ديارس نشاط معُت تفرض عليو الضريبة فهناك عدة نشاطات قد مت  -
 قصد تشجيعهم على تنمية  االقتصاد وزيادة الدخل الوطٍت.

 .ومن أىم ىده التعديالت إلغاء النظام اجلزايف 2015لقد مت تعديل عدة قوانُت حسب قانون ادلالية لسنة  -
 التغيَت يف رقمنة احلسابات ومصطلحات زلاسبية ومالية. -
 جعل النظام احملاسيب أكثر وضوح وشفافية. -
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 :عامة مقدمة

 سلع إنتاج عليها يتوجب لذا للمواطنٌن االجتماعيةو  االقتصاديةو  السياسية احلياة تنظيم يف ىاما دورا الدولة تلعب    
 حتمل يكلفها مما منهم، مباشر مقابل على حتصل أن دون رغباهتم و حاجاهتم إلشباع ذلك و عامة خدماتو 

 الدولة قبل من احملصلة الضرائب تعتربو  ادلصاريف ىذه لتغطية جديدة موارد عن البحث إىل يدفعهاو  إضافية، مصاريف
 اجلزائر منهمو  بالغة أمهية ذلا تويل العامل يف الدول معظم أصبحتو  ىذا، وقتنا يف ميزانيتها تشكل اليت ادلوارد أىم من

 وارتفاع النمو معدالت وكدا م، 1986 سنة البرتول أسعار تراجع بسبب االقتصاد عرفها اليت االختالالت أن حيث
 وجب حيث الضرييب، النظام ىيكلة يف النظر إعادة يف التفكًن إىل اجلزائرية بالسلطات أدى اخلارجية ادلديونية حجم
 و ادلؤسسة، إنعاش خالل من الدولة إيرادات زيادةو  الوطين االقتصاد إنعاش هبدف عليو عميقة تعديالت إدخال
 . العامل عرفها اليت االقتصادية التحوالت مع للتكيف كذلك

 
 اإلصالح ىذا تبعت كما ، 1992 سنة الضرييب النظام على عميقة إصالحات بإدخال اجلزائر قامت فقد عليوو    

 يف الدولة تبنتها اليت االقتصادية اإلصالحات مواكبة قصد ، ادلالية القوانٌن يف مرة كل تصدر كانت تعديالت عدة
 بدل العادية اجلباية على إيراداهتا يف تعتمد الدولة ميزانية جعل ىو اإلصالح ىذا أىداف من كان وقد الثمانينات

 عليو يبىن الذي األساس االقتصادية ادلؤسسة أصبحت فقد السوق القتصاد اجلزائر لتبين نظراو  البرتولية، اجلباية
 .الوطين االقتصاد

 
 ادلتعلقة سواء عليها ادلفروضة الضرائب رلموع إىلنظرا  الضرييب للعبء حتمال األكثر ادلؤسسة ىي  تعترب كما    

 كذلكو  ادلهين، النشاط على الرسم مثل بالنشاط ادلتعلقةو  الشركات، أرباح  على الضرائب مثل األرباحو  بالنتائج
 أخرى رسومو  الرواتبو  األجور على يفرض ما كذلك و ادلضافة، القيمة على الرسم أي ادلشرتيات و بادلبيعات ادلتعلقة

  .على القانون اجلبائي تطرأ أن ديكن اليت جديدة متغًنات أي مع التكيف ادلؤسسة على الواجب من أصبح لذلك 
 اجلبائية .و االتصال بٌن احلاجيات احملاسبية  تسهيلهبدف 

 
 خيدم اشرتاكي توجو ذو زلاسيب نظام من ىوا النتقالومن أىم اإلصالحات و الدراسات اليت قامت هبا اجلزائر     

 اإلرادةو  اجلرأة تتطلب إمنا السهلة، بالعملية ليست وىدهالسوق، اقتصاد نظام إىل انتهت، اقتصادية مرحلة
 .الثمن كلف مهما اإلصالحات إجراء من بد الو  ككل، الوطين االقتصاد تشمل العملية أن القوية،خاصة



2 
 

نظامها احملاسيب هبدف تقريب  إصالحيف عملية  شرعت اجلزائر فمع بداية التسعينات على غرار العديد من الدول    
 أعمالادلمارسة الدولية ودلك من خالل تبين معايًن زلاسبية جديدة تتماشى مع  إىلادلمارسة احملاسبية يف اجلزائر 
 تتكيف مع خصوصيتها فباشرت يف العديد من القوانٌن ادلتعلقة هبدا اجملال من ضمنها أوالتوافق احملاسيب الدولية كليا 

 2010من سنة  ابتداءمدونة حسابات اليت شرع يف تطبيقها  أصدرتدلك  إىل وباإلضافة , ادلايلو القانون احملاسيب 
 .أبعادمن  مواكبة ىده التغًنات و فهمها خاصة اجلوانب التقنية وما حتملو مما حيتم على ادلعنيٌن باحملاسبة يف اجلزائر

 
 الضروري إعادة من جيعل وادلايل احملاسيب ادلستوى على تغًنات من بو جاء وما التطبيق حيز النظام دخول وبعد    

 .الدولية احملاسبة ادلعايًن متطلبات مع أكثر تكيفها قصد وىذا والضريبة، احملاسبة بٌن تربط اليت العالقة يف النضر
 

) القوانٌن الضريبية( وتسيًن النظام االقتصادي  وعلى ىذا األساس يربز ضرورة وجود نظام ربط بٌن النظام اجلبائي    
)احملاسبة ( وىو ما يعرف باحملاسبة الضريبية واليت مع مرور الزمن أصبحت تعترب أحد فروع احملاسبة واليت هتتم بفحص 

ن بلد ، وتتميز عن غًنىا من الفروع بأن تطبيقها خيتلف م حملاسبية والتأكد من صحتهاالدفاتر والسجالت والبيانات ا
آلخر يف ضوء قوانٌن الضريبة لكل بلد، ونتيجة لذلك فإنو من الصعب إجياد معايًن عامة على مستوى دول العامل 

 الظروفحيث أن قوانٌن الضرائب يف البلدان ادلختلفة يتم إقرارىا يف ظل  م ىذا النوع من أنواع احملاسبة،حيك
 .ادلرتبطة دبصلحة احلكومات اجلبائيةو السياسية السائدة و االجتماعية و االقتصادية 

 وعلى ضوء ما سبق ذكره ديكن طرح اإلشكالية التالية:

 ؟ ادلايلو كيف ديكن معاجلة الضرائب زلاسبيا وفق النظام احملاسيب    

 قصد اإلجابة على التساؤل ادلطروح ارتأينا طرح رلموعة من األسئلة الفرعية اليت من شاهنا توضيح ىدا ادلوضوع وىي:

 ماىي ادلعايًن ادلعتمد عليها لتطبيق نظام احملاسبة ادلالية. -    

 .SCFماىي التغًنات اليت طرأت على ادلعاجلة احملاسبية للضرائب بعد تطبيق نظام  -   

 كقاعدة جديدة يف القيد احملاسيب. SCF ماىو حال اخلرباء وزلافظي احلسابات دلوضوع -    

 ن وضع الفرضيات التالية:لإلجابة على ىده التساؤالت ديك

 .IASB إن ادلعايًن ادلعتمد عليها لتطبيق نظام احملاسبة ادلالية ىي معايًن احملاسبة الدولية  -    
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 من وجهة ضريبية. SCFىناك تغًن جزئي يف شكل ومضمون القيد احملاسيب يف ظل  -      

 .SCFلقد قام اخلرباء واحملاسبٌن بدراسات وتكوين وحبوث من اجل الفهم والتطبيق احملكم لنظام  -     

 أهمية البحث وأهدافه:

 لضبط النشاط االقتصادي وتوجيهو. كأداةتلعبو اجلباية   الذيالدور  -

 ربط الضريبة وانعكاساهتا على الوضعية ادلالية. -

 ادلايل وتوضيح القيود احملاسبية للضرائب ادلغايرة لألوىل يف ظل ادلخطط الوطين احملاسيب.التعريف بالنظام احملاسيب  -

 مبررات اختيار الموضوع:

 زلاولة االطالع على الواقع ادليداين للخرباء وزلافظي احلسابات وكيفية معاجلتهم للوثائق احملاسبية.  -

 اسبة الضريبة بصفة عامة.تكوين وبناء ثقافة قانونية ومالية لفهم تقنيات احمل -

 منهج البحث:ال

كما مت االعتماد   دلعاجلة اإلشكال ادلطروح ومن اجل اختبار صحة الفرضيات استهل موضوعنا دبقدمة وأعقب خبادتة 
 حيث قسم البحث إىل ثالث فصول كالتايل: على ادلنهج الوصفي والتحليلي

مدخل لعلم  األولحتت عنوان عموميات حول احملاسبة والضريبة تضمن ثالث مباحث كان فحوى  األولالفصل 
الفصل  أماادلبحث الثالث فعاجل تصنيفات الضرائب  أماالنظري للضريبة  اإلطارادلبحث الثاين فارتكز على  أمااحملاسبة 

اخلاضعٌن  لألشخاصمت التطرق  األولبحث ففي ادل SCFالثاين فتم ختصيصو للمعاجلة احملاسبية للضرائب وفق نظام 
ىدا الفصل قمنا بدراسة  آخرادلبحث الثاين مت دراسة مشروع النظام احملاسيب وادلايل ويف  أماللنظام الضرييب اجلزائري 

أما الفصل الثالث ارتأينا أن يكون عبارة عن دراسة تطبيقية يف مكتب  SCF وPCN مقارنة حملاسبة الضرائب بٌن 
احلسابات حيث تناولنا يف ادلبحث األول مفاىيم عامة حول زلافظة احلسابات أما الثاين أعطينا فكرة أو حملة زلافظ 

 حول ادلكتب ويف األخًن دتت ادلعاجلة احملاسبية للضرائب وىدا بناءا على الدراسة التطبيقية.
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 إهداء
العمل املتواضع  ىذاي دأى  

قل ريب ارمحهما كما ربياين و أخفض هلما جناح الذل من الرمحة و جل و ين قال فيهم اهلل عز ذإىل ال 
  .متنيا أن يريا مثرة جهدمهاو صغريا والدايا حفظهما اهلل اللذان طاملا سهرا على تربييت 

ا ذتساؤلو املستمر على ىو توجيهاتو القيمة و ا العمل ذإىل األستاذ بن زيدان احلاج لقبولو اإلشراف على ى
 البحث.

 التوجيهات. و على املساعدات منصور مرحوم حممد عالء الدين ومساعده  احلسابات حمافظإىل 
لكل  خاصة عمال املكتبة االقتصاديةالعمال بكلية العلوم و األساتذة و الزمالء و األصدقاء و  األقارب، كلإىل  و 

 ىؤالء منا التقدير والعرفان.                             
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 ة المراجع:ـقائم  
 ةـــــــــة العربيــــــأوال: باللغ

 :والمؤلفات بـــالكت -1
 .1991 اجلزائر، اجلامعية، ادلطبوعات العامة،ديوان احملاسبة أسس األعمش، إبراىيم 1-1
 .1111بو يعقوب عبد الكرمي ، أصول احملاسبة العامة ، اجلزائر، ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،  1-2
 للطباعة الشهاب دار اجلزائري، اجلبائي القانون يف األعمال رقم على للرسوم األساسية ادلبادئ حممد، جفال 1-3

 .1987 ، والنشر
 .1997،األردن والتوزيع، للنشر زىران دار احملاسبة، مبادئ حليوين، سوسن القاضي، حسني 1-4
 .1999،عمان والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار األول، اجلزء احملاسبة، مبادئ أبوعاصي، بشري محزة 1-5
 .2003اجلزائر، اجلامعية ادلطبوعات العامة،ديوان كتوش،احملاسبة عاشور 1-6
 2009 األوىل، الطبعة النشر، و للطباعة إشراك التجاري، النشاط على الضرائب أثر بلويف، احلكيم عبد 1-7

 القاىرة.
 ناو يد دحلب منشورات اجلزائر، يف ادلباشرة الضرائب دلنازعات القضائية و اإلدارية اإلجراءات ،فرحیة حسني 1-8

 .1114 ،اجلزائرطبعة,ال
 .2001 اجلامعية، ادلطبوعات ديوان العامة، ادلالية حسني، حسني مصطفى  1-9
 الثانية اجلامعية،اجلزائر،الطبعة ادلطبوعات العامة،ديوان للمحاسبة األساسية ادلبادئ ،صاحل صايف خالص  1-11

2003. 
 األوىل الطبعة والتوزيع، للنشر الصفاء دار األول، جزء وتطبيقاهتا، احملاسبة مبادئ العنايت، حممد رضوان 1-11

 .2000 األردن،
 .1111،ط،القاىرة.العربية،د النهضة دار الضريبة، إدارة و ادلمول رتيب، رابح 1-12
 اجلامعية،اجلزائر ادلطبوعات الوطين،ديوان احملاسيب ادلخطط حسب احملاسبة تقنيات ، شبايكي سعدان 1-13

2002. 
 .2000 ،اإلسكندرية  ،سوزي عديل ناشد،الوجيز يف ادلالية العامة،دار اجلامعة اجلديدة للنشر 1-14
 العلمية لألجهزة األىلية ادلؤسسة مطابع الضرييب، االستقرار و ادلقدمة الدفعات حسن، حممد حممد طارق 1-15

 .2009 ط،.د ادلكاتب، مهماتو 
 .2000 اإلسكندرية، والتوزيع، للنشر اجلامعية الدار ادلالية، التقارير محاد، العال عبد طارق 1-16
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 .1111 ادلصرية،مصر، اجلامعات دار احملاسيب، الفكر تطور حنني، عمر 1-17
 .2005،لبنان ،فاطمة السويسي غاًل،ادلالية العامة موازنة, ضرائب ادلؤسسة احلديثة للكتاب طربلس 1-18
 .1989 العربية، النهضة دار العامة، ادلالية علم يف الوجيز الكرمي، عبد حامت حممد 1-19
 .2008،اجلزائر،التوزيع,الطبعة الرابعةو ر الضرائب,دارىومةللطباعة والنشو  ية,اقتصاديات اجلباحممدعبامسحرزي 1-21
 ادلقارنة الضريبية التشريعات يف تطبيقاهتاو  الضريبة لدين ادلالية و القانونية احملمود،الطبيعة يعل حممد حممدعلوم 1-21

 2010 .بريوت، ، 01 ط احلقوقية، احلليب منشورات
 .2002،مصر،اإلسكندرية،الدار اجلامعية،ادلراجعة اخلارجية،علي عبد الوىاب،حممد مسري الصبان 1-22
 .2004،مصر،دار ادلعرفة,اإلسكندرية،أصول قواعد ادلراجعة والتدقيق،حممد السيد سرايا 1-23
 .1112،اجلزائر ،ديوان ادلطبوعات اجلزائرية ،احملاسبة العامة للمؤسسة ،حممد بوتني 1-24
 .2010،اجلزائر،التوزيعو النشر و منصور بن عمارة,الضريبة على الدخل اإلمجايل,دار ىومة للطباعة  1-25
 .2003,منشورات بغدادي,الرويبة,اجلزائر,طبعة,)2003-1112(ناصر مراد,اإلصالح الضرييب يف اجلزائرفرتة  1-26
 .2002ىوام مجعة,تقنيات احملاسبة ادلعمقة,اجلزء األول,بن عكنون,اجلزائر, 1-27
 .2000األردن,،عمان،مؤسسة الوراق،مراجعة احلسابات بني النظرية والتطبيق،يوسف حممد جربوع 1-28
 2002.،يونس أمحد البطريق ،ادلالية العامة الضرائب والنفقات العامة ، دار اجلامعية باإلسكندرية  1-29
 

 المداخالت: -2

دور حمافظ احلسابات يف تفعيل آليات حوكمة البنوك للحد من الفساد ادلايل  ةمداخل،عبد العايل حممدي 2-1
 .2012،جامعة حممد خيضر بسكرةادللتقى الوطين حملافظ احلسابات وتكييفو مع النظام احملاسيب وادلايل،  ،واإلداري

على تكلفة وجودة ادلعلومات احملاسبية يف ظل  ادلايلو ر تطبيق النظام احملاسيب قورين حاج قويدر، مقال أث 2-2
 .10،2012،تكنولوجيا ادلعلومات  جملة الباحث العدد

ادللتقى الوطين األول االقتصاد اجلزائري ،حماضرة النظام اجلبائي اجلزائري وحتديات األلفية الثالثة،قدي عبد احلميد 2-3
 .2002،جامعة سعد دحلب البليدة،التجارية العلومالتسيري و كلية العلوم االقتصادية و ،يف األلفية الثالثة
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