


 

 
 

 مت حبمد اهلل و شكره ىذا العمل و يطيب يل أن أىديو:
إىل من كللو باهليبة و الوقار إىل من علمين العطاء بدون إنتظار إىل من أمحل إمسو بكل إفتخار أرجوا من اهلل أن 

الغد إىل ميد يف عمرك لرتى مثارا قد حان قطافها بعد طول إنتظار و ستبقى كلماتك جنوم أىتدي هبا اليوم و يف 
 األبد والدي العزيز

إىل مالكي يف احلياة إىل معىن احلب و إىل معىن احلنان و التفاين إىل بسمة احلياة و سر الوجود إىل من كان 
 دعائها سر جناحي و حناهنا بلسم جراحي إىل أغلى احلبايب أمي احلبيبة

يت إىل  أخو   , إىلمتيزوا بالوفاء و العطاءو باإلخاء إىل كل أفراد العائلة, إخواتى اللوايت مل تلدىن أمي إىل من حتلو 
 ىذا العملكل األحباب و األصدقاء إىل كل من قدم يد املساعدة و النصح أىدي 

 
 و اهلل املوفق                                               

 
 

                        
    

 
 



 

 
 

إن كان ىناك من نشكره فهو اهلل عز و جل الذي أنعم علينا بنعمة العلم ووفقنا فيما وصلنا إليو و كان عونا لنا 
 يف بلوغ مثرة العلم الدءوب فنحمد اهلل و نشكره

 مث جزيل الشكر ملن قدم يل يد العون بأسلوب و بآخر و أخص بالذكر:
منحين من جهد ووقت و توجيهات و إرشادات و دعم إلجناز ىذا األستاذ الفاضل براشد مسؤول الرتبص ملا 

البحث، األستاذ املؤطر بكرييت بومدين، إىل األساتذة أعضاء اللجنة املوقرة الذين وافقوا على مناقشة ىذه املذكرة، 
ل و إىل كل موظفي و عمال مركز الضرائب و عمال مكتبة العلوم التجارية ، كما أشكر مجيع األساتذة يف ك

 مراحل الدراسة ، و إىل كل من ساىم من قريب أو بعيد يف إجناز ىذا العمل و لو بالكلمة الطيبة.
و يف األخري نسأل اهلل عز وجل أن جيعلنا ممن يكثر ذكره فينال فضلو و حيفظ أمره، و أن يغمر قلوبنا مبحبتو و 

 يرضى علينا
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 مة:المقدمة العا
و السياسية بصفة  االجتماعيةو  االقتصاديةالكبري الذي يشهده العامل يف مجيع اجملاالت  االنفتاحبسبب   
لزاما على  الدويل كان االقتصادعلى وجو اخلصوص دبا يف ذلك التجارة العادلية و  االقتصاديةو األنظمة  ,عامة

دلتطلبات التغيري ادلفروضة من ادلؤسسات ادلالية الدولية,ويف ىذا  استجابةالدولة اجلزائرية مواكبة ىذه التطورات و 
وكان أمهها إصالح  النظام اجلبائي اليت مست خاصة منهاإجراءات و إصالحات  اختاذائر إىل السياق دفع باجلز 

ضرائب جديدة كالرسم على  باستحداثذلك  ديالت على نظامها اجلبائي جذريا,حيث مت إدخال تع,1991
 باعتبار أدلتطورةمع سائر األنظمة اجلبائية  لالنسجام القيمة ادلضافة و الضرائب على الدخل اإلمجايل و ذلك

 اجلباية من أىم مصادر اإليرادات العامة للدولة.
أرباح الشركات الضريبة على  باحتسابحيث تعتمد معظم دول العامل يف حتديدىا للنتائج اجلبائية ادلتعلقة   

على النتائج احملاسبية و بالتايل فبعض ىذه الدول اليت طبقت ادلعايري احملاسبية الدولية وجدت بعض العراقيل يف 
بعض ادلتخصصني يف  تكييفها مع أنظمتها اجلبائية اليت تتميز خبصوص القوانني ادلطبقة يف كل بلد, و ىذا ما دفع

ة تتكلف بوضع قوانني و قواعد جبائية يف شكل معايري موحدة تطبق عرب ىذا اجملال إىل إقرتاح وضع جلنة خاص
 العامل.
مع ىذا البعد ادلتنامي لعودلة ادلعايري احملاسبية,فإن اجلزائر و كغريىا من دول العامل ليست يف منأى عن ىذه   

هتدف  ادلمارسة احملاسبية,الحات زلاسبية جديرة مست طبيعة فقد شهدت إص ,االقتصاديةالتغريات و التحوالت 
و ادلتطلبات اليت فرضتها التغريات ادلالية و احملاسبة الدولية, و يف ظل تبين  إىل تبين نظام زلاسيب جديد يتوافق

وفمرب ن 25ادلوجو,كللت جهود اإلصالح بتبين ىذا النظام يوم  االقتصادالسوق و ختليها عن  القتصاداجلزائر 
و ىو ديثل خطوة ىامة لتدارك أزمة القصور اليت  01/01/2010بتداءا من فعول او الذي أصبح ساري ادل 2002

عان منها ادلخطط احملاسيب الوطين يف خدمة مستعملي ادلعلومات احملاسبية و ادلالية من مقرضني و مستثمرين و 
 غريىم.
أدى إىل حدوث ستوحي من ادلفاىيم و قواعد و معايري احملاسبة الدولية ادل SCFغري أن تطبيق ال  

إختالالت فيما يتعلق بادلمارسة احملاسبية اجلبائية,و إذا كانت احملاسبة سابقا مقيدة بإدماج القواعد اجلبائية فإن 
فإذا ما مت الفصل بني احملاسبة و و بالتايل  القانون احملاسيب بالنسبة للقانون اجلبائي, استقالليةاجلديد يفرض  النظام

اجلداول ادلالية للمؤسسات إعتبارا للقيود اجلبائية  اجلبائية ال ديكن إعدادىا إال بعد معاجلة اجلباية فإن التصرحيات
تكون ضرورية دلطابقتها مع األحكام اجلديدة.لذا فقد  يف احلالة ادلعاكسة, فإن تغريات كبرية يف النصوص اجلبائية
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تيبات الالزمة للتجسيد ادليدا ي لقواعد النظام عملت الدولة اجلزائرية دبعية مجيع القطاعات ادلعنية على وضع الرت 
احملاسيب ادلايل يف شقها اجلبائي من خالل إصدار رلموعة من القوانني, حيث تستخلص النتيجة اجلبائية من 
النتيجة احملاسبية للحسابات احملصل عليها بعد إعادة معاجلة خاصة حسب قواعد النظام اجلبائي اجلزائري و 

الضريبة على أرباح الشركات, وعليو فإن أي تعديل يف النتيجة احملاسبية  احتسابيجة اجلبائية يتم من النت انطالقا
سيؤدي بالضرورة إىل التأثري على النتيجة اجلبائية اليت ختضع معاجلتها للقوانني اجلبائية, أما من حيث اذلدف فإن 

احملاسيب ادلايل يسعى إىل  للدولة, يف حني أن النظام اجتماعيةو  اقتصاديةالقواعد اجلبائية تتجو حنو حتقيق أىداف 
 تعزيز الشفافية, ادلصداقية يف عرض القوائم ادلالية.

 وعلى ضوء ما سبق ذكره ديكن طرح اإلشكالية الرئيسية اآلتية:
 ؟ما مدى تأثير النظام المحاسبي المالي على النظام الجبائي الجزائري 

من شأهنا توضيح إرتأينا طرح رلموعة من التساؤالت الفرعية اليت  قصد اإلجابة على التساؤل ادلطروح
 موضوعنا 

 األسئلة الفرعية:
 ؟ما مفهوم الضرائب و الرسوم-1  
 ؟ما ىي سلتلف الضرائب ادلعمول هبا يف اجلزائر-2  
 و ما ادلقصود بالكشوف ادلالية؟ ما طبيعة النظام احملاسيب ادلايل-3  
 SCFزائري مع متطلبات الادلبذولة لتكييف بعض قوانني النظام اجلبائي اجلما حجم اجلهود -4  

ما ىي التغريات اليت طرأت على ادلعاجلة احملاسبية للضرائب بعد تبين النظام احملاسيب ادلايل؟خاصة فيما -5  
 خيص الضرائب على الدخل؟

 لإلجابة على ىذه التساؤالت ديكن وضع الفرضيات التالية:
 الفرضيات:

 .الضريبة ىي إقتطاع نقدي جربي تدفع دون مقابل أما الرسم فهو إقتطاع نقدي يكون مقابل خدمة– 1 
 .الضرائب ادلعتمدة يف اجلزائر متعددة– 2 
يستند النظام احملاسيب ادلايل إىل ادلعايري احملاسبية الدولية و ىو يسمح بتلبية إحتياجات سلتلف مستعمليو - 3 

ىي العناصر األساسية اليت تقدم من خالل حوصلة  من ادلعلومات احملاسبية و ادلالية, أما ادلقصود بالكشوف ادلالية
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أربع كشوف و  SCFل دورة زلاسبية.تشمل من خالل النشاط ادلؤسسة يف شكل وثائق شاملة تقدم يف هناية ك
 ملحق.
ضرورة القيام ببعض اإلصالحات اجلبائية لتكييفها مع ادلمارسات احملاسبية اجلديدة ادلبنبة على ادلعايري -4 

ع احملاسبية الدولية, هبدف اإلنتقال من النتيجة احملاسبية إيل النتيجة اجلبائية دون ادلساس حبجم الوعاء اخلاض
 للضريبة.

من وجهة الضريبة,أما بالنسبة  SCFىناك تغري جزئي يف شكل و مضمون القيد احملاسيب يف ظل -5 
للضرائب على الدخل فهي من الضرائب اليت مشلتها اإلصالحات, لذلك ىي تواكب التطورات اإلقتصادية و 

 احملاسبية.

 أهمية البحث و أهدافه:
 الدور الذي تلعبو اجلباية كأداة لضبط النشاط اإلقتصادي و توجيهو.-  
 إبراز اجلوانب ادلتعلقة بالنظام احملاسيب ادلايل و أىم التغريات اليت جاء هبا.-  
التعريف بالنظام احملاسيب ادلايل و توضيح القيود احملاسبية للضرائب ادلغايرة لألوىل يف ظل ادلخطط الوطين -  

 احملاسيب.
 التعرف على القوائم ادلالية اليت جاء هبا النظام احملاسيب ادلايل.-  
 ربط الدراسات النظرية بالتطبيق ادليدا ي.-  

 دوافع إختيار الموضوع:
 ذلذا ادلوضوع يعود إىل: ختيارنافاإجناز أي عمل لو أسباب معينة, الشك أن الرغبة يف 

 اإلىتمام بالنظام احملاسيب ادلايل و كل ما يتعلق بو ,خاصة فيما خيص الضريبة.-  
 .التحوالت اليت يعرفها االقتصاد الوطين و اليت تتطلب االعتماد اكثر فاكثر على ادلوارد اجلبائية-  
 .PCNزلل  SCFتوضيح إن كان ىناك تغريات طرأت على زلاسبة الضرائب بعد إحالل -  
و ادلهنية حاليا و حداثة ىذا ادلوضوع يف  االقتصاديةكون الدراسة من ادلواضيع ادلطروحة يف الساحة -  
 اجلزائر.
 ختصص الباحث يف احملاسبة و زلاولة إثرائو الدراسة حول ادلوضوع, و توسيع معارفو.-  
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 صعوبات البحث:
 قلة الدراسات السابقة اليت تناولت ادلوضوع بشكل مباشر. , ناىيك عنحداثة ادلوضوع-  
 قلة ادلراجع خاصة ادلتعلقة بادلعاجلة احملاسبية لكال النظامني.-  
, نظرا لعدة أسباب منها تطبيق النظام احملاسيب من قبل ادلؤسسات صعوبة إجراء الدراسة ادليدانية-  

التجاوب ادلطلوب الذي يساعدنا و حيفزنا على التوضيح  كذلك مل نلقى,2010اجلزائرية حلداثة تطبيقو  االقتصادية
ادلتعلقة بادلكلفني على  بادلعلومات اخلاصة بالدراسة التطبيقية, حبجة التحفظ و خصوصية البيانات و اإلمداد

 مستوى مركز الضرائب.

 البحث: و األدوات المستخدمة في منهجال
تحليلي الوصفي يف اجلانب النظري منو, من ادلنهج ال اختياروفقا لإلشكالية و األسئلة الفرعية, عّمدنا إىل   

اجلانب النظري يف خالل تقدمي سلتلف ادلفاىيم ادلتعلقة باجلباية, و بالنظام احملاسيب ادلايل, و منهج حتليلي بدراسة 
استنا على االدوات ادلكتبية ادلتمثلة يف الكتب دبختلف اللغات )العربية و ادليدان العملي, حيث اعتمدنا اثناء در 

 االجنبية( و كذا سلتلف القوانني و التشريعات الضريبية ادلتعلقة باجلباية.

 هيكل البحث:
زلاولة منا  باالضافة اىل مقدمة عامة و خادتة عامة بتقسيم ادلوضوع زلل البحث إىل ثالثة فصول, لقد قمنا  

إجياد أجوبة كافية لإلشكاليات ادلطروحة و إختيار مدى صحة  قهاياإلدلام بكل اجلوانب اليت ديكن عن طر 
 الفرضيات اليت إنطلقت منها الدراسة.

للبحث و  تطرقنا من خالل ادلقدمة العامة إىل نطاق الدراسة زلل البحث كتمهيد لطرح األشكالية الرئيسية
اليت جاءت حتتها رلموعة من األسئلة الفرعية يليها الفرضيات اليت يقوم عليها البحث إضافة إىل اسباب اختيار 

 ادلوضوع, امهية و اىداف البحث و ادلنهج ادلتبع.

دراسة نظرية حول النظام اجلبائي "الذي ىو بعنوان أما فيما خيص فصول البحث فقد جاء الفصل االول 
اإلطار ادلفاىي للجباية, و ادلبحث الثا ي  باحث, ادلبحث األول تناولنا فيو, و يقسم بدوره إىل ثالث م"اجلزائري
 النظام اجلبائي اجلزائري. ين ذلا أما ادلبحث الثالث فتخصص حولالضريبة و التنظيم الفتضمن 
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الذي يضم ادلبحث األول " يب ادلايلالنظام احملاسادلعاجلة احملاسبية للضرائب وفق "أما الفصل الثا ي فهو بعنوان 
النظام احملاسيب ادلايل, و ادلبحث الثا ي عرض اإلطار القانو ي للنظام احملاسيب ادلايل, أما ادلبحث  إىل بعنوان مدخل

 .النظام احملاسيب ادلايل األخري فتناول ادلعاجلة احملاسبية للضرائب يف ظل ادلخطط الوطين احملاسيب و

متضمنا بدوره ثالث مباحث, ادلبحث  الفصل الثالث خصصناه" لدراسة ميدانية دبركز الضرائب دبستغاًل" أما
األول تقدمي مركز الضرائب لوالية مستغاًل, أما ادلبحث الثا ي فتناولنا فيو الدراسة التطبيقية للمعاجلة احملاسبية 

 .دلؤسسة أشغال البناءأما ادلبحث الثالث يعاجل دراسة حالة  SCFللضرائب وفق ال 

و كان ختام حبثنا خادتة ضمناىا أىم النتائج ادلتوصل إليها و اإلقرتاحات اليت إرتأيناىا مناسبة كملخص عام 
 للموضوع.
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 تمهيد:

إن التطور السريع الذي شهده العامل و إتساع نطاق ادلعامالت التجارية و ادلالية أجرب سلتلف دول العامل   
اجلبائية اليت  على إغلاد  وسائل و موارد جديدة لتمويل مشاريعها و نفقاهتا العامة ومن أىم ىذه ادلوارد صلد ادلوارد

 تلجأ إليها الدولة لتغطية متطلباهتا اإلقتصادية.
من ىنا يظهر الدور الذي تلعبو اجلباية حيث ربتل الدراسات اخلاصة هبا يف صبيع السياسات ادلالية بأعلية 

ييب الفعال الذي يشتمل على أسس و مضبوط فاجلباية ذلك النظام الضر  بالغة فهي تنظم يف إطار قانوٍل زلكم
ومن ىذا ادلنطلق أصبح احلديث ،  حد ذاهتاومبادئ ال يستطيع أي واحد منا معرفتها دون أن ؽلر على اجلباية يف

ك من خالل الًتكيز على عنها علما قائما يف كل أقطار العامل و الذي ىو لب حديثنا يف ىذا الفصل و ذل
 اجلوانب التالية:

 اإلطار ادلفاعلي للجباية المبحث األول: 
 الضريبة و التنظيم الفٍت ذلا المبحث الثاني: 
 النظام اجلبائي اجلزائري المبحث الثالث: 
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 اإلطار المفاهمي للجباية :األولالمبحث 
 ، الدولة و تلبية حاجياهتا تعترب اجلباية يف عصرنا احلايل من أىم اإليرادات اليت تستعمل يف تسيَت إيرادات  

لتغطية نفقات  ، فهي ذلك النظام التشريعي ادلوضوع حيز التطبيق لضمان إجراءات من أجل ربصيل إ يرادات
 الدولة بصفة مباشرة.

 تعريف الجباية و عناصرها: المطلب األول
 سنتطرق إىل تعريف اجلباية و خصائصها

 :تعريف الجباية و أهدافهاالفرع األول
 :تعريف الجباية-1
 حسب تغَت أعليتها و غايتها و نذكر منها: لقد تعددت تعاريف اجلباية و ىذا  

 ضم الضرائب و الرسوم و اإلتاواتو اليت ت ، اإلجبارية ادلفروضة من طرف الدولة"ىي رلموعة اإلقتطاعات 
 1ادلساعلات اإلجتماعية".و 

و بالتايل ؽلكن تعريف اجلباية بأهنا إقتطاع نقدي إجباري و هنائي دون مقابل بغرض ربقيق منفعة عامة  
 2  لضمان إجراء تغطية نفقات الدولة بصفة مستمرة عن طريق الضرائب.

 أهداف الجباية:-2
 دولة و عنصر لتوجيو سياسة التنمية.باية أداة جلميع موارد الاجل
 الجباية أداة لجميع موارد الدولة: 2-1
دولة يف حاجة للموارد من أجل تغطية نفقاهتا غلب أن تستمد هبا من سلتلف العوامل اإلقتصادية اليت تنتج ال

 موارد الدولة.
الضرائب اليت حددت من طرف السلطات العمومية يف قانون ادلالية ووافقت عليو اجلباية أداة إلقتطاع 

 السلطة التشريعية.
و مع إهنيار و عدم ، دلوارد موازنات الدولة القاعدة الكربى 1986كانت تعترب اجلباية البًتولية إىل غاية  

ة العاديةكمورد إضايف مساعد للجباية إستقرار أسعار ادلنتوجات البًتولية توجهت السلطات العمومية ضلو اجلباي
 البًتولية.

                                                           

  1 .217،ص2003، دار اذلومة، اجلزائر،إقتصاديات الجباية و الضرائب، يزلرز  زلمد عباس 
. 20،ص2001،دار احملمدية،اجلزائر،دروس في المالية المحاسبية العموميةحسُت الصغَت، 
2  
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 :الجباية أداة لتوجيه سياسة التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية 2-2
 الجباية أداة للتوجيه اإلقتصادي -أ
من بُت الوسائل اليت تعتمدىا السلطات ، أجل ضمان اخليارات اإلقتصادية بالنسبة لسياسة التنمية من 

ىذا بتشجيع اإلستثمارات عن طريق اإلعفاءات اخلاصة ادلتعلقة بادلقاولُت بواسطة قانون العمومية اجلبائية و 
 ادلنصوص عليها يف قوانُت ادلالية. لف معايَت و طرق التحفيز اجلبائياإلستثمارات وسلت

 الجباية أداة للسياسة اإلجتماعية -ب
ائب سلتلفة على ادلواطنُت و ذلك بزيادة كن توجيو السياسة اإلجتماعية عن طريق اجلباية و ذلك بفرض ضر ؽل

يف اجملال ادلراد عدم  اإلستثمار فيو و زبفيضها يف اجملال ادلراد اإلستثمار فيو و ىو ما يعرف بسياسة ، معدالهتا
 يع اإلستثمارات.تشج

 عناصر الجبايةالفرع الثاني:
 تتكون اجلباية العامة أساسا من عنصرين أساسيُت علا اجلباية العادية و اجلباية البًتولية.  
 الجباية غير العادية )البترولية(:-1
و الضرائب ادلباشرة ، مقابل إستغالل الثروات العمومية كباطن األراضي  فهي تتكون من األتاوي ادلفروضة 

واليت ػلكمها نظام جبائي خاص ، ادلؤسسات اليت تعمل يف اجملال البًتويلادلفروضة على النتيجة اليت ربققها 
 1منطوي ربت قانون احملروقات.

 الجباية العادية: -2
 مفهوم اجلباية أمشل و أوسع من الضريبة فهي تشمل عدة عناصر نذكر منها: إن 
الذي يدفعو ادللزم هبا)أي الضريبة( ا قاسطون جيز أن الضريبة ىي األداء ادلايل اإلجباري :"عرفه  الضريبة2-1

 2."بضفة هنائية و بدون مقابل لتغطية النفقات العمومية
دون أن ، جربا إىل الدولة أو إحدى اذليئات العامة أما عن أحدث تعريف للضريبة "فريضة مالية يدفعها الفرد

 3يعود عليو نفع خاص مقابل دفع الضريبة".
 

                                                           

.59،ص 2003،دار اذلومة،اجلزائر،المالية العامةبعلي،زلمد الصغَت   1  
.53، مرجع سبق ذكره، ص ,دروس في المالية المحاسبية العموميةحسُت الصغَت  2  
.11،ص2000دار اجلامعة اجلديدة للنشر،اإلسكندرية،لوجيز في المالية العامة,سوزي عديل ناشد،ا  3  
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 1إستخراج خصائص الضريبة التالية:من التعاريف السابقة ؽلكن 
يف األنظمة  ضريبة إلتزام يفرض أساسا يف صورة نقدية خالفا دلا كان سائداالالضريبة إقتطاع نقدي:-

 اإلقتصادية البدائية.
:إن الدافع للضريبة ال ينتظر إسًتجاع ىذا ادلبلغ ادلايل يف مدة معينة بل يدخل الضريبة هي إقتطاع نهائي-

 بصفة هنائية.اىل الدولة 
وال ، ال يستلم ادلمول أو ادلكلف أي مقابل خاص بتعويض دلا دفعوالضريبة ليست مقابل خدمة محددة:-

يتلقى أي خدمة مقابل ذلك و إظلا الدفع ادلقابل للضريبة يتمثل يف اإلنتفاع بالنفقات العامة اليت تستفيد منها 
أكيد مبدأ و ذلذا عملت الدساتَت و القوانُت على ت، تمعاجلماعة و يستفيد منها ادلكلف ما دام عضوا يف اجمل

 "عدم إستخدام األموال العامة إلشباع حاجات خاصة."
يبدو مفهوم اإلجبار يف إنفراد السلطات العامة يوضح النظام القانوٍل الضرييب بتحديد الضريبة إجبارية: -

 ق خاصة بينها و بُت كل شلول على حدىوعائها وكيفية ربطها و طرق ربصيلها دون أن يكون ذلك زلل إتفا
 فالضريبة ال تفرض وال تعدل وال تلغى إال بقانون.،

رسم بأنو ىبلغ من ادلال ربصل عليو الدولة من ادلنتفع مقابل خدمة يطلبها و ػلصل يعرف الالرسوم:2-2
أو  جواز سفر دلواطنعليها من الدولة فقد تكون اخلدمة على شكل عمل قام بو موظف الدولة إلصلاز معاملة 

 2ادلواطن على رخسة سواقة. حصول
ؽلكن إستخالص تعريف للرسم على أنو: فريضة مالية ذبيب من شخص معُت مقابل خدمة خاصة ذات طابع 

 إداري تؤديها لو الدولة أو نفع خاص يعود عليو.
  صائص التالية للرسم:شلا سبق نستنتج اخل

 ربقيق مبدأ احلياد حبيث أن رلال تطبيق الرسم قد وسع و أصبح ؽلس إقتصاديات اليد العاملة -
 إقتصاديات ذات الرأمسال و ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة.،

 خلق مصادر جديدة لتمويل اخلزانة العامة باإليرادات. -
 
 

                                                           

.12، ص 2005، اجلزء األول، دار اذلومة، اجلزائر، النظام الجبائي الجزائري الحديثخالصي رضا،   1  
.100،ص 2009،دار الصفاء للنشر و التوزيع،عمان المالية العامةطارق احلاج،- 2  
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 الفرق بين الضريبة و الرسم:
كذلك ، نهما فكالعلا مبلغان نقديان ختالف بيد أوجو التشابو و اإلادلقارنة بُت الضريبة و الرسم صل عند

 و كالعلا جربيان أي يدفعان بطريقة قانونية أو بإخضاع قانوٍل.، يعتربان موارد للخزينة العمومية 
ألن الضريبة يدفعها ادلكلف ، إن اجلرب يف مفهومو ادلطلق ؽلكن تصوره كنقطة إختالف بُت الضريبة و الرسم

وؼلتلفان من حيث  ، خبالف ذلك إىل أن الرسم للشخص إختيار دفع ىذا الرسم من عدمو، ليس لو خيارو  هبا
لدولة حسب تكلفة إنتاج فإن أساس فرض الرسم يتحدد من قبل ا، كيفية ربديد كل من الرسم و الضريبة 

الضريبة يف أغلب األحيان  كما أن، عادة ما يكون الرسم أقل و بكثَت من مستوى تكلفة إنتاج اخلدمة  ،اخلدمة
تقاس أو ربسب عن طريق نسب مئوية زلددة وفقا للقانون اخلاص بينما الرسم يتحدد و ػلتسب عن طريق مبالغ 

 1أو قيمة زلددة وفقا للقوانُت اخلاصة هبا.
إىل بعمل شلا أدى  مقابل قيام األخَتة تعرف بأهنا مبلغ من ادلال يدفعو صاحب العقار للدولةاإلتاوات:2-3

 إرتفاع قيمة العقار دون أن يطلب مالكو تلك اخلدمة أو أن يبذل أي جهد يف ذلك.
 الفرق بين الرسم و اإلتاوة:

 أما اإلتاوة فتدفع مقابل خدمة عامة قامت هبا الدراسة.، الرسم يدفع مقابل خدمة خاصة -
كل إجباري من قبل الرسم يدفع مقابل خدمة يطلبها الشخص دبحض إرادتو أما اإلتاوة فتدفع بش -

 الشخص مالك العقار.
 أما اإلتاوة فتدفع دلرة واحدة. ، الرسم يتكرر دفعة كلما طلب الشخص اخلدمة -

فيمكن إرتكازعلا على عنصر ادلنفعة فالرسم يعود بادلنفعة اخلاصة على  أما أوجو الشبو ما بُت الرسم و اإلتاوة
 2ئدة على مالك العقار.دافعو أما اإلتاوة فتعود بادلنفعة العامة العا

كل الرسوم و األتاوي و احلقوق احملصلة لفائدة الشخص اإلعتباري و ربقق قائمتها يف   ىيشبه الجباية:2-4
 ام قانون ادلالية إذن جدول ملحق بقانون ادلالية لذلك ال غلوز تأسيسها إال حبكم من أحك

ربدد النسب و ادلبالغ و شروط التخصيص و "ىي إقتطاعات إجبارية تنشأ دبوجب قوانُت ادلالية و اليت 
و  2001من قانون ادلالية لسنة  54التحصيل و اإلعفاءات عند شغل األمالك العمومية و ىذا ما تضمنتو ادلادة

ربدد النسب و ادلبالغ ادلتعلقة باألتاوي احملصلة لشغل ادلفتوحة للمالحة اجلوية العمومية وكذا كيفيات توزيعها عن 

                                                           

  1 .13،مرجع سبق ذكره ،ص النظام الجبائي الجزائري الحديثخالصي رضا، 
2 .102 ص،مرجع سبق ذكره،المالية العامةطارق احلاج، 
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و بالتايل الرسوم شبو اجلبائية ىي كل احلقوق و الرسوم و األتاوي الواردة يف اجلدول ادللحق بقانون 1م.طريق التنظي
من الرسوم شبو  %4ادلالية و احملصلة لفائدة شخص إعتباري غَت الدولة و الواليات و البلديات و يتم إقتطاع قدره 

 اجلبائية من قبل اإلدارة اجلبائية للدولة.

 الثاني:النظام الجبائي و خصائصهالمطلب 
 تعريف النظام الجبائي الفرع األول:

العربية منها و األجنبية حيث ان ىناك من عرفها ، و إختلفت يف عدة كتب و مؤلفات  تعددت التعاريف  
 بالفهوم الواسع و كذا بادلفهوم الضيق.

تنفذ عمليات التعبئة أو جباية "ىو رلموعة التشريعات و السياسات و األجهزة اليت ربقق و تدبر و 
خاص  ورة جربية و هنائية و بدون مقابلالطبيعيُت و ادلعنويُت للدولة بص اإلقتطاعات ادلالية اليت يؤديها األشخاص

 2و مباشر."
يتمثل يف اذليكل الضرييب ذي مالمح و طريقة عمل زلددة و مالئمة كما يرى البعض أن النظام الضرييب 

قيق أىداف اجملتمع اليت تصوغها مثلو و ظروفو ادلختلفة و اليت سبثل بدورىا اإلطار الذي للنهوض بدوره يف رب
 3تعمل فيو الضرائب و بالتايل فإن النظام الضرييب ووفقا ذلذا ادلفهوم  يتكون من أربعة أركان ىي:

 زلددة تصوهنا ظروف اجلتمع.أىداف _ 
 يرغب اجملتمع يف ربقيقها و ظروف اجملتمع الذي يعمل داخلو.دور زلدد للنظام الضرييب ربدده األىداف اليت _ 

 _ ىيكل ضرييب يتوقف تركيبو على الدور الذي أن ينهض بو ىذا اذليكل.
ووفقا ذلذا الرأي فإن اذليكل الضرييب ، _ طريقة عمل زلددة ربكمها األحكام التفصيلية للتشريعات الضريبية

و يتحدد الوزن النسيب  متقاربة أو متباعدة، ضريبة ذات أوزان نسبيةيتمثل يف بناء مكون من عدة صور فنية لل
لضريبة معينة بنسبة حصيلتها إىل احلصيلة الضريبية الكلية أو بأعلية النسبة لدورىا يف ربقيق أىداف اجملتمع  و 

عد أو تقاري تلك بالتايل اذلياكل الضريبية عن بعضها البعض وفقا لتباين مكوناهتا و أوزاهنا النسبية و مدى تبا
 األوزان عن بعضها البعض.

                                                           

. 77، ص  2003اجلباية و شبو اجلباية، أمالك الدولة،اجلزائر، الطبعة األوىل،  1  
. 6،معهد التخطيط القومي،مصر،ص السياسة الضريبية و العدالة اإلجتماعيةأضبد عبد العزيز شرقاوي،  2  
.13ض  12ض  2011الدار اجلامعية،اإلسكندرية،  ،النظام الضريبي و أهداف الجتمعد سعيد عبد العزيز عثمان،  3  
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ومن ىنا نستنتج أن النظام اجلبائي ىو عبارة عن ترصبة  لعملية السياسة أي أن أىداف السياسة الضريبية   
أو بعبارة أخرى فإن النظام الضرييب الذي يصلح لتحقيق   واحدة و بالتايل نستطيع تنفيذىا بأكثر من نظام ضرييب

 1يف رلتمع معُت قد ال ػلقق نفس أىداف ىذه السياسة يف رلتمع آخر.،  سياسة ضريبية ما
 خصائص النظام الجبائيالفرع الثاني:

يتميز النظام اجلبائي خبصائص تواكب و بصفة فعالة إنتقال اإلقتصاد اجلزاائري من حالة اإلقتصاد ادلوجو إىل 
 حيث إعتمد على اخلصائص التالية:حالة إقتصاد السوق 

 المكلف و اإلدارة الجبائيةالتحاور بين  _1
على التصرػلات اليت يقوم هبا ادلكلف و اإلقًتاحات اليت تفرضها اإلدارة اجلبائية باإلضافة إىل تقدَل  ربتوي

يتم من خاللو حساب مبلغ الضريبة اليت ، لذا صلد إتصال دائم و تشاور مهم بُت ادلكلف و اإلدارة، الدعوى 
 دفعها.وهبذا التحاور يتم تصحيح وضعية غَت قانونية و ػلق للمكلف الرد و التغيَت عن أي إشكاليستوجب 

 يعترب ىذا التحاور الذي يقوم بُت ادلكلف و اإلدارة اجلبائية أىم رابط امعاجلة ادلشاكل القائمة بينهما.حبيث ،
 تصريح المكلف برقم أعماله بنفسه _2
ففور احلصول على ظلاذج التصاريح من ، ق التصريح برقم أعمالو بنفسوعطى ادلشرع اجلزائري للمكلف حأ

و التصاريح تكون يف أغلب األحيان طرف اإلدارة اجلبائية يقوم دبلئها و إعادهتا إىل اإلدارة إال أن ىذه التقارير 
كلف بالتصريح برقم غَت واقعية شلا يؤدي حتما باإلدارة اجلبائية إىل فحصها حبيث ال تعترب احلرية ادلمنوحة للم

 مصدقية وواقعية.أعمالو حرية مطلقة و إظلا مقيدة بتربيرات من أجل أن ربمل التصرػلات 
  حق اإلدارة الجبائية في الرقابة _3

 دبراقبة و متابعة صبيع التصرػلات ادلقدمة من قبل ادلكلفُت من أجل ذبنب أنواع الغش  تقوم اإلدارة الضريبية
تظهر ذلا كل األخطاء ادلمكنة غَت أن القانون منع اإلدارة اجلبائية من اإلطالع أو و التهرب.و ذلك حىت 

 .مراقبة الصالحيات بدون إعالم ادلكلف أو ادلصاحل األخرى بالسر ادلهٍت
  

                                                           

.65ص  1991الدار اجلامعية للنشر،طرابلس ،المالية العامةمنصور ميالد يونس،  1  
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 المطلب الثالث:مصادر القانون الجبائي
 األول:تعريف القانون الجبائي  الفرع

القانونية ادلفروضة على ادلكلف و على ادلؤسسات الدولة ادلتعلقة القانون اجلبائي يقوم بتحليل القواعد  
 1بالوعاء التصفية و ربصيل الضريبة و تكون ىذه القواعد نافذة بعد تصويب الربدلان.

يعترب القانون اجلبائي بوجود أحكام خاصة رلعولة للضريبة و للجباية زبتلف تفسَتاهتا عن باقي فروع القانون 
 مستقال بذاتو. األخرى شلا غلعلو

 مصادر القانون الجبائيالفرع الثاني:
 لية و مصادر خارجية.سا يف مصادر داختتمثل مصادر القانون اجلبائي أسا

 2تتمثل فيما يلي:المصادر الداخلية:  _1
من الدستور(. و بالتايل ال  64 د الضريبة رلاذلا يف اجلزائر يف إطار القانون )طبقا للمادةذب القانون: 1-1

من قبل ادلشرع باإلضافة إىل ذلك ال ؽلكن أن تؤسس أو تصفى أو ربصل خارج القواعد القانونية ادلرصودة ذلا 
حيث ؽلكن أن يتم ربديد  ، استثنائيةيتخذ أي حكم ذو طابع جبائي من خارج قانون ادلالية إال يف حاالت 

ضرييب أو أي حق ذو طابع جبائي من خالل مرسوم تنفيذي أو قرار  رسم شبو، كيفيات و ضع و ربليل الضريبة
 وزاري.
دلا يتدخل القاضي إثر تسجيل منازعات بُت ادلكلف بالضريبة و اإلدارة الضرائب  األحكام القضائية: 1-2

 تطبق ىذه األحكام على إدارة الضرائب ربت ىذه الصفة "أحكام قضائية"تدعى ىذه األحكام ، لنص جبائي
القضائية  وذلذه األحكام، حيث ترغم على إدخال التعديالت الضرورية على تفسَت موضوع النزاع، بشكل إجباري

 نفس األثار ادلعروفة يف رلال القانون األداري العام.
الصادرة عن ادلؤلفُت و ادلنضرين و ادلفسرين للنصوص التشريعية أو  يشمل الفقو صبيع األراء الفقه: 1-3

 على  االتنظيمية دلا تكون ىذه األخَتة أدوات لتطبيق القوانُت الضريبية و األحكام القانونية و دلا تكون كذلك تأثَت 
 ادلشرع أو على رأي القاضي.

وص التشريعية و ىذا راجع ألن ىذا التفسَت يعترب الفقو اإلداري أكثر صرامة يف تفسَت النص، من جهة أخرى
 أوامر و نشريات صادرة عن إدارة الضرائب نفسها.، يأخذ شكل قرارات 

                                                           

.40،مرجع سبق ذكره.،ص ,إقتصاديات الجباية و الضرائبزلمد عباس زلرزي  1  
.44مرجع نفسو،ص   2
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ادلنشورات و التعليمات ادلختلفة الصادرة عن إدارة الضرائب ال تفرض على ادلكلفُت بالضريبة  ، إن األوامر
دلصاحل شروط تطبيق.وال ؽلكن للمكلف بالضريبة أن أهنا كتابات داخلية اليت ذلا كموضوع شرح ألعوان ادامت ما

 يستعمل ىذه ادلصادر اإلدارية ادلكتوبة دلا يقوم بالطعن أمام اذليئات ادلعنية.
 المصادر الخارجية: _2

 تعترب ىذه ادلصادر نتيجة للتطور احلاصل يف العالقات اإلقتصادية الدولية و تتمثل ادلصادر اخلارجية أو
 اإلتفاقيات اجلبائية الدولية.الدولية أساسا يف 

مربمة هبدف إتفاقيات ثنائية ، معظمها تعترب اإلتفاقيات اجلبائية الدولية  يف اإلتفاقيات الجبائية الدولية:
ؽلكن لقدرة تكلفية واحدة أن تكون موضوع ، ما دام أن صالحيات الدول سيادية ، تفادي اإلزدواج الضرييب

 يب دبناسبة عالقات إقتصادية دولية.إزدواج ضرييب أو إزدواج غَت ضري
 و تتم معاجلة األمر بتطبيق كل دولة أحكاما إقليمية سلتلفة زبص الضريبة.

 : الضريبة و التنظيم الفني لهاالمبحث الثاني 
وىي أداة من أدواهتا.بل ىناك رلموعة من ادلبادئ و ، سبثل الضريبة مكانة خاصة يف عامل ادلالية العامة 

يأخذىا ادلشرع بعُت اإلعتبار عند فرضو للضريبة و ىذا حىت يصبح النظام الضرييب سليما صاحلا و يف  اليتالقواعد 
 :ىذا اجملال سنتطرق إىل
 االمبادئ األساسية للضريبة و تقنياته المطلب األول:

 فرضهار الضريبة يف إذا كانت الضريبة فريضة إلزامية أصبح من ادلتميزات أن توضع بعض ادلبادئ إىل أفكا
وقد إعتربت  ، وربصيلها و يذكر أن الكاتب "آدم مسيث"ىو أول من صاغ رلموعة متماسكة من ادلبادئ  

 دبثابة ادلبادئ الدستورية العامة للضريبة و ىي مازالت مطبقة حىت األن و نفصلها يف النقاط التالية:
آدم مسيث غلب أن يشًتك رعايا الدولة  يف نفقات احلكومة كل حبسب إمكان  حسب مبدأ العدالة: _1

 1أي بنسبة دخلو الذي يتمتع بو يف ضباية الدولة.
يعٍت أن تكون الضريبة ادللزم بدفعها ادلكلف زلددة على سبيل اليقُت دون غموض أو  و مبدأ اليقين: _2
 2الواجب دفعو واضحا للممول و ألي شخص.ادلبلغ ، طريقتو ، حبيث يكون ميعاد الدفع ، ربكم

 
                                                           

.40،ض 2011التوزيع،اجلزائر،.الطبعة األوىل،دار جرجر للنشر و ,دراسات في علم الضرئبعبد اجمليد قدي  1  
.61،ص 2003،دار اذلومة،اجلزائر,فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيقمراد ناصر  2
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يف الفًتة و حسب النمط الذي ؽلكن أن نراه  ضريبةكل   ب أن ربصلغل  مبدأ المالئمة في الدفع: _3
 1األكثر مالئمة للمكلف بالضريبة.

حبيث ما ػلصل للممولُت و ، نعٍت هبا ضرورة تنظيم ربصيل الضريبة و مبدأ اإلقتصاد في النفقات: _4
 2يدخل يف النهاية خلزينة الدولة يفوق و بكثَت نفقات اجلباية.الذي 
أما فيما ؼلص تقنيات الضريبة يقصد هبا رلموع العمليات اليت يتم دبوجبها إعداد و ربصيل الضريبة أي  

ربديد األوضاع و اإلجراءات الفنية ادلتعلقة بفرض الضرائب و جباية الضرائب و ينصرف ىذا التنظيم إىل ربديد 
 3:عاء الضريبة و ربطها و ربصيلهاو 

 تحديد الوعاء-أ
، عمل أو حيازة تكون مصدر للضريبة، سواء كان نشاط أو سلعة، ىو العنصر اإلقتصادي اخلاضع للضريبةو  

 الدخل أو السلع مثال. ، إذ أنو ؽلكن أن يكون إما الفاعل اإلقتصادي بنفسو أو نتائج نشاطاتو كرؤوس األموال
 ربط الضريبة-ب

ضرييب ربديد مبلغها الذي غلب على ادلكلف دفعها و ربديد ىذا ادلبلغ يتم أوال ربديد الوعاء يقصد بالربط ال
الضرييب أو ادلادة اخلاضعة و ثانيا ادلرور إىل ربط الضريبة و ىناك عدة طرق تقنية يف ربديد و تقييم ادلادة احلاضعة 

 ق رئيسية:يعتمد عليها ادلشرع و نلخصها يف ثالث طر  للضريبة
:نظام عام ربدد فيو الضريبة حسب ادلعلومات اليت ترد من ادلكلفُت بالضريبة إىل _ النظام الحقيقي

 وتقوم ىذه األخربة بتقسيم مبلغ الضريبة من خالل وثائق زلاسبية زلددة.، مصلحة الضرائب
صرػلات ادلكلفُت فتقوم ت ىذا اإلطار ربدد الضريبة بطريقة جزافية إعتمادا على و يف_ النظام الجزافي:

مصاحة الضرائب بإعادة تقييم ىذه التصرػلات و من مث ربديد نسبة الضريبة حسب السعر أو النسبة 
 ادلطبقة.

و ىو نفسو نظام التصريح احلقيقي و لكن ؼلص أصحاب ادلهن الغَت ذبارية  _ نظام التصريح المراقب:
 و الغَت صناعية و بإخضاع أقل. 

  

                                                           

.24،مرجع سبق ذكره،ص إقتصاديات الجباية و الضرائبزلمد عباس زلرزي،  1  
. 16،مرجع سبق ذكره، ص لنظام الجبائي الجزائري الحديثخالصي رضا،ا  2  
.17,16مرجع نفسو،ص ص   3  
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 ريبةتحصيل الض-ج
اليت ، تتبع طرقا سلتلفة لتحصيل الضرائب فهي تنقٍت لكل ضريبة طريقة التحصيل ادلناسبة إن اإلدارة الضريبية

ربقق كال من اإلقتصاد يف نفقات اجلباية ادلناسبة و ادلالئمة يف ربديد مواعيد أداء الضريبة دون تعسف أو تعقيد 
 سية ادلمول ذباه الضريبة.يف إجراءاهتا اإلدارية حيث ربد بقدر اإلمكان من حسا

وؽلكن أن  ، يث تعمل األنظمة الضريبية احلديثة على احلد من حساسية ادلمول بالضريبة اذباه التزامو هباح
 نقسم طريقة ربصيلها إىل:

 _ تسديد الضريبة مباشرة من المكلف به:
 حة الضرائب لتسديد مستحقاتو.إىل مصل حيث يتقدم ىذا األخَت
 من طرف وسيط بين المكلف بها و مصلحة الضرائب:_ تسديد الضريبة 

 حيث مثال حقوق التسجيل يدفعها العميل للموثق و ىذا األخَت يدفعها دلصلحة الضرائب.

 تصنيفات الضرائب المطلب الثاني:
من أىم ادلوضوعات اليت يثَتىا التنظيم الفٍت للضرائب تصنيف الضريبة و تصنف الضرائب إىل عدة أصناف  
 منها:نذكر 

 من حيث الوعاء _1
 و ىو ادلال الذي ؼلضعو القانون للضريبة. و ىو الشيئ الذي تطرح عليو الضرائب أي ادلادة اخلاضعة ذلا

كما ىو احلال بالنسبة للضريبة على ادلرتبات و األجور حيث يعفى ، وتقدر الضريبة بعد طرح التكاليف
 ادلضمون و بناءا على ىذا الًتتيب تقسم الضرائب إىل:ادلشروع من األجر ما يعادل األجر الوطٍت األدٌل 

ذلك النظام الذي يعتمد على ضريبة واحدة فيما ػلص اجلبايات و أول من نادى  ىو ضرائب وحيدة:-أ
قبل أن تبلغ الصناعة مبلغها يف أروبا و عندما كانت األرض ىي ادلصدر  17هبذا النظام الطبيعيون يف القرن 

مكان أرباب العمل و ادلالك يستغلوهنا مث يبيعون زلاصيلها فتفرض عليهم الضرائب دون سواىم و  ، ةالوحيد للثرو 
 1عبئها كبَت غَت أهنم ينقلونو إىل ادلستهلكُت عند شرائهم للمنتجات يف شكل ضريبة غَت مباشرة. كان 

  

                                                           

.56،مرجع سبق ذكره، ص دروس في المالية المحاسبية العموميةحسُت الصغَت،  1  
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   زايا الضرائب الوحيدةم 
مبدأ اإلقتصاد يف النفقات حيث ال تستدعي ربصيلها إدارات لعل أنو من أىم ادلزايا ذلذا النظام ىو مراعاة -

 متعددة و عدد كبَت من العمال.
 إتسامها بالوضوح و البساطة ألهنا مدرجة يف شبن السلعة و بذلك تقلل حساسية ادلكلف هبا. -
 عيوب الضريبة الوحيدة -

 العبئ عليهم.األخذ بضريبة وحيدة ػلمل ادلكلفُت هبا إىل التهرب منها ألهنا ثقيلة 
ظرا للعيوب اليت ذكرت سابقا و ن مل تعد دول العلم تعمل بنظام الضريبة الوحيدة ضرائب متعددة: -ب

 بادلقابل تبنت نظام ادلتعددة الذي ػلحق توزيع العبئ الضرييب على األفراد و بالتايل زبفيف من التهرب الضرييب.
 األموال.، العقارات، على األشخاص و تعدد الضرائب يعٍت أن تطرح الدولة ضرائب متنوعة

زمن الرومان و ، عرفت الضرائب على األفراد منذ القدمضرائب على األفراد و الضرائب على األموال:-ج
و كانت تصيب الشخص بعينيو و يطلق عليها بضريبة الرؤوس و كانت ، اليونان كذلك يف العصور الوسطى

وسبتاز ىذه الضرائب بوفرهتا و سهولة جبايتها و ، توفرىا الدولة ذلمتفرض على األشخاص مقابل احلماية اليت 
 ربديد سعرىا.

 أما اإلنتقادات ادلوجهة إليها عدم عدالتها ألهنا تصيب صبيع ادلواطنُت بال إستثناء سواء األغنياء أو الفقراء.
حجم األموال اليت ؽللكها أما الضرائب على األموال فتصيب ما ؽللكو الشخص و سبتاز بعدالتها ألهنا تصيب 

 1فاألموال القليلة تكون الضريبة عليها قليلة و األموال الوفَتة تكون عليها األموال كثَتة.، ادلكلف
 من حيث تحمل العبئ الضريبي _2

 2بُت الضرائب ادلباشرة و الضرائب الغَت مباشرة: وفقا ذلذا ادلعيار ظليز
كما ، ادلكلف مباشرة و ال يستطيع نقل عبئها لشحص آخرىي ضرائب يتحملها  الضرائب المباشرة:-أ

 أي أن ادلكلف يتحمل العبئ الضرييب مباشرة. (IRGىو احلال بالنسبة للضريبة على الدخل اإلصبايل )
أي أن ادلكلف يستطيع نقل عبئها إىل شخص ، :و ىي عكس الضريبة ادلباشرةب_ الضرائب غير المباشرة

 الضريبة على ادلبيعات. ، نذكر الرسوم اجلمركية على الوارداتآخر ومن أمثلة ىذه الضرائب 
  

                                                           

.54ص 53،مرجع سبق ذكره،صالمالية العامةطارق احلاج،  1  
.  83,79،ص ص2007،الدر اجلامعية اإلبراىيمية،اإلسكندرية إقتصاديات الضرائبسعيد عبد العزيز،شكري رجب العشماوي،  2  
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 من حيث السعر _3
بأنو مبلغ الضريبة يف عالقتو بوعاء الضريبة و يتحدد معّدل الضريبة بشكل عام من   يعرف معدل الضريبة

 طرف السلطات العامة بناءا على إحتياجاهتا من تغطية أعبائها.
 1صلد الضريبة النسبية و الضريبة التصاعدية.و تبعا دلعايَت سعر الضريبة 

يقصد هبا تلك الضريبة احملسوبة على أساس معّدل ثابت مهما كان حجم ادلادة اخلاضعة الضريبة النسبية:-أ
 ويعترب ىذا األسلوب سهل و بسيط بالنسبة للمؤسسة و إدارة الضرائب.، للضريبة
ة الضريبة  الدخل اخلاضع للضريبة و ىذا يعٍت أن نسبىي ضريبة تتغَت نسبتها بتغَتالضريبة التصاعدية:-ب

 تتزايد بإرتفاع الدخل.

 اإلزدواج الضريبي المطلب الثالث:
العامة دبشكلة تعدد فرض الضريبة على ادلكلف  يعرف اإلزدواج الضرييب لدى العديد من سلتصي ادلالية 

 بأدائها.
 تعريف اإلزدواج الضريبي الفرع األول:

ؽلكن تعريف أنو ال يوجد تعريف مضبوط و متفق عليو لوصف ىذه الظاىرة إال أنو ، بالذكرشلا ىو جدير  
اإلزدواج الضرييب بصفة عامة بأنو"فرض الضريبة على نفس الشخص ادلكلف بالضريبة أكثر من مرة على نفس 

 2.ادلادة اخلاضعة للضريبة و خالل نفس ادلدة"
 3توافر الشروط األساسية التالية:و يشًتط لقيام  حالة اإلزدواج الضرييب 

 ىذا الشرط صعوبة بالنسبة لشأشخاص وال يثَت ، غلب لوقوع اإلزدواج أن يكون ادلكلف القانوٍل واحد _1
 خبالف احلال بالنسبة لشأشخاص اإلعتبارية. الطبيعية

ات على ففرض الضريبة على أرباح شركات ادلساعلة و ضريبة أخرى على ما يوزع من أرباح تلك الشرك
 ادلساعلُت ال يؤدي إىل اإلزدواج من الوجهة القانونية إلختالف شخصية ادلساعلُت من الشخصية ادلعنوية للشركة

حيث يتحمل ادلساعلون يف ، و إن أدى إىل ذلك من الوخهة الفعلية بسبب وحدة ادلصاحل بُت الشركة و الشركاء،
 النهاية الضريبتُت.

                                                           

.20ص  2003"دار ادليسرة للنشر و التوزيع،عمان،الطبعة األوىل الضرائب و محاسبتهاعبد الناصر نور و آخرون"  1  
. 191،مرجع سبق ذكره،ص إقتصاديات الجباية و الضرائبزلمد عباس زلرزي،  2  
. 73-72التوزيع،اجلزائر،ص ص ،دار العلوم للنشر و المالية العامةيسري أبو العالء،-زلمد صغَت بعلي،د  3
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ادلادة أكثر من مرة حىت يتحقق اإلزدواج فإذا فرضت الضريبة على  فسغلب أن تفرض الضريبة على ن_2
و إذا مل تكن ادلادة اخلاضعة للضريبة واحدة.إنتهى ، نفس الشخص أو رأمسالو مرتُت أو أكثر ربقق اإلزدواج دخل

 اإلزدواج.
لصعوبة   من نوع واحد أو متشابو و إن إختلفت التسمية و نظرا تكون الضريبتان أو الضرائب غلب أن _3

 ربديد الضرائب ادلتشاهبة يف الدول ادلوقعة.
 يشًتط لتحقيق اإلزدواج أن يكون فرض الضريبة مرتُت أو أكثر عن فًتة زمنية واحدة. _4

 أشكال اإلزدواج الضريبي الفرع الثاني:
 1الصورتُت التاليتُت: ، يأخذ اإلزدواج الضرييب يف الواقع

 اإلزدواج الضريبي الداخلي:_1
و ػلدث يف الدولة البسيطة )ادلوحدة( نتيجة ، إذا ما ربققت شروطو السابقة داخل الدولة الواحدة يتحقق 

بلدية( أو حينما تفرض ، شلارسة ىيئات إدارية عامة متعددة لسلطاهتا يف فرض الضرائب على نفس اإلقليم )والية
 دلركزية أو احمللية ضريبة على نفس ادلال.اإلدارة ا

 )اإلربادية( حينما تفرض احلكومة اإلربادية و الدويالت ضريبة نفس ادلادة. كما ػلدث داخل الدولة ادلركبة
 اإلزدواج الضريبي الدولي: _2
ادلادة  حينما تفرض أكثر من دولة ضريبة على نفس، نكون أمام ىذا النوع من اإلزدواج أو التعدد الضرييب 

حيث يستند بعضها إىل جنسية ادلكلف و بعضها إىل فكرة ادلوطن و ثالث إىل موقع و مكان ادلال ، أو ادلوضوع
 )العقار(.و ذبدر ادلالحظة ىنا أن كال من صوريت اإلزدواج الضرييب قد تكون مقصودة أو غَت مقصودة.

  

                                                           

.  74،ص سبق ذكره،  مرجع المالية العامة زلمد الصغَت بعلي،يسري أبو العالء،  1  
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 صور معالجة اإلزدواج الضريبي الفرع الثالث:
شلا يؤدي إىل عرقلة النشاط اإلقتصادي لذلك تعمل ، اإلزدواج الضرييب زيادة العبئ الضرييبيًتتب على  

و يعًت القضاء على اإلزدواج ، الدول على عالج تلك الظواىر سواء يف النطاق الداخلي أو على الصعيد الدويل
أما عن ، دوث ىذه الظاىرةالداخلي أمرا سهال نظرا لوجود الدولة اليت ؽلكنها وضع التشريعات اليت سبنع ح

فال ؽلتد  ، يبةاإلزدواج الدويل فيمكن ذبنبو بواسطة التشريع الداخلي حبيث ربًتم كل دولة مبدأ إقليمية الضر 
لذلك تعفي مواطنيها ادلقيمُت يف الدولة األخرى مع دفع الضرائب ادلفروضة ، إختصاصها ادلايل خارج حدودىا
ية للدول كما ؽلكن ذبنب ىذا اإلزدواج عن طريق تنسيق اإلختصاصات الضريب، عليهم يف الدول اليت يقيمون فيها

و تتفاوت أعلية التنسيق الضرييب الدويل حسب طبيعة األنظمة يف الدول ادلختلفة فتزداد أعليتو يف إقتصاد  ادلختلفة
الذي  اإلقتصاد ادلخطط بينما تقل أعليتو يف، السوق اليت تشكل الضرائب أداة ىامة بُت أدوات السياسة ادلالية

تقل فيو أعلية الضرائب و تعد مظاىر التنسيق الضرييب سواء بتساوؽلعدل العبئ الضرييب النقدي على أساس نسبة 
 1رلموع احلصيلة الضريبية إيل الدخل القومي.

و اليت أو توحيد صبيع أو بعض الضرائب ادلفروضة يف الدول ادلعنية أو عن طريق إبرام اإلتقافيات الدولية 
و غالبا ماتكون ىذه اإلتفاقيات ثنائية بُت الدولتُت ذلما مصلحة مشًتكة يف ، ربقق صلاحا ملحوظا يف ىذا اجملال

من خالل منح إعفاءات ضريبية معينة تسري على رعايا الدولتُت بعد ربديد ، ذبنب اإلزدواج الضرييب بينهما
السياسة.لذلك سيظل اإلزدواج الضرييب الدويل قائما مادام  مواطن ىذا اإلزدواج من واقع تشريعاهتا و ادلالية و
 ىناك تعارض يف ادلصاحل السابقة بُت سلتلف الدول.

 النظام الجبائي الجزائري  :المبحث الثالث
نتيجة لعدم إعتماد النظام اجلبائي اجلزائري احلديث على نوع واحد من الضرائب و ىذا لتعدد التقسيمات  

أن زبتار مزغلا متكامال على أنواع الضرائب من أجل ربقيق أىداف و رغبات اجملتمع و تعترب فإن كل دولة رباول 
حيث تعتمد يف إختيار النظام اجلبائي األفضل على ، اجلزائر من بُت الدول اليت تنتهج سياسة إقتصادية متفرغة

ومن حيث التصنيف القائم على ىذه األخَتة قسم ادلشرع  ، لرسم سياسة ضريبية، فهم دقيق باألسس العلمية
 بائي إىل ثالث أقسام:اجلزائري اذليكل التنظيمي اجل

 

                                                           

يقصد بإقليمية الضريبة أن سلطة اإلدارة الضريبية يف فرض الضرائب تقتصر فقط على األموال و األشخلص ادلوجودين داخل حدود الدولة.     
. 21،ص 1997، دار اجلامعة اإلسكندرية،بَتوتسات الدولية في المالية العامةالسيايونس أضبد البطريق،  1  
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 المطلب االول: الهيكل التنظيمي للنظام الجبائي الجزائري
 الضرائب المباشرة الفرع األول:

 1خر بأي حال.وال يستطيع نقل عبئها إىل شخص آ، ىي الضرائب اليت يتحملها ادلكلف مباشرة 
 و نذكر منها:

 (IRG)الضريبة على الدخل اإلجمالي  _1
 من قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة على أنو تؤسس ضريبة 01نص ادلادة ت

 إذ تستحق سنويا على الربح أو الدخل الذي ػلققو اخلاضع ذلذه الضريبة.سنوية:
يتم احلصول عليو بعد طرح صبيع األعباء اليت يسمح هبا :حيث زبص الدخل اإلصبايل الصايف الذي إجمالية

 القانون.
 ربسب وفق اجلدول.تصاعدية:

 تشكل كل أصناف الدخل اخلاضعة ذلاوحيدة:
 ألهنا ربصل بعد إعداد التصريح الذي يقوم بو اخلاضعون سنويا.تصريحية:

يبة أهنا سنوية إال أهنا تدفع شهريا إال أنو توجد ىناك إستثناءات فيما ؼلص ىذه ادلميزات حبيث يقال عن الضر 
 2من ادلنبع دون التصريح. االقتطاعكذلك يقال عنها تصرػلية إال أهنا تعتمد على تطبيق   ، على أجور العمال

 األشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل اإلجمالي: 1-1
 ربرر كما يلي:من قانون الضرائب ادلباشرة  و الرسوم ادلماثلة  ، 07 ، 04 ، 03 حسب ادلواد

كما حدد أن االشخاص الذين يقع موطن تكليفهم   ، يف اجلزائر األشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم اجلبائي-
اجلبائي خارج اجلزائر ؼلضعون للضريبة على الدخل اإلصبايل ألجل عائداهتم اجلزائرية ادلصدر.وحسب التشريع 

 ليف جبائي يف اجلزائر كل من:يعترب كان لديهم موطن تك، اجلبائي الساري ادلفعول
 األشخاص الذين يتوفر لديهم مسكن بصفتهم مالكُت أو منتفعُت بو أو مستأجرين لو دلدةعلى األقل سنة.-
اص الذين ؽلارسون يف اجلزائر نشاط مهٍت سواء أجراء أم ال.األشخاص الذين لديهم سواء مكان إقامتهم األشخ-

 األساسية باجلزائر.الرئيسية أو ؽللكون مركز مصاحلهم 
ؼلضعون شخصيا للضريبة على الدخل اإلصبايل ألجل حصتهم من األرباح اإلجتماعية ادلتعلقة ، من جهة أخرى

 3حبقوقهم يف الشركة:

                                                           
 

1
 BERNARD Salani.théorie économique de la fiscalité économic.France.année2001.p 71.  

.96,مرجع سبق ذكره,ص النظام الجبائي الجزائري الحديثخالصي رضا,  
2
  

. 17-17مرجع نفسه, ص ص    
3
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 شركاء شركات األشخاص-
 شركاء الشركات ادلدنية ادلهنية ادلتكونة للنشاط ادلشًتك دلهنة أعضائها.-
لنفس نظام شركات التضامن والغَت متكونة يف شكل شركات ذات األسهم أو أعضاء الشركات ادلدٍل اخلاضعة -

 الشركات ذات ادلسؤولية احملدودة.
 األشخاص المعفيين من الضريبة على الدخل اإلجمالي1-2

 دج 120.000شخاص الذين ال يتجاوز دخلهم الصايف اإلصبايل السنوي األ-
الدبلوماسيون و القناصل و األعوان القنصلُت من جنسية أجنبية يف حالة ما إذا   يعفى أيضا السفراء و األعوان-

 منحت ىذه البلدان اليت ؽلثلوهنا نفس اإلمتيازات لشأعوان الدبلوماسيُت و القنصليُت اجلزائريُت.
 المداخيل التي تخضع للضريبة على الدخل اإلجمالي1-3

 صناف التالية:لصافية لشأضع للضريبة على الدخل اإلصباىل ادلداخيل ازب
 رباح الصناعية و التجارية و احلرفية األ-
 رباح ادلهن الغَت ذباريةأ-
 ادلداخيل الفالحية -
 العقارات تأجَتاإلغلارية الناذبة من  داخيلادل-
 موال ادلنقولة رؤوس األ ريوع-
 االجور ادلرتبات و -
 رباح مهنية أ-
 عائدات ادلستثمرين الفالحية -
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 :جماليالمعفية عن الضريبة على الدخل اإل المداخيل 1-4
 رباح الصناعية و التجارية و الفرعية :تتعلق باألعفاءات إ-أ

 خرى مؤقتة و ظليز فيها إعفاءات دائمة و أ
 عفاءات دائمة :إ1-أ

اص ادلعوقُت طرف ادلؤسسات التابعة جلمعيات األشخرباح احملققة من تتمثل ىذه اإلعفاءات يف األو 
 .ق اليت سبارس نشاطات مسرحية يرادات احملققة من طرف الفر و كذا اذلياكل التابعة ذلا و اإل ادلعتمدة

تستثٌت من  2014من قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة لسنة  13:تعدل و تتمم أحكام ادلادة 4ادلادة 
أتعاب و حقوق ادلؤلف و اخلًتعُت بعنوان األعمال ادلبالغ احملصلة يف شكل ، وعاء الضريبة على الدخل اإلصبايل

 1لصاحل الفنانُت و ادلؤلفُت و ادلوسقيُت و ادلخًتعُت.، األدبية أو العلمية أو الفنية أو السنمائية
 إعفاءات مؤقتة:2-أ

ؽلارسون األرباح احملققة من طرف احلرفيُت التقليديُت و كذا الذين ، سنوات  10عفاءات دلدة تستفيد من اإل
األرباح احملققة من طرف الشباب مؤىل لإلستثمار ، سنوات 03وكذا يستفيد من إعفاء مدتو ، نشاط حريف فٍت

 سنوات يف ادلناطق اليت غلب ترقيتها.06و ترفع مدتو إىل  دبساعدة الصندوق الوطٍت لتدعيم تشغيل الشباب
 إعفاءات تتعلق بالمداخيل الزراعية:-ب

 إىل إعفاءات دائمة و إعفاءات مؤقتة وتنقسم ىي األخرى
 إعفاءات دائمة:1-ب

ادلداخيل ادلتأتية من زراعة احلبوب و اخلضر ، ستفيد من إعفاء كلي و دائم من الضريبة على الدخل اإلصبايلت
 اجلافة.

 إعفاءات مؤقتة:2-ب
سنوات ادلداخيل الناذبة عن نشاطات زراعية و تربية احليوانات ادلمارسة يف األراضي  10دلدة تستفيد 

 ادلمارسة يف منطقة جبلية.، ادلستصلحة حديثا و ادلداخيل ادلتأتية من النشاطات الفالحية و تربية احليوانات
  

                                                           

.4،ص2014ديسمرب  31بتاريخ  78من قانون ادلالية ،العدد  10-14القانون رقم    1  
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 إعفاءات خاصة بالرواتب و األجور و المنح و الريع العمرية:-ج
جنبية و الذين يعملون يف اجلزائر يف إطار مساعدة بدون مقبل منصوص عليها جنسية أشخاص ذوي األ-

 يف إتفاق دويل.
 األشخاص ذوي اجلنسية األجنبية و الذين يعملون يف ادلخازن ادلركزية للتموين -
 األجور و الكافآت ادلدفوعة يف إطار برامج موجهة لتشغيل الشباب.-
أو عقليا أو بصريا الذين تقل أجورىم أو معاشاهتم عن عشرين ألف دينار  حركيا مداخيل العمال ادلعوقُت-

 1شهريا. دج( 20.000)
منح البطالة و التعويضات و ادلنح ادلدفوعة من قبل الدولة و اجلماعات احمللية و ادلؤسسات العمومية -

 تطبيقا للقوانُت و ادلراسيم اخلاصة بادلساعدة و التأمُت.
 ادلدفوعة كتعويضات عن الضرر.الريوع العمرية -
 و ادلصابون من جراء وقائع حرب التحرير الوطٍت. األرامل، منح اجملاىدين-

 حساب الضريبة:1-5
 الجدول التصاعدي السنوي للضريبة على الدخل اإلجمالي(:11الجدول رقم )

 نسبة الضريبة قسط الدخل الخاضع للضريبة)بالدينار(
 %0 120.000ال يتجاوز 

 %20 360.000دج إىل  120.001من 
 %30 1.440.000إىل 360.001من 

 %35 1.440.000يفوق 
 2013 من قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة 104ادلادة المصدر:

 (IBS) الضريبة على أرباح الشركات-2
 قانون الضرائب و الرسوممن 135م وفقا دلا ورد يف نص ادلادة 1991 من قانون ادلالية لسنة 38ادلادة دبوجب  
على رلموع األرباح و ادلداخيل احملققة من طرف  عامة نسبية و تصرػلية، أنشأت ضريبة سنوية وحيدة، ادلماثلة

ادلؤسسات و األشخاص ادلعنويُت و ىي ضريبة على أرباح الشركات من ىذا نستنتج أن للضريبة على أرباح 
 الشركات عدة شليزات:

 فإن وعاءىا يتضمن ربح سنة واحدة.، إستقاللية الدورات:ألن حسب مبدأ سنوية
                                                           

.6،ص 2014وزارة ادلالية،ادلديرية العامة للضرائب،النظام اجلبائي اجلزائري،لسنة   1  



   دراسة نظرية حول النظام الجبائي الجزائري                                         :الفصل األول

27 
 

 ألن األشخاص ادلعنويُت ملزمُت بدفع ضريبة واحدة على أرباحهم.وحيدة:
 دون التمييز لطبيعتها.، :ألهنا شاملة دلختلف األرباحعامة

 أفريل من كل سنة.01:نظرا ألن ادلكلفُت هبا ملومُت على التصريح بالربح السنوي قبل تصريحية
 1الشركات التي تخضع للضريبة على أرباح الشركات:2-1
وقد منح قانون الضرائب ادلباشرة ، أرباح الشركات على ادلؤسسات و األشخاص ادلعنويُت تطبق الضريبة على 

 ك:لشركات األشخاص حق اإلختياريف اخلضوع ذلذه الضريبة و ىنا
 شركات ذات األسهم-
 شركات ذات ادلسؤولية احملدودة-
 مؤسسات ذات الشخص الوحيد و ذات ادلسؤولية احملدودة-
 شركات التوصية باألسهم-
 ادلؤسسات و اذليآت العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري-
دنية اليت إختارت إخضاعها للضريبة على أرباح الشركات يرفق طلب اإلختيار بالتصريح الشركات ادل-

ىذا ، من قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة 151ادلنصوص عليو يف التصريح ادلنصوص عليو يف ادلادة 
 اإلختيار ال رجعة فيو طول مدة حياة الشركة.

ة ادلشكلة و ادلعتمدة ضمن األشكال و الشروط ادلنصوص عليها يف ىيئات التوظيف اجلماعي للقيم ادلنقول-
 .التشريع و التنظيم الساري هبما العمل.

 من قانون الضرائب و الرسوم ادلماثلة. 12الشركات ادلنجزة للعمليات و ادلنتوجات ادلذكورة يف ادلادة -
 
 2اإلعفاءات:2-2

 إعتبارا من تاريخ إنطالق إستغالذلا: سنوات 03تستفيد من إعفاء كلي خالل 
األنشطة ادلمارسة من طرف الشباب ادلستثمر ادلستفيد من إعانة "الصندوق الوطٍت لدعم تشغيل -

 الشباب".

                                                           

.31،مرجع سبق ذكره،ص النظام الجبائي الجزائري الحديثخالصي رضا،  1  
.  7،ص 2014وزارة ادلالية،ادلديرية العامة للضرائب،النظام اجلبائي اجلزائري،سنة   2  
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اإلستثمارات ادلنجزة من طرف األشخاص اخلاضعُت لنظام دعم إنشاء النشاطات إنتاج السلع و  -
 لتأمُت عن البطالة".اخلدمات ادلسَتة من طرف "الصندوق الوطٍت ل

 ادلستثمرين يف النشاطات أو ادلشاريع ادلؤىلة لإلستفادة من إعانة "الصندوق الوطٍت لدعم القرض ادلصغر".-
إعتبار من ، سنوات 06سبتد فًتة اإلعفاء إىل ست، عندما تتم شلارسة ىذه األنشطة يف منطقة غلب ترقيتها 

عمال على (03عندما يتعهد ادلستثمرون بتوظيف ) (02الفًتتُت بسنتُت )سبتد ىاتُت ، تاريخ إنطالق اإلستغالل
األقل دلدة غَت زلددة.و إذا تواجدت ىذه األنشطة يف منطقة تستفيد من إعانة "الصندوق اخلاص لتطوير مناطق 

وع يف إبتداءا من تاريخ الشر ، (10سبتد مدة اإلعفاء الضريبة على أرباح الشركات إىل عشر سنوات )، اجلنوب"
 .اإلستغالل

 تعفى التعاونيات اإلستهالكية التابعة للمؤسسات و اذليئات العمومية من الضريبة على أرباح الشركات.-
 ادلداخيل احملققة من النشاطات ادلتعلقة باحلليب الطبيعي ادلوجو لإلستهالك على حالتو.

 كما تستفيد أيضا من إعفاء دائم من الضريبة على أرباح الشركات:
 ادلؤسسات التابعة جلمعيات األشخاص ادلعوقُت ادلعتمدة و كذا اذلياكل اليت تتبعها.

 مبلغ اإليرادات احملققة من قبل الفرق و األجهزة ادلمارسة لنشاط مسرحي.
 ادلنجزة فقط مع مشًتكيها. فيما يتعلق بالعمليات ادلصرفية و التأمُت، صناديق التعاضدية الفالحية

 ، ادلؤسسات السياحية احملدثة من قبل ادلقاولُت الًتقويُت اجلزائريُت أو األجانب، سنوات10تستفيد دلدة 
 وكاالت السياحة و السفر. باستثناء
 1معدالت الضريبة على أرباح الشركات:2-3

 من قانون الضرائب و الرسوم ادلماثلة وربرر كما يأيت: 150أحكام ادلادة تعدل
 23:الشركات ب ػلدد معدل الضريبة على أرباح %

  

                                                           

.5، ص 2014ديسمرب  31بتاريخ  78من قانون ادلالية، العدد  10-14القانون رقم   1  
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 1الضريبة على األمالك:-3
 :األشخاص الخاضعين للضريبة على األمالك 3-1

 ؼلضع للضريبة على األمالك 274حسب ادلادة
 بالنسبة ألمالكهم ادلوجودة باجلزائر أو خارج اجلزائر.، األشخاص الطبيعيون الذين يوجد مقرىم اجلبائي باجلزائر-
 بالنسبة ألمالكهم ادلوجودة باجلزائر. ذلم مقر جبائي باجلزائراألشخاص الطبيعيون الذين ليس -

 تقدر شروط اخلضوع للضريبة يف أول يناير من كل سنة.
 وعاء الضريبة: 3-2

على األمالك من القيمة الصافية يف أول يناير من كل سنة جملموع األمالك و احلقوق و  يتشكل وعاء الضريبة
 أعاله. 274ها األشخاص الذكورة يف ادلادة اخلاضعة للضريبة اليت ؽلتلكالقيم 

 زبضع ادلرأة ادلتزوجة للضريبة بصفة منفردة على رلموع األمالك و احلقوق و القيم اليت تتشكل منها أمالكها.
 األمالك المعفاة من الضريبة: 3-3

إن قيمة رمسلة الريوع العمرية اليت تكونت إطار نشاط مهٍت لدى ىيئات تأسيسية مقابل دفع  278 ادلادة
سنةعلى األقل و اليت يشًتط يف بدء اإلنتفاع هبا إهناء النشاط  15و ادلقسطة بصفة منتظمة دلدة ، عالوات دورية

 ادلهٍت الذي مت بسببو دفع العالوات ال تدخل يف تكوين أساس الضريبة.
:غن الريوع أو التعويضات احملصلة تعويضا لشأضرار ادلادية ال تدخل ضمن أمالك األشخاص  279ادلادة

 ادلستفيدين.
 :ال تدخل األمالك ادلهنية يف تكوين أساس الضريبة 280ادلادة

 تعترب كأمالك مهنية:
 األمالك الضرورية لتأدية نشاط صناعي أو ذباري أو حريف أو فالحي -
 الشركات.حصص و أسهم  -

:ال تعترب كأمالك مهنية حصص و أسهم الشركات اليت يكون نشاطها األساسي تسيَت األمالك ادلنقولة  281ادلادة
 أو العقارية اخلاصة هبا.

 
 

                                                           

.107،ص2013،سنة قوانين جبائية,قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلةوزارة ادلالية،ادلديرية العامة للضرائب،  1  
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 :ربدد نسبة الضريبة على األمالك كما يلي:8مكرر  281ادلادةحساب الضريبة:3-4
 :ربديد نسب الضريبة على األمالك(12)لجدول رقم ا

 قسط القيمة الصافية من األمالك الخاضعة للضريبة النسبة
 دج 50.000.000يقل عن  %0

 دج100.000.000إىل  50.000.000من  %0.25
 دج200.000.000إىل  100.000.000من  %0.50
 دج 300.000.00إىل  200.000.001من  %0.75

 دج 400.000.000إىل  300.000.001من  %1
 دج 400.000.000يفوق  %1.5

  2013من ق.م لسنة  5معدلة دبوجب ادلادة  8مكرر  281: ادلادة المصدر
 الرسم العقاري:-4
ادلتضمن لقانون  1967جوان  02في ادلؤرخ 83-67بصورتو احلالية دبوجب األمر رقم  سس الرسم العقاريأ

ادلتضمن لقانون   1991ديسمرب  18ادلؤرخ يف  25 -91من قانون 43و مت تعديلو دبوجب ادلادة  1967ادلالية لسنة 
يعرف الرسم العقاري بأنو ضريبة عينية سبس األمالك )العقارات( ادلبنية و غَت ادلبنية ادلوجودة يف  1992ادلالية لسنة 

 1الًتاب الوطٍت.
 2:على الملكيات المبنية الرسم العقاري4-1
 الملكيات الخاضعة للضريبة: 4-1-1

يؤسس رسم عقاري سنوي على ادللكيات ادلبنية ادلوجودة فوق الًتاب الوطٍت بإستثناء تلك ادلعفية من  248 ادلادة
 الضريبة صراحة.

 كما زبضع للرسم العقاري على األمالك ادلبنية التالية:  249ادلادة 
 ادلنشآت ادلخصصة إليواء و ادلواد أو لتخزين ادلنتوجات.-أ

و زلطات ، زليط ادلطارات اجلوية و ادلوانئ و زلطات السكك احلديديةيف ادلنشآت التجارية الكائنة -ب
 دبا فيها ملحقاهتا ادلتكونة من مستودعات و ورشات للصيانة. ،الطرقات

                                                           

. 145،ص 2007،ديوان ادلطبوعات اجلامعية،اجلزائر،التقنيات الجبائيةضبيد بوزيدة،  1  
.  96ص،2013، سنة قوانين جبائية, قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلةوزارة ادلالية، ادلديرية العامة للضرائب،  2  
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األراضي غَت ادلزروعة و ادلستخدمة إلستعمال ذباري أو صناعي كالورشات أو أماكن البضائع و غَتىا -ج
 ا ادلالك أو يشغلها أخرون رلانا أو دبقابل.من األماكن نفس النوع سواء كان يشغله

 اإلعفاءات على الملكيات المبنية: 4-1-2
يشًتط أن تكون سلصصة دلرفق عام أو ذي ، تعفى من الرسم العقاري ادلفروض على ادللكيات ادلبنية 250 ادلادة

كذلك تلك التابعة للمؤسسات العقارات التابعة للدولة و الواليات و البلديات و  ، منفعة عامة و أن ال تدر دخال
العمومية ذات الطابع اإلداري اليت سبارس نشاط يف ميدان التعليم و البحث العلمي و احلماية الصحية  

 اإلجتماعية و يف ميدان الثقافة و الرياضة.
 تعفى كذلك من الرسم العقاري على ادللكيات ادلبنية 251ادلادة

 ذبهيزات ادلستثمرات الفالحية ال سيما مثل احلظائر و ادلطامر.–البنايات ادلخصصة لشعائر دينية. -
 :أساس فرض الضريبة 4-1-3
ينتج أساس فرض الضريبة من ناتج القيمة اإلغلارية اجلبائية لكل مًت مربع للملكية ادلبنية يف ادلساحة  254ادلادة 

 اخلاضعة للضريبة.
.مراعاة لقدم ادللكية ادلبنية ، سنويا   -ػلدد أساس فرض الضريبة بعد تطبيق معدل زبفيض يساوي %2

 الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية: 4-2
 الملكيات الخاضعة للضريبة4-2-1

بإستثناء تلك ادلعفية ضراحة من ، يؤسس رسم عقاري سنوي على ادللكيات غَت ادلبنية جبميع أنواعها 261ادة ادل
 الضريبةو ىي:

 يف القطاعات العمرانية أو القابلة للتعمَتاألراضي الكائنة -
 احملاجر و مواقع إستخراج الرمل و ادلناجم يف ىواء الطلق-
 األراضي الفالحية-
 اإلعفاءات4-2-2

 تعفى كل من : 261 ادلادة
عندما تكون  ادللكيات التابعة للدولة و الواليات و البلديات و ادلؤسسات العمومية أو العلمية أو التعليمية-

 صصة لنشاط ذي منفعة عامة و غَت مدرة ألرباحسل
 األراضي اليت تشغلها السكك احلديدية-
 األمالك التابعة لشأوقاف العمومية و ادلتكونة من ملكيات غَت مبنية-



   دراسة نظرية حول النظام الجبائي الجزائري                                         :الفصل األول

32 
 

 أساس فرض الضريبة 4-2-3
ينتج األساس الضرييب من حاصل القيمة اإلغلارية اجلبائية للملكيات غَت ادلبنية ادلعرب عنها بادلًت  261ادلادة 

 تبعا للمساحة اخلاضعة للضريبة.، حسب احلالة، ادلربع أو اذلكتار الواحد
 :الرسم على النشاط المهني -5
الشركات على رقم األعمال الذي ربققو يعترب الرسم على النشاط ادلهٍت ضريبة من الضرائب اليت زبضع ذلا   

 ادلؤسسة أو أي وحدة من وحداهتا يف كل بلدية تابعة دلقر إقامتو.
يستحق الرسم سنويا بصدد رقم األعمال الذي ػلققو يف ، من قانون الضرائب ادلباشرة 217حسب ادلادة 

للضريبة على الدخل ضمن فئة  اجلزائر األشحاص الطبيعيُت أو ادلعنويُت الذين ؽلارسون نشاط زبضع أرباحو
 كذا الضريبة على أرباح الشركات.، ادلداخيل الصناعية و التجارية

وذلك بعملية إدماج كل من الرسم على ، 1996فالرسم على النشاط ادلهٍت أنشئ دبوجب قانون ادلالية لسنة 
 1.و الرسم على النشاط الغَت ذباريالصناعي و التجاري النشاط 
 الرسم على النشاط المهني:مجال تطبيق 5-1

 ضع عائداتو :طبق على األشخاص الطبيعيُت أو ادلعنويُت الذين ؽلارسون نشاطا زبي
 فئة األرباح الصناعية و التجارية.، للضريبة على الدخل اإلصبايل-
 للضريبة على أرباح الشركات.-

فئة األرباح غَت التجارية ، اإلصبايليطبق كذلك على األشخاص الطبيعيون اخلاضعون للضريبة على الدخل 
 هم.بإستثناء مسَتي الشركات ذات ادلسؤولية احملدودة احلاصلُت على أغلبية األس

 :معدل الرسم على النشاط المهني 5-2
% 2ػلدد معدل الرسم على النشاط ادلهٍت ب:  

 فيما يتعلق برقم األعمال الناتج عن نشاط نقل احملروقات بواسطة األنابيب. 3يرفع ىذا ادلعدل إىل نسبة 
  

                                                           

. 167سبق ذكره، ص احلديث،مرجع النظام الجبائي الجزائري خالصي رضا،  1  
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 1اإلعفاءات: 5-3
 إعتبار من تاريخ إنطالق إستغالذلا ، سنوات( 03تستفيد من إعفاء كلي خالل مدة ) 

 الشباب".األنشطة ادلمارسة من طرف الشباب ادلستثمر ادلستفيد من إعانة "الصندوق الوطٍت لدعم تشغيل -
اإلستثمارات ادلنجزة من طرف األشخاص اخلاضعُت لنظام دعم إنشاء نشاطات إنتاج السلع و اخلدمات ادلسَتة -

 من طرف "الصندوق الوطٍت للتأمُت عن البطالة".
 ادلستثمرين يف النشاطات أو ادلشاريع ادلؤىلة لإلستفادة من إعانة "الصندوق الوطٍت لدعم القرض ادلصغر".-
إبتداءا من تاريخ صدور قانون ادلالية ، تستفيد الشركات ما بُت البنوك لتسيَت األصول و شركات ربصيل الديون-

 3من اإلعفاء من الرسم على النشاط ادلهٍت خالل مدة ثالث  2012-12-31إىل غاية  2009التكميلي لسنة 
 إبتداءا من تاريخ بداية شلارسة النشاط.، سنوات
 ية الوحيدة:الضريبة الجزاف-6

 2الذي يفرض على الكتلة األجرية. عبارة عن ضريبة مباشرة
 3ة:األشخاص الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيد6-1

ؼلضع لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة األشخص الطبيعيون أو ادلعنويون و الشركاء و  1مكرر  282 ادلادة
التعاونيات اليت سبارس نشاطا صناعيا أو ذباريا أو حرفيا أو مهنة غَت ذبارية الذين ال يتجاوز رقم أعماذلم ثالثُت  

 د.ج(. 30.000.000مليون دينار)
و ادلؤىلون  ، أو ينجزون مشاريع، ستثمرون الذين ؽلارسون أنشطةادل، كما زبضع للضريبة اجلزافية الوحيدة–

 لدعم تشغيل الشباب أو الصندوق الوطٍت للتأمُت عن البطالة.، دعم الصندوق الوطٍت لإلستفادة من
عندما يقوم مكلف بالضريبة يف آن واحد و يف نفس ادلنطقة أو يف مناطق سلتلفة  3مكرر  282ادلادة 

 ت أو ورشات دلمارسة نشاط ما.تعترب كل واحدة منها دبثابة مؤسسة مستغلة بصورة مغايرةبإستغالل عدة مؤسسا
وتكون يف كل احلاالت خاضعة للضريبة بصفة منفصلة مادام رقم األعمال الكلي احملقق بعنون رلموع األنشطة ،

 ادلمارسة ال يتجاوز سقف ثالثُت مليون دينار.
 اخلضوع للضريبة حسب النظام احلقيقي. اختَتيف حالة ادلخالفة ؽلكن ادلكلف بالضريبة ادلعٍت 

  

                                                           

.12،ص 2014وزارة ادلالية،ادلديرية العامة للضرائب،النظام اجلبائي اجلزائري،سنة   1
  

. 113،مرجع سبق ذكره،ص النظام الجبائي الجزائري الحديثخالصي رضا،  2  
.6،ص،2014ديسمرب  31بتاريخ  78، العدد قانون ادلالية  3  
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 معدل الضريبة الجزافية الوحيدة:6-2
 بالنسبة لشأنشطة األخرى.  12

 مكرر يّوزع ناتج الضريبة الوحيدة اجلزافية كما يأيت: 282ادلادة 
49ميزانية الدولة %  

% 5، 0غرف التجارة و الصناعة  

% 01، 0الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية  
% 21، 0غرف الصناعة التقليدية و ادلهن   

% 25، 40 البلديات  
% 5الوالية  

% 5 الصندوق ادلشًتك للجماعات احمللية  
 رقم األعمال الرسم علىالفرع الثاني:  

 الرسم على القيمة المضافة:-1
م أنشئ عن طريق 1991م و ادلتعلق بقانون ادلالية لسنة 1990-12-31ادلؤرخ يف  39-90دبقتضى القانون  

 أحكام ادلادة قانون الرسم على القيمة ادلضافة.
 ، يعترب الرسم على القيمة ادلضافة ضريبة غَت مباشرة تفرض على اإلنفاق اإلصبايل أو اإلستهالك اإلصبايل

 1ويطبق على العمليات اليت تكتسي طابعا صناعيا أو ذباريا أو حرفيا.
 األشخاص الخاضعين للرسم على القيمة المضافة: 1-1

يطبق ىذا الرسم مهما كانت احلالة القانونية ، دبقتضى ادلادة األوىل من قانون الرسم على رقم األعمال
أو وضعيتهم إزاء ، لشأشخاص الذين حققوا عمليات خاضعة للرسم سواء كان ذلك بصفة إعتيادية أو عرضية

 مهما كانت طبيعة دخل ىؤالء األشخاص.الضرائب األخرى و 
الشخص الذي ػلقق عمليات ، و نقصد بالشخص اخلاضع للرسم على القيمة ادلضافة أو ادلكلف القانوٍل

ومن جهة أخرى وسيط يف صبع الرسم ادلدفوع ، إذ يعترب وسيط إقتصادي من جهة، تقع يف رلال تطبيق ىذا الرسم
قيقي(.لكن ادلكلف القانوٍل لو احلق يف إسًتجاع الرسم ادلدفوع خالل من طرف ادلستهلك النهائي)اخلاضع احل

 2مراحل اإلنتاج أو التوزيع.

                                                           

.   124،مرجع سبق ذكره،ص الحديثالنظام الجبائي الجزائري خالصي رضا،  1  
  2  .126، ،ص  2014ديسمرب  31بتاريخ 78قانون ادلالية،العدد  



   دراسة نظرية حول النظام الجبائي الجزائري                                         :الفصل األول

35 
 

 المجال اإلقليمي: 1-2
و نقصد  على اإلقليم الوطٍت الذي يشمل احلدود الربية و ادلياه اإلقليمية يطبق الرسم على القيمة ادلضافة

 باإلقليم:
 ببيع البضائعمكان اإلستيالم عندما يتعلق األمر -
 1احلقوق ادلتنازل عنها أو األدوات ادلستأجرة.، مكان اإلستالم أو اإلستغالل بالنسبة للخدمات ادلقدمة-
 معدالت الرسم على القيمة المضافة: 1-3

 حدد حاليا معدلُت على القيمة ادلضافة و علا:
% 17المعدل العادي:-أ   

 2.  7يطبق على ادلنتوجات و البضائع و اخلدمات و العمليات اليت ال زبضع بصراحة إىل ادلعدل ادلخفض 
% 17المعدل المخفض-ب  

إذ يطبق ، سبثل السلع و اخلدمات اليت سبثل منفعة خاصة على الصعيد اإلقتصادي و اإلجتماعي و الثقايف
 3ئع.األدوات و البضا، األموال، على ادلنتوجات

 الضرائب غَت ادلباشرة الثالث: الفرع
بغزارة حصيلتها و  تتميز، الضرائب غَت ادلباشرة يطلق عليها بضرائب اإلنفاق حيث تقع بصورة عرضية 

 و نذكر منها:  4سهولة جبايتها
 5رسم المرور:-1
 مجال التطبيق1-1

 ادلنتوجات ادلعنية:الكحول و اخلمور-
 .ادلودع احملتكر-اخلمور=ذبار اجلملةاألشخاص ادلعنيون:بالنسبة للكحول و -

  

                                                           

.133مرجع نفسو،ص   1  
من قانون الرسم على القيمة ادلضافة. 21ادلادة   2  
من قانون الرسم على القيمة ادلضافة. 23ادلادة   3  
.48،ص 2009بائي اجلزائري،منشورات الساحل،وزارة ادلالية،ادلديرية العامة للضرائب،النظام اجل  4  
27،ص 2014وزارة ادلالية،ادلديرية العامة للضرائب،النظام اجلبائي اجلزائري   5  
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  األساس الخاضع للرسم 1-2 
 الكحول= الكمية الكحول ادلعرب عنها باذليكتولًت ادلوجهة لإلستهالك.-
 اخلمور=الكمية ادلعرب عنها باحلجم)ىيكتولًت(ادلوجهة لإلستهالك.-

 رسم الضمان و التعيير:-2
 مجال التطبيق:2-1

   الفضة و البالتُت.، ادلعنية:مصوغات الذىبادلنتوجات -
 األساس الخاضع للرسم2-2

 ية ادلباعة ادلعرب عنها بالوزن)ىيكتوغرام (ادلباعحق الضمان:الكم
ربسم مبالغ الرسم على القيمة ادلضافة ادلدفوعة عند شراء أو إقتناء الذىب أو الفضة من مبلغ رسم مالحظة:

 الضمان.
 الضمان و التعييرالنسب المطبقة لرسم 2-3
 ضمانرسم ال2-3-1

 دج/ىكتوغرام 4000مصوغات الذهب:
 دج/ىكتوغرام10.000مصوغات من البالتين:
 دج/ىكتوغرام 150الفضة مصوغات من الفضة:

 النسب المطبقة لرسم التعيير:
 التعيير بنجمة العيار:

 دج عن كل ديكاغرام أو جزء من الديكاغرام12البالتُت:
 دج عن كل ديكاغرام أو جزء من الديكاغرام 6الذىب:

 دج عن كل ىكتوغرام 4غرام= 400الفضة:إىل غاية
 التعيير بالبوثقة:

 دج عن كل عملية 150البالتُت:
 دج عن كل عملية  100الذىب:
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الضرائب ادلدفوعة للدولة لقاء عملية لتسجيل العقود ادلختلفة و خصوصا العقود  ىي حقوق التسجيل: -3
الرمسية القضائية ادلتضمنة للقرارات النهائية للعقود اإلدارية و عقود نقل ادللكية و حق اإلنتفاع بادلنقوالت أو 

 1س.العقارات و التنازل عن حقوق اإلغلار و حقوق التأسي
 اخلاصة حبقوق التسجيل الضرائب:(13) الجدول رقم

 قمجال التطبي األساس الخاضع للرسم النسب
الثمن الوارد يف العقد أو القيمة التجارية - %5

 احلقيقية للملك
التحوالت لكامل ادللكية)بيع عقار  -

 أو منقول(
 التنازل عن أجزاء حق ادللكية الثمن ادلعرب عنو مع إضافة صبيع األعباء- %5

مضاف إليو ، الثمن الكلي لإلغلار- 2%نسبة مطبقة دلدة زلدودة 
 األعباء

نقل اإلنتفاع لشأموال العقارية إغلارات 
 دلدة زلددة

قيمة  ، مرة 20الرأمسال ادلشكل من  5%نسبة مطبقة دلدة غَت زلدودة
 الثمن و األعباء السنوية

 إغلارات دلدة غَت زلدودة

ل حصة صافية عائدلك  نقل ادللكية عن طريق الوفاة)ادلواريث( الصافية العائدة لكل ذي حقاحلصص  %5

 اذلبات قيمة ادلال ادلوىوب   %3 بُت األصول و األزواج والفروع
مبلغ األصول الصافية ادلقسمة )األصول  %1.5

 الديون و األعباء (-اإلصبالية
 القسمة

 العقاريةمبادلة األمالك  قيمة أحد األمالك ادلتبادلة %2.5
 عقود الشركة احلصص العادية القيمة الصافية للحصص %0.5

 .172ص  ، 2007اجلزائر، بن عكنون، ديوان ادلطبوعات اجلبائية ، التقنيات الجبائية ، ضبيد بوزيدة:المصدر

  

                                                           

. 171،مرجع سبق ذكره،ص التقنيات الجبائيةبوزيدة ضبيد،  1  
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يف الرسوم ادلفروضة على التداول و ادلعامالت و ادلدفوعة يف شكل  تتمثل حقوق الطابعحقوق الطابع:-4
 ة.أو الدمغ، الطوابع اجلبائية

 :الضرائب اخلاصة حبقوق التسجيل(14)الجدول رقم 
 تصنيف حقوق الطابع المعدالت

 
 دج 40
 دج 20
 دج 60

 الطابع احلجمي
 ورق عادي-
 نصف ورقة عادية-
 ورق سجل-

 
دج أو 100دج(من كل قسط من 1دينار)

دج دون أن يقل ادلبلغ 100جزء من القسط من 
 2500دج أو يفوق 5ادلستحق

 دج 20
 دج 20

 طابع ادلخالصات
 السندات دبختلف أنواعها-
 
 
 الوثائق اليت ىي دبثابة إيصال-
اإليصاالت اليت تثبت إيداعا نقديا لدى مؤسسة -

 أو شخص طبيعي
 إستخراج الوثائق 

 دج 6000
 دج 3000
 دج 500
 دج 100
 دج 500
 دج 100

 دج 5000
 دج 3000

 دج 15000
 دج 1000
 دج 3000

 جواز السفر
 جواز السفر اجلماعي

 رخصة الصيد
 كل بطاقة التعريف

 بطاقة التعريف ادلهنية للممثل-
 بطاقة التعريف ادلغاربية-

 رخصة ضبل السالح
 بطاقة إقامة األجانب اليت تسلم دلدة سنتُت

 سنوات 10بطاقة إقامة األجانب اليت تسلم دلدة 
 لبطاقة إقامة األجانب دلدة سنتُت نسخة شلاثلة

 سنوات10بطاقة إقامة األجانب دلدة نسخة شلاثلة ل
  .173ص ، 2007، اجلزائر، بن عكنون، ديوان ادلطبوعات اجلامعية, التقنيات الجبايئة ، ضبيد بوزيدة:المصدر



   دراسة نظرية حول النظام الجبائي الجزائري                                         :الفصل األول

39 
 

 )التصاريح( لتزامات الجبائية و المحاسبية:االلمبحث الثانيا
 لتزامات المحاسبيةاال الفرع األول:

يكون عن طريق اإلحتفاظ  و اإلتصال باإلدارة إللتزامات احملاسبية مسك الدفاتر احملاسبيةمن صبلة ا صلد 
 .و وسائل اإلثبات احملاسبيةباادفاتر 
 مسك الدفاتر المحاسبية-1

أو نقل إىل ، بدون ترك بياض أو تغيَت من أي نوع كان، دفًت اليومية و دفًت اجلرد حبسب التاريخ ؽلسك
 1و يرقم صفحات كل من الدفًتين و يوقع عليهما من طرف قاضي احملكمة حسب اإلجراء ادلعتاد.، اذلامش
 يف دفًت اليومية أو اليومية العامة جل التدفقات ادلالية ادلنجزة من قبل ادلؤسسة يسجلدفتر اليومية:-

 ادلؤسسة ليوميات ادلساعدة. وؼلتلف مضمون ىذا الدفًت حسب إستعمال أو عدم إستعمال،
ملزم دبسك دفًت اليومية ليقيد يوما بيوم عمليات ادلقاولة دفًت ، معنوي لو صفة التاجر كل شخص طبيعي أو

 2اليومية.
على كل شخص طبيعي أو معنوي لو صفة التاجر القيام بعملية اجلرد السنوي دلوجودات دفتر الجرد:

 ويتم تقييد ىذه العملية يف دفًت خاص يعرف ب "دفًت اجلرد" ىذا ما نص عليو القانون اجلديد.، ادلؤسسة
و يتم تسجيلها يف دفًت ، صفة التاجر القيام يف كل سنة بعملية اجلرد "على كل شخص طبيعي أو معنوي لو

 3يسمى:دفًت اجلرد".
 ، فواتَت الشراء األصلية، باإلضافة إىل ىذين الدفًتين.على ادلكلف مسك دفاتر أخرى مثل دفًت األجور

األوراق و البيانات اليت و بصفة عامة على ادلكلف بالضريبة مسك صبيع ، إضافة إىل نسختُت من كل فاتورة البيع
 تثبت إيرادات و نفقات ادلؤسسة و اليت تعد من وثائق اإليضاح و التَتير.

 حفظ الدفاتر المحاسبية ووسائل اإلثبات:-2
 10من القانون التجاري و كذا الوسائل اإلثبات دلدة 10و09اإلحتفاظ بالدفاتر ادلذكورة يف ادلادتُت  يتم
 الوثائق يف عملية التحقيق و مساعلتها يف ادلطابقة مع التصرػلات حيث أنو:نظرا ألعلية ىذه ، سنوات

                                                           

.38،ص2012التوزيع،اجلزائر.،دار اذلدى للنشر و التحقيق المحاسبي و النزاع الضريبيعباس عبد الرزاق،  1  
من القانون التجاري. 09ادلادة   2  
.القانون التجاريمن  10ادلادة   3
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و الوثائق ، غلب اإلحتفاظ بالدفاتر ادلنصوص عليها سواء يف التشريع اجلبائي أو يف القانون التجاري 
والتحقيق ألجل مدتو  اإلطالعوكذا الوثائق الثبوتية ال سيما فواتَت الشراء اليت ؽلارس عليها حق ادلراقبة و ، احملاسبية

وىذا إبتداء من آخر تاريخ للكتابة فيما ؼلص ، من القانون التجاري 12سنوات ادلنصوص عليها يف ادلادة  10
 1الدفاتر و تاريخ ربريرىا فيما ؼلص الوثائق الثبوتية.

كما غلب أن ترتب و ، سنوات 10دلدة  10و09أن ربفظ الدفاتر و ادلستندات ادلشار إليها يف ادلادتُت  غلب 
 2هة طيلة نفس ادلدة.الت الواردة و نسخ الرساالت ادلوجربفظ ادلرس

 اإللتزامات الجبائيةالفرع الثاني : 
 تتمثل اإللتزامات اجلبائية يف التصرػلات و ىي:

يوما  30ب على ادلكلفُت بالضريبة اجلدد مطالبون بإكتتاب تصريح بالوجود يف أجل غلالتصريح بالوجود:-1
بالنسبة لشأنشطة ادلتعلقة بالضريبة على ، إبتداء من تاريخ بداية النشاط لدى مفتشية الضرائب دبقر فرض الضريبة

 3الدخل اإلصبايل و الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة اجلزافية الوحيدة.
ستخرجة من ادلصاحل ادلدنية كما غلب أن يدعم ىذا التصريح ادلدعم بنسخة مطابقة قانونا لشهادة ادليالد ادل 

و خاصة ، للبلدية اليت ولد فيها ادلمولون ذوي اجلنسية اجلزائرية أو األجنبية بالنسبة للذين ولدوا فوق الًتتب الوطٍت
إذا تعلق األمر باألشخاص ، وكذا العنوان يف اجلزائر و خارج اجلزائر، األمساء و األلقاب و العنوان التجاري

 نويُت ػلملون اجلنسية األجنبية.الطبيعيُت أو ادلع
إذا كان اخلاضع للضريبة مالكا إىل جانب مقره الرئيسي وحدة أو عدة وحدات غلب عليو تقدَل التصريح  

 كما غلب أن ػلتوي على جل ادلعلومات، شامل بالوجود عن ادلؤسسة إىل مفتشية الضرائب ادلباشرة ادلختصة
 4ادلذكورة أعاله يف كل مكونات ادلؤسسة.

( A05Gأو صنف )، (05Gادلكلفُت بأن يكتبوا تصرػلا شهريا أو فصليا صنف ) ألزمالتصريح الشهري:-2
أو الفصل  ( ادلوالية للشهر الذي ربققت فيو اإليرادات ادلهنية20دبجمل الضرائب اليت يتبعوهنا قبل اليوم العشرين )

 5الذي ربدده اإلدارة.

                                                           

  1 .39،مرجع سبق ذكره،ص،التحقيق المحاسبي و النزاع الضريبيعباس عبد الرزاق، 
من القانون التجاري. 12ادلادة   2  
.26،ص2009بعة األوىل،اجلزائر،الط,الرقابة الجبائية على المكلفين بالضريبة,عوادي مصطفى  3  
. 41,40، مرجع سبق ذكره،ص صالتحقيق المحاسبي و النزاع الضريبي عباس عبد الرزاق،  4  
.27،مرجع سبق ذكره،ص,الرقابة الجبائية على المكلفين بالضريبةعوادي مصطفى  5  



   دراسة نظرية حول النظام الجبائي الجزائري                                         :الفصل األول

41 
 

 1التصريح السنوي للعوائد و األرباح:-3
الشركات أن يكتتبوا قبل أول ماي تصرػلا بقيمة  ألزم القانون اجلبائي ادلكلفُت اخلاضعُت للضريبة على أرباح 

صنف األرباح التجارية و ، أما اخلاضعُت للضريبة على الدخل اإلصبايل، األرباح احملققة خالل السنة الفارطة
رػلا دببلغ األرباح اخلاضعة للضريبة اليت حققتها فقد ألزمهم بإيداع قبل أول أبريل من كل سنة تص، الصناعية

ادلؤسسة ادلكلف و ادلتعلقة بالدورة السابقة لدى مفتشية الضرائب دبقر فرض الضريبة و النموذج يقدم رلانا من 
ة  أو ادلهن غَت التجاري، حرافية، صناعية، و نفس الشيء بالنسبة بادلكلفُت ادلمارسُت دلهن ذبارية، اإلدارة اجلبائية

 كذلك ىم ملزمون بإكتتاب تصريح خاص يف إطار مداخيلهم الصنفية.
أما بالنسبة للمكلفُت الذين يتبعون مراكز الضرائب مطالبون بالتصريح و تسديد مبلغ فرض الضريبة مؤقت   

 من الضريبة على الدخل اإلصبايل لدى قابض مركز  الضرائب عند إيداع التصريح باألرباح.   10دبعدل  
  حالة التنازل أو إلغاء المؤسسةفي -4
ء أو كل النشاط من قانون الضرائب ادلباشرة أنو يف حالة التنازل أو التوقف عن جز  (195تنص ادلادة ) 

تؤسس مباشرة الضريبة ادلستحقة على األرباح اليت مازالت مل ، اخلاضع للنظام الضرييب ادلفروض على الربح احلقيقي
 تفرض عليها الضريبة.

مفتش الضرائب بالتنازل أو التوقف عن النشاط ضمن أجل  غلب على ادلكلفُت بالضريبة أن يشعروا وذلذا 
أو ػليطوه علما بالتاريخ الذي أصبح أو سيصبح فيو ىذا التنازل أو التوقف فعليا كذا  ، كما ىو زلدد، ( أيام10)

 2عدد اإلقتضاء إسم ادلتنازل لو و لقبو و عنوانو.

  

                                                           

.  41،مرجع سبق ذكره،ص,التحقيق المحاسبي و النزاع الضريبيعباس عبد الرزاق  1  
.56،مرجع سبق ذكره،ص النظام الجبائي الجزائري الحديثخالصي رضا،  2  
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   اآلثار اإلقتصادية للضرائبالمطلب الثالث: 
 األثار اإلقتصادية المباشرة للضريبة الفرع األول:

 سنذكر منها:  ، اآلثار اإلقتصادية ادلباشرة للضرائب بعد إستقرار عبئ الضريبة على مكلف معُت تنشأ 
 أثر الضريبة في اإلستهالك:-1
و يتحدد ذلك حبسب معدل ، هبا بالنقصان  بصورة مباشرة على مقدار دخل ادلكلفُتتقوم الضرائب بالتأثَت 
فكلما كان ادلعّدل مرتفعا كلما كان تأثَته على مقدار الدخل أكرب و العكس صحيح.ويًتتب على ذلك ، الضريبة

 األسعار  على مستوى، أي معدل الضريبة، أن يتأثر حجم ما يستهلكونو من سلع و خدمات من خالل أثره
شلا يدفعهم إىل التضحية ببعض السلع و ، احملدودة و ادلتوسطة يقل دخلهمفادلكلفون و خاصة ذو الدخول 

و سبيل أسعارىا ضلو اإلطلفاض.إال أن ىذا القول ، و بالتايل يقل الطلب عليها، وخاصة تاكمالية منها، اخلدمات
بالضريبة بصورة إذ أن درجة مرونة الطلب ادلرن ) السلع الكمالية ( يتأثر إستهالكها ، ليس صحيحا بصورة مطلقة

 1إذ أن درجة مرونة الطلب على ىذه السلع ىو الذي ػلدد إمكانية تأثَتىا بالضريبة.، مطلقة
 أثر الضريبة في اإلدخار:-2
على وجو التحديد من اإلدخار اخلاص الذي يقوم بو األفراد و اإلدخار العام الذي  يتكون اإلدخار الوطٍت 

و ؽلكن ، تقوم بو الدولة.فلكي تقوم الدولة باإلستثمارات فإهنا تلجأ عادة إىل الضريبة لتمويل ىذه اإلستثمارات
الضريبة على اإلدخار اخلاص ال يكون  )الدولة( يكون أثرا إغلابيا إال أن أثر القول أن أثر الضريبة يف اإلدخار العام 

 كذلك يف الغالب من احلاالت.
وتعترب فكرة أن الضريبة زبفض من ادلدخرات األفراد و بالتايل من الًتاكم ادلايل و من مث تثبيط النمو 

لى إعادة توزيع دخوذلم ادلتاحة بُت اإلستهالك دلصلحة اإلنفاقات الضرورية و ع تؤدي باألفراد إىل، اإلقتصادي
فإن اإلدخار ، ودلا كان اإلنفاق يتميز يف عالقتو باإلدخار بإنعدام ادلرونة نسبيا، حساب اإلنفاقات غَت الضرورية

يكون أول ضحايا الضريبة أو رفع سعر الضريبة و يتحمل العبء األكرب لنقص الدخل نتيجة لفرض الضريبة أو 
الضريبة يف اإلدخار حبسب نوع الضرائب.الضريبة يف  وؼلتلف أثر، رفع سعر الضريبة اليت كانت موجودة من قبل

و الضرائب على رأس ادلال و الضرائب على ، اإلدخار اخلاص يكون سلبيا فالضرائب اليت تصيب مصادر اإلدخار
األرباح مثل الضرائب على الشركات و الضريبة على زيادة القيمة...وغَتىا.أي الضرائب ادلباشرة عموما تضر 
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ت بالفئات ذات الدخول ادلرتفعة باإلدخار بصورة أكرب من الضرائب غَت ادلباشرة اليت زبصص خاصة إذا تعلق
 جزء كبَتا من دخلها لإلدخار.

 أثر الضريبة على اإلنتاج:-3
فعرض ىذه األخَتة يتوقف ، نتيجة تأثَت الضرائب يف عرض و طلب رؤوس األموال اإلنتاجية يتأثر اإلنتاج 

قلة رؤوس األموال الضرائب تؤدي إىل نقص اإلدخار و  كما رأينا من قبل فإنو ،اإلستثمارعلى اإلدخار مث 
فبطبيعة احلال يقل الطلب ،فإذا كان فرض الضريبة يؤدي إىل تقليل الربح،فإنو يتأثر دبقدار الربح احملقق ،اإلنتاجية

 عليها.
ع اإلنتاج األخرى قليلة العبئ كذلك فإن فرض الضريبة قد يؤدي إىل إنتقال عناصر اإلنتاج إىل فرو  

 1الضرييب.شلا يؤثر على النشاط اإلقتصادي.
 أثر الضريبة على األسعار: -4
تقتطع جزء من دخول األفراد أن يقل الطلب على السلع و خدمات معينة من  يًتتب على أن الضريبة 

حصيلة بشرط أن ال تدخل الدولة ، جانب ىؤالء األفراد و بالتايل يؤدي ذلك إىل إطلفاض أشبان ىذه السلع
أما إذا مت ىذا اإلستخدام كشراء سلع و خدمات أو دفع مرتبات العاملُت أو مبالغ ، الضريبة يف رلال التداول

فإن ىؤالء يستخدمون ىذه ادلبالغ يف زيادة الطلب على السلع و اخلدمات شلا ، مستحقة للموردين أو ادلقاولُت
 2.يؤدي إىل عدم إطلفاض األشبان

 أثر الضريبة على التوزيع:-5
إىل إستخدام  فإننا صلد أن معظم دول العامل اليوم تسعى، إن بالنسبة لتأثَت الضريبة على توزيع الدخل 

الضرائب كأداة يف إعادة التوزيع و تعترب ذبربة بريطانيا الناجحة خالل احلرب العادلية الثانية مثال ربتذي بو الدول 
فالضرائب ، الضرائب التصاعدية مكان الصدارة بُت األساليب األخرى خلصم الضريبةوػلتل أسلوب ، األخرى

بينما يتحمل أفراد اتلطبقة الفقَتة ، ادلباشرة التصاعدية على الدخل و الثروة يتحمل عبئها الطبقة الغنية يف اجملتمع
دية متشددة على الدخل و فتقليل التفاوت بُت الدخول يتطلب فرض ضرائب تصاع، عبء الضرائب غَت ادلباشرة

 اخلاصة بالطبقة الغنية و زبفيض الضرائب غَت ادلباشرة و علي السلع اإلستهالكية، الثروة و تركات ادلتويف
 كالضرائب على ادلبيعات و الضرائب على اإلنتاج اليت تتأثر هبا الطبقة الفقَتة.،

 3زبتلف بإختالف نوع  الضرائب.، كذلك فإن مسالة ربقيق الضرائب ذلدف اإلستقرار اإلقتصادي 
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 أثر الضريبة على اإلستثمار:-6
و بالتايل ، من خالل زبفيض حلجم اإلدخار، قد يكون للضريبة أثرىا يف قدرة األفراد على اإلستثمار 

أي زبفيض عدد اإلستثمارات اليت ستقام من خالل زبفيضها ، زبفيض  حجم رؤوس األموال ادلوجهة لإلستثمار
 1النقدية يف اجملتمع.للسيولة 

 األثار غير المباشرة :الفرع الثاني
ادلشاكل ادلتعلقة بنقل العبء الضرييب اليت تتمثل يف ، يقصد باألثار اإلقتصادية غَت ادلباشرة ادلتعلقة بالضريبة 

 ايل:إستقرار الضريبة و إنتشارىا و التخلص من العبء الضرييب كليا أو جزئيا و سنعرض ىذه النقاط على التو 
 إستقرار الضريبة:-1
يف ربديد شخص من يتحمل العبء احلقيقي ذلا.فإذا ربمل ادلكلف القانوٍل هنئيا  يتمثل إستقرار الضريبة 

وال تثَت ىذه الظاىرة صعوبة ألهنا تقلص من  قيمة الضريبة فإن ىذه الظاىرة تسمى باإلستقرار ادلباشر للضريبة
فإن ىذه ، أما إذا سبكن ادلكلف القانوٍل من نقل الضريبة إىل شخص آخر، الدخل احلقيقي الصايف دلن يدفعها

غَت ادلباشر للضريبة و ىذه الظاىرة تثَت العديد من الصعوبات حيث ىناك عالقة  باالستقرارالظاىرة تسمى 
 شخص قانونية بُت ادلكلف بدفع الضريبة و اخلزينة العمومية و تتمثل ىذه الظاىرة يف نقل العبء الضرييب إىل

وىذا األخَت قد يتمكن من نقل عبء الضريبة إىل ، اقتصاديةبشرط أن تربطو بو عالقة ، آخر غَت ادلكلف القانوٍل
وىكذا إال أن عملية نقل العبء الضرييب هبذا الشكل ال تستمر إىل ماالهناية و اكن تنتهي بإستقرارىا ، ثالث

 زلققة ظاىرة إنتشار الضريبة.
 إنتشار الضريبة:-2
وذلك يؤثر بصورة ، يتأثر دخل ادلكلف بالضريبة النهائي بعبئها بالنقصان دبقدار ما دفعو من دين الضريبة 

ويؤدي ذلك بالتعبئة ، و بالتايل تتناقص دخول من يزودونو بالسلع اإلستهالكية، مباشرة يف إنفاقو على اإلستهالك
وىكذا تنتشر ، من يزودوهنم بالسلع اإلستهالكية وىذا ؽلثل إنقص يف دخول، إىل تقليل إنفاقهم على اإلستهالك

إال أن إنتشار الضريبة ال يستمر إىل ، الضريبة بُت ادلكلفُت و تؤثر بصورة مباشرة على حجم إستهالكاهتم 
ء على ماالهناية و لكن عادة ما تتدخل ظروف و عوامل معينة لتخفف من حدة اإلنتشار و تؤدي إىل القضا

 2فعاليتو.
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 من عبء الضريبة:التخلص -3 
يدفعو إىل زلاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إىل شخص آخر أو ، سبثل الضريبة عبئا على ادلكلف هبا 

 التخلص من عبئها بصورة جزئية أو كلية.
كما ، و الذي يدفع الفرد إىل زلاولة التخلص من عبئها ىو عدم وجود مقابل خاص يعود عليو مباشرة منها

عندما يكون زلصال بالعديد من الضرائب أو عندما تكون معدالهتا  عبئها بصورة خاصةأن إحساسو بثقل 
 زبلص مسموح ال ؼللف القانون و يسمى، ذبعلو يسعى بكل الطرق إىل زلاولة التخلص منها ،مرتفعة

 "الغش الضرييب" "التهرب الضرييب" وزبلص غَت مسموح و ػلدث سلالفة ألحكام التشريع اجلبائي و يسمى
 التهرب الضريبي:3-1
حيث يستخدم ادلكلف حقا ، ىو التخلص من عبء الضريبة كليا أو جزئيا دون سلالفة أو إنتهاك القانون 

 بإعتبار أن حريتو يف القيام بأي تصرف من عدمو تكون مضمونة دستوريا. من حقوقو الدستورية
 الغش الضريبي:3-2
هبدف التحايل و ذبنب أداء الضريبة و ىذا خارج إطار يقصد بو تلك السلوكات و ادلمارسات اليت تتم  
  1أي أهنا كلها شلارسات غَت مشروعة. ، القانون
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  خالصة
 ، و السَت احلسن دلشاريعها ، تمد الدولة على الكثَت من ادلصادر اليت تضمن ذلا إمكانية ربقيق نفقاهتا تع 

 االقتصاديةاليت تلعب دورا ىاما يف توجيو األنشطة  ، لذلك ركزت الدولة اجلزائرية على مصادر ىامة منها اجلباية
و ىذا ما يتطلب  ، حيث يعترب أي مشروع إقتصادي ىو دبثابة مادة ضريبية ىامة ، من خالل التحفيزات اجلبائية

و دلسايرة ىذه التغَتات كان لزاما على  أدلتغَتة الجتماعيةاو  االقتصاديةللعوامل  استجابةعلى اجلباية التطوير 
و ىذا ما سنتطرق إليو يف الفصل  ، اجلزائر إعتماد نظام زلاسيب مايل شامل موافق مع ادلرجعية احملاسبية الدولية

 الثاٍل.
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 تمهيد:
االستفادة من البيانات ادلتولدة من  أعليةن السبب الرئيس وراء احلاجة اىل دراسة احملاسبة تتمثل يف مدى إ  

االنشطة االقتصادية و االحداث التجارية وكذلك اعداد القوائم احلالية االمر الذي يؤدي توصيل ادلعلومات ادلفيدة 
قطاع االعمال ادى اىل ظهور موضوعات جديدة تتطلب متابعة من يف  اىل منفذي القرارات لكن التطور ادلستمر

الفكر احملاسيب وتؤدي يف نفس الوقت اىل حتمية تطوير النظم و القواعد احملاسبية اضافة اىل الظروف االقتصادية 
 الرأمسايلالدولية الراىنة تفرض على مجيع الدول تكييف انظمتها االقتصادية مع النظام العادلي اجلديد ذو التوجو 

على االقتصاد العادلي ومواكبة التطورات ادلعاصرة يف بيئة االعمال حيث  االنفتاحومن بينها اجلزائر اليت تسعى اىل 
اولت احلكومة اجلزائرية اعلية بالغة لتطبيق النظام احملاسيب ادلايل اجلديد وذلك باعتماد اسًتاتيجية هتدف اىل تبٍت 

مع ادلتطلبات االقتصادية و االجتماعية و السياسية ومن ىذا ادلنطلق مت تقسيم ىذا معايَت زلاسبية دولية تتالئم 
 :ثالث مباحث رئيسية وىي كالتايل إىلالفصل 

 : مدخل اىل النظام احملاسيب ادلايل اجلديدالمبحث االول
 عرض االطار القانوٍل للنظام احملاسيب ادلايل المبحث الثاني:
 SCFاسبية للررائب وفق ادلعاجلة احمل المبحث الثالث:
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 : مدخل الى النظام المحاسبي المالي الجديد األولالمبحث 
احملاسيب يف اجلزائر قام اجمللس الوطٍت للمحاسبة ادلكلف مبهمة التوحيد احملاسيب  اإلصالحمن خالل عملية   
دة من ادلعايَت الدولية للمحاسبة النظام احملاسيب ادلايل الذي يترمن رلموعة من ادلعايَت احملاسبية ادلستم بإعداد

رلموعة من  إىل باإلضافة PCGوادلعلومة ادلالية وسلطط حسابات يتوافق مع ادلخطط احملاسيب العام الفرنسي احلايل 
  .ادلبادئ احملاسبية السيما يف رلال جتميع احلسابات وادلالحق

 تعريف النظام المحاسبي المالي ومجاالت تطبيقو المطلب االول:
 تعريف النظام المحاسبي المالي :فرع االولال
تنظيم ادلعلومات ادلالية حيث يسمح بتكوين  إىلاحملاسبة ادلالية نظام يهدف  من الناحية االقتصادية: -1

عرض كشوف )جداول مالية(  إىلادلعطيات القاعدية والعددية عن طريق تصنيفها تقدؽلها وتسجيلها ويهدف 
 .1ةضعية ادلالية وشلتلكات ادلؤسسة ووضعية ميزانيتها يف هناية السنة ادلاليتعكس الصورة الصادقة عن الو 

والنصوص التنظيمية اليت  اإلجراءاتنظام احملاسبة ادلالية اجلديد ىو رلموعة من  :من الناحية القانونية -2
ا للمعايَت ادلالية القانون ووفق ألحكامادلالية واحملاسبية للمؤسسات اجلديرة على تطبيقو وفقا  األعمالتنظم 

  .واحملاسبية الدولية دلتفق عليها
حتديد النظام احملاسيب ادلايل الذي يدعي يف صلب النص القانوٍل باحملاسبة  إىلقانون احملاسبة اجلديد  ويهدف

 2ادلالية وكذا شروط وكيفيات تطبيقو ويشتمل على:
 IFRS اطار مرجعي يتطابق مع االطار ادلرجعي -
 النظام احملاسيب اجلديدرلال تطبيق  -
باء والتوابع الواجب اظهارىا يف القوائم ادلالية اخلاصة بكل ىذه عواخلصوم اال األصولمفاىيم وقواعد تقييم -

 .االصناف
 اشكال القوائم ادلالية -
 تمدونة احلسابا -
 قواعد استعمال احلسابات -
 النظام الواجب تطبيقو على الوحدات ادلصغرة  -

                                                           

  1 .12, ص 2009/2010, الطبع من طرف متيجة للطباعة, اجلزائر, نظام المحاسبة الماليةخلرر عالوي, 
.3, ص 74ر يف اجلريدة الرمسية رقم للنظام احملاسيب ادلايل الصاد ادلترمن 11-07, قانون رقم 1ادلادة رقم   2  
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 مجاالت تطبيق النظام المحاسبي المالي: الفرع الثاني
ؼلرع للًتتيبات اليت جاء هبا النظام احملاسيب اجلديد كل شخص طبيعي ومعنوي ؼلرع للقانون التجاري  

االقتصاد ادلختلط وكذلك التعاونيات وادلؤسسات ادلنتجة  أووادلتمثلُت يف ادلؤسسات العمومية وشبو العمومية 
 1:مستعملو ادلعلومة ادلالية حسب النظام احملاسيب اجلديد ىم أما ,والأللسلع واخلدمات السوقية 

 اإلدارة -بنوك ...(  )مساعلُت, األموالرؤوس  أصحاب  -واذلياكل الداخلية للمؤسسة اإلدارة أعراء -ادلسَتين 
 مُت و اجلمهورأالت -موردين زبائن وعمال  -يبية الرر 

 م الجديد في الجزائرفع تبني النظاامبادئ ودو  المطلب الثاني:
  بأعدادتصوريا للمحاسبة ادلالية ومعايَت زلاسبة ومدونة حسابات تسمح  إطارايترمن النظام احملاسيب ادلايل  

 ادلبادئ احملاسبية ادلعًتف هبا عامة. أساسكشوف مالية على 

 2.المبادئ المحاسبية: األولالفرع 
ات سواء اخلاصة بالسلع او اخلدمات حسب قاعدة تسجل احلقوق الناجتة يف الصفقمحاسبة التعهد:  -1

االعًتاف باحلقوق يف الوقت الذي تطرا فيو دون انتظار تدفقها النقدي وتظهر يف القوائم احلالية ضمن النشاط 
 ادلرتبطة بو.

: تنشا ادلؤسسة من اجل مزاولة نشاطها باستمرار ودلدة اطول وينبغي عليها التطلع استمرارية االستغالل -2
البيانات احملاسبية والقوائم ادلالية بافًتاض ان نشاط  إعدادادلستقبل خال من التوقف او التصفية لذا يتم  ىلإ

 ادلؤسسة مستمر يف ادلستقبل 
غلب ان تكون ادلعلومات ادلالية والبيانات احملاسبية مبينة على وثائق ثبوتية مؤرخة ترمن  الداللة: -3

 بدالئل حول العملية.مصداقيتها وذات معلومات متربعة 
: يقصد بقابلية الفهم ادلعلومات الواضحة والسهلة الفهم مباشرة من قبل مستعمليها الذين قابلية الفهم -4

ادلالية, احملاسبة, واالقتصاء فادلعلومة ادلالية تزود  ؽللكون حدا ادٌل من ادلعارف االساسية ادلرتبطة بالتسيَت,
 دلؤسسة ونشاطها وحساباهتا.مستعملوىا باخذ رؤية واضحة على ا

                                                           

.03,ص 25/11/2007بتاريخ  74العدد  03ادلتعلق بالنظام احملاسيب ادلايل,ادلادة  07/11القانون   1  
.13, ص 2008,اجلزء األول,مكتبة شركة بوداود, اجلزائر,محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبة الدوليةشعيب شنوف,  2  
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وفق معايَت وطرق علمية وىي خالية  إعدادىاوىي تلك ادلعلومات ادلالية واحملاسبية اليت مت  المصداقية: -5
 1.ومدروسة بشكل جي وموثوقية األخطاءمن 

 ءاتواإلجرا األساليبان تعد ادلعلومات احملاسبية باستخدام نفس  ادلبدأيقصد هبذا  قابلية المقارنة: -6
الوحدة  أداءو لنفس ادلؤسسات اليت تعمل يف نفس اجملال االقتصادي وؽلكن مقارنة  ألخرىاحملاسبية من سنة 

 2األخرى.الوحدات االقتصادية  بأداءاالقتصادية 
يف احلسبان اثار تغَتات  األخذاالقتصادية بقيمتها التارؼلية دون  األحداث: تسجل التكلفة التاريخية -7

ر القدرة الشرائية للعملة غَت ان النظام احملاسيب اجلديد مسح باستعمال طرائق عند اعادة تقييم بعض السعر او تطو 
 العناصر انطالقا من القيمة العادلة او القيمة احلالية.

جديد يف اجلزائر حبيث ينبغي التعامل  ادلبدأيعترب ىذا تبعية الواقع االقتصادي على المظهر القانوني:  -8
ؽلكن  ادلبدأاالقتصادية حسب الواقع ادلايل وليس حسب الظاىر القانوٍل فمثال من خالل ىذا  األحداثمع 

 3.ضمن عناصر ادليزانية اإلغلارتسجيل قرض 

 الفرع الثاني: دوافع تبني النظام الجديد في الجزائر
نفتاح الدويل واجلزائر من معايَت احملاسبة الدولية يف ظل انتهاج الدولة لفلسفة االقتصاد احلر واال أعليةتزداد  

حد كبَت  إىلبُت الدول اليت اختذت قرار تطبيق ادلعايَت احملاسبية الدولية من خالل تبينها لنظام زلاسيب مايل يتفق 
 4مع معايَت احملاسبة الدولية حيث ؽلكن عرض دوافع تبٍت اجلزائر دلعايَت احملاسبة الدولية من خالل ما يلي:

تطوير كافة النظم االدارية واحملاسبية ادلطبقة  إىلاحلاجة  إن: ية التي شهدتها الجزائرالتحوالت االقتصاد -1
الزيادة وادلنافسة على ادلستوى الدويل يف ظل انفتاح السوق يتطلب  إىلتسعى  األخَتةيف ادلؤسسة السيما ان ىذه 

 منها تبٍت وتطبيق النظم وادلمارسات العادلية يف ىذا اجملال.
 طمأنة: ان التوجو ضلو تطبيق معايَت احملاسبة الدولية من شانو ستثمار بكافة اشكالوتشجيع اال -2

 واعتماد القوائم ادلالية. األرباحمن خالل االعتماد على القياس احملاسيب واحتساب  واألجنبيُتادلستثمرين احملليُت 
                                                           

.51ص 2008, الدار اجلامعية,سنة ,إعداد و عرض القوائم الماليةطفيأمُت السيد أمحد ل  1  
. 20,ص  2006, دار ادليسرة, سنة تحليل عرض القوائم الماليةمؤيد راضي, غسان فالح,  2  
.31, مرجع سبق ذكره, ص محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبة الدوليةشعيب شنوف,   3  

 , ادللتقى الدويل األول حول النظام احملاسيب ادلايل يف ظل لمعايير المحاسبية الدولية و البيئة الخارجيةصاٌف, امزياٍل نور الدين,فروم زلمد  4
   .7, ص 2010جانفي  18-17ادلعايَتاحملاسبية الدولية, جامعة الوادي,
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خلاص انشاء بنوك لقد اصبح بامكان القطاع افتح المجال االستثماري في القطاع المالي:  -3
 ومؤسسات التامُت وفقا للقوانُت والنصوص التنظيمية ادلعمول هبا يف ىذا اجملال )قانون النقد والقرض ...(

يلقى احمللل ادلايل يف اجلزائر سواء كان داخل ادلؤسسة او  :التحليل المالي في المؤسسات إجراءسهولة  -4
مل بسبب اعداد القوائم ادلالية اخلتامية )ادليزانية ,جدول حسابات خارجها صعوبة كبَتة يف اجراء حتليل مايل متكا

الذي ال يوىف للمحلل ادلايل ادلعلومات ادلالية الكافية وبصورة ميسرة  1975لسنة  PCNالنتائج, ادللحقات( حسب 
 يل ادلايل.ومباشرة كما يرطره اىل اعادة تشكيل ادليزانية احملاسبية لتصنع ميزانية مالية ختدم اىداف التحل

ان توقيع اتفاق الشراكة مع االحتاد االوريب وما ينجر عنو من سهولة االندماج في االقتصاد العالمي:  -5
ادلنظمة العادلية للتجارة تكون للمؤسسات اجلزائرية  إىلفتح مناطق التبادل احلريف اجلزائر وتوقع انرمام اجلزائر 

الذي يتطلب من ادلؤسسات  األمرالدولية  تطبق معايَت احملاسبة ألوروبيةاوغَت  األوروبيةعالقات دولية مع مثيالهتا 
اجلزائرية تطبيق ىذه ادلعايَت لرفع درجة مقروئية ادلعلومات ادلالية ادلنشورة يف قوائمها ادلالية اخلتامية لدى ادلؤسسات 

 االجنبية نظرا العدادىا بلغة زلاسبية عادلية وموحدة.
من اىم مزايا تطبيق معايَت زلاسبية دولية يف اجلزائر  سس واضحة:ة الختامية وفق أد القوائم المالياعدا -6

وىو احلصول على القوائم ادلالية اخلتامية وفق اسس واضحة ومفهومة لدى متخذي القرارات فالكثَت من ادلشاكل 
عاجلتها باجتهادات شخصية من احملاسبية ادلطروحة حديثا الصلد ذلا حلوال يف ادلخطط احملاسيب الوطٍت و عليو يتم م

قبل ادلهنيُت بينما تتناول ادلعايَت الدولية ىذه ادلشاكل وتوضيح طريقة التعامل معها زلاسبيا كما ىو احلال للقرض 
  .االغلاري
تطور عدد مؤسسات ادلساعلة وظلوذجها وسعيها لتطوير نشاطاهتا يف اجلزائر  تطوير بورصة الجزائر: -7

لسلطات ادلعنية تنشيط البورصة االوراق ادلالية كبديل ثاٍل للتمويل اخلارجي وال ؽلكن ان وخارجها يتطلب من ا
 تعرف ىذه السوق احليوية اال اذا طبقت ادلعايَت الدولية .
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 اجراءات االنتقال الى النظام المالي الجديد و اىدافوالمطلب الثالث: 
 مالي الجديدقواعد واجراءات االنتقال الى النظام الالفرع االول: 

 1الصادرة من وزارة ادلالية ادلترمنة تطبيق الطرف احملاسبية حيث غلب : 02جاءت التعليمة الوزارية رقم 
 متوافقة مع النظام اجلديد  01/01/2010اعداد ميزانية افتتاحية بتاريخ -
 2009اعداد معاجلة البيانات ادلقارنة لسنة -

 َت ادلسجلة يف السابقاالخذ بعُت االعتبار االصول واخلصوم غ-
 اعادة ترتيب بعض عناصر االصول-
 2009اعادة معاجلة معطيات ادلقارنة ل -

 2.ت التاليةافان على ادلؤسسة تتبع االجراء SCF اىل  PCNومن اجل حتقيق االنتقال من

 اعداد مخطط حسابات خاص طبقا للنظام المحاسبي المالي-1
 المحاسبي الوطني /النظام المحاسبي المالي( اعداد جدول المطابقة العددي )المخطط -2
ن جدول ادلطابقة العددي الذي مت اصلازه غلب ان يكون كركيزة عمل الدتام حتويل االرصدة وعلى وجو إ

تساوي تلك ادلسجلة يف  31/12/2003اخلصوص غلب ضمان ان رلاميع ميزان ادلخطط احملاسيب الوطٍت اىل غاية 
 .سيب ادلايلة للنظام احملاجدول ادلطابق

دة حسابات ادلخطط صنقل ار  إىليعرف التحويل بالنشاط الذي يهدف تحويل ارصدة الحسابات:  -3
احملاسيب الوطٍت اىل احلسابات ادلقابلة لصايف النظام احملاسيب ادلايل مدعمة بالتحاليل اخلاصة هبا فعملية التحويل ىي 

 اسيب الوطٍت وذلك بـ:عملية تتطلب مسبقا اعادة ترتيب حسابات ادلخطط احمل
 اعادة ترتيب الحسابات -أ
او العكس فعلى سبيل ادلثال ال  أقوىعدة حسابات  إىلن اعادة ترتيب احلسابات تتمثل يف تفرع حسابا إ

  .تستوجب اعادة ترتيبها PCNيف  40احلصر احلسابات 
 ات اصلية دائنة.اعتماد على حسابات مدينة وكذا حسابات دائنة تقتري اعادة ترتيبها اىل حساب

                                                           
 . 05-03ص  , ص02رقم  تعليمة  1
دراسة حالة دلديرية الررائب لوالية مستغاًل  ,خترج لنيل شهادة ماسًت أكادؽليمذكرة , SCFمراقبة التصريحات الجبائية وفق , رحال ليلى 2

 . 56-53, ص ص2012/13
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 تقسيم او تجميع بعض الحسابات -ب
 مقارنة بادلخطط احملاسيب الوطٍت فان مدونة حسابات النظام ادلايل تتميز ب:

 دخال حسابات جديدةإ-
  حذف حسابات اخرى-
 االبقاء على نفس الرموز -
 تغيَت الًتميز -
 تغَت التسميات-

 اعداد سجل التحويل:- ج
يقة )غَت ملزم هبا( تعرض انطالقا من جدول ادلطابقة العددي اعتبارا من انو تغيَت ن سجل التحويل يعد وثإ

حسابات النظام  إىلاسيب فانو غلدر حتويل ارصدة حسابات ادلخطط احملاسيب الوطٍت يف الطريقة والنظام احمل
 احملاسيب ادلايل ادلالئمة.

  المعالجة: إعادة-د
و االيرادات حسب أسابات االصول او اخلصوم االعباء حل األرصدةمعاجلة  إعادةان ىذه ادلرحل تتمثل يف 

 قواعد التقيد احملاسيب.
 2009 ـالكشوف المالية ل وإعداداتمام االنتقال  -4

وذلك دلتطلبات  2009" شكليا" سيسمح باعداد الكشوفات ادلالية لسنة  2009ان النظام احملاسيب ادلايل 
 .2010ادلقارنة مع تلك اخلاصة ب 

دون سنة مقارنة سيتطلب اللجوء اىل معلومات تكميلية  2009جدول سيولة اخلزينة الذي سيعد لسنة  نإ
 .عند االقتراء من سجالت اخلزينة تستخلص

ن إ 2009ومعطيات سنة  31/12/2008ينقل جدول تغَتات االموال اخلاصة فقط رصيد االنطالق اىل غاية 
سيترمن حتما معلومات سردية وصفية عددية  2010اخلاص لسنة  ادللحق الذي تنقل عناصره االساسية يف ذلك

 :اصة باالنتقال وذلك فيما تعلق بـخ
 االجراءات ادلتخذة 
 اعادة الًتتيب 
 اعادة ادلعاجلة 
 تربير االثار الواردة الًتحيل من جديد 
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 مراجعة العمليات المتعلقة باالنتقال -5
زلافظي احلسابات( فان االنتقال غلب ان يكون موضوع معاينة بالنسبة للكيانات اخلاضعة للرقابة القانونية ) 

 .1994نوفمرب 07من القرار ادلؤرخ يف  03من طرفهم طبقا الحكام ادلادة 
ي حول أمبعزل عن الر  01/01/2010فتتاحية بتاريخ اإل يو حول ادليزانيةأحيث يبدي زلافظ احلسابات ر 

ا ملزمة أهنمجيع التحفظات اخلاصة اليت يرى كما يبدي   31/12/2009غاية  إىلاحلسابات اليت مت ضبطها واقفاذلا 
 .يف ىذا االطار

 ىداف النظام المحاسبي المالي الجديدأالفرع الثاني: 
النظام  إىلادلرجوة حتقيقها من خالل االنتقال من ادلخطط احملاسيب الوطٍت  األىدافىناك العديد من  

 1 :اجلديد و ؽلكن تلخيصها يف النقاط التالية
  .ترقية النظام احملاسيب اجلزائري-
 االستفادة من جتربة الدول ادلتطورة يف تطبيق ىذا النظام.-
 االستفادة من مزايا ىذا النظام خاصة من ناحية التسَت ادلعمالت احملاسبة وادلالية وادلعاجلات ادلختلفة .-
نية وادلؤسسات يف الدول االجنبية تسهيل سلتلف ادلعامالت احملاسبية بُت ادلؤسسات االقتصادية الوط-

 نظام دويل يالئم كل الكيانات الدولية اليت خترع لو. IFRS باعتبارات
تسهيل العمل احملاسيب للمستثمر االجنيب امال يف جلبو اىل اجلزائر من خالل جتنبو مشاكل اختالف طرق -

 احملاسبة.
 .ارية العادليةتعزيز مكانة اجلزائر الدولية لدى ادلنظمات ادلالية التج-
 . ادلخاطر لكل الفاعلُت يف السوقادلساعدة يف فهم احسن الختاذ القرارات و تسيَت-
يسمح بتسجيل بطريقة موثوق هبا وشاملة رلموع تعامالت ادلؤسسة مبا يسمح باعداد التصاريح اجلبائية -

 .مبوضوعية ومصداقية
 .ية يف عرض ادلعلوماتشفافالعمل على حتقيق العقالنية من خالل الوصول اىل ال-
 .األجنبيةزلاولة جعل القوائم احملاسبة ادلالية وثائق دولية تتناسب مع سلتلف الكيانات -

                                                           
 .292اجلزائر, ص 06, رللة اقتصاديات مشال افريقيا, العدد متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحد في الجزائركتوش عاشور,   1
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 مقارنة بين حسابات النظام المحاسبي المالي والمخطط المحاسبي الوطني :المطلب الرابع
 الوطٍت و القرار ادلتعلق ادلترمن ادلخطط احملايب 35-75صدر ادلخطط احملاسيب الوطٍت مبوجب االمر رقم 

 .بكيفية تطبيقو
.SCFو  PCNمقارنة حسابات : (05)جدول رقم

1
 

 مالحظات PCN 35-75 SCF صنافاأل
 موال الخاصة:األ 01الصنف 

 راس ادلال االجتماعي 10
 راس ادلال الفردي 11
 عالوات االصدار 12
 اعانات االستثمار 14
 فرق اعادة التقدير 15
 مابُت الوحدات 17
 النتيجة 18
 مؤنات االعباء واخلسائر 19

 راس ادلال10ح/
 االحتياطات من بينها-

 راس ادلال اخلاص 10
 منح مرتبطة 103

راس ادلال  109االموال اجلتماعية اىل ... /
 ادلسجل غَت ادلطلوب

 حساب زلول جديد 11
 حساب نتيجة الدورة 12
 حساب االعباء و االيرادات ادلؤجلة 13

 15,16,17,18حساب 

 SCF نالحظ من خالل مشروع
ان الصنف االول يرم االموال 

اىل القروض حبيث  اخلاصة باالضافة
االستحقاقية يف أ مت اعتماد مبد

التصنيف وىذا ماكان معمول بو 
 .يف التحليل ادلايل

 :ستثماراتاإل 02 الصنف
 مصاريف اعدادية 20
 قيم معنوية 21
 اراضي 22
 جتهيزات االنتاج 24
 اجتماعيةجتهيزات  25
 استثمارات قيد االصلاز 28
 امتالك االراضي 29

رق االقتناء حساب القيم ادلعنوية وف 20
ي:حساب وحساباتو الفرعية ى

208,207,205,204,203. 
 القيم الثابتة ادلادية و حساباتوحساب  21

 218,215,213,212,211الفرعية:
 القيم الثابتةالتنازل عنها 22
 القيم الثابتة اجلارية 23
 حقوق متعلقة بادلساعلات 26
 قيم ثابتة مالية اخرى 27
 اىتالكات القيم الثابتة 28
 تدٍل قيمة القيم الثابتة 29

نالحظ الغاء ادلصاريف االعدادي 
كما صلد ان احلقوق اخلاصة بالقيم 
الثابتة تصنف ضمن االصول غَت 
ادلتداولة مثل: ادليزانية ادلالية يف 

ذه التحليل ادلايل يف حُت ان ى
تسجل يف الصنف احلقوق كانت 
 PCNالرابع من خالل 

                                                           

.34-27, ص ص 2009, اجلزء الثاٍل, اجلزائر, ية الدوليةمحاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبشعيب شنوف,  1  
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 المخزونات: 03الصنف 
 البرائع 30
 مواد اولية ولوازم 31
 انتاج نصف مصنع 33

 , 34,35بالرافة اىل ح/
36,37,38,39 

 حسابات المخزونات و الحسابات
 الجارية:

 البرائع 30
 مواد اولية ولوازم 31
دتوين و فروعو حسابات:  32

باالضافة اىل حساب  226, 221,222
ىل: إ ضافةإ 351,355,358
36,37,38,39 

يف النظام  35ن حساب أنالحظ 
احملاسيب اجلديد يرم احلسابات 

  PCN يف 36و 39و35
 LIFOة لغاء طريقإضافة اىل باإل

 .يف تقييم ادلخزونات

 الحقوق: 04الصنف 
 حسابات اخلصوم ادلدنية 40
 حقوق االستثمارات 42
 زوناتحقوق ادلخ 43
حقوق لدى الشركاء و  44

 الشركات اخلليفة
 تسبيقات على احلساب 45
 تسبيقات االستغالل 46
 النقديات 48
 مؤونة نقص احلقوق 49

 الصنف الرابع :حسابات الغير
 حساب ادلورد و احلسابات التابعة لو: 40
وح/  408وح/ 405اىل ح/ 401ح/

409 
 الزبائن و احلسابات التابعة لو: 41

 419ىل إ 411,413,416
 ادلستخدمون و احلسابات 42

 425وح/  423اىل ح/ 421ادللحقة ح/
 428اىل ح/ 

اذليئات االجتماعية و احلسابات  43
 ادللحقة

الدولة اجلماعات العمومية و الدولية و  44
الشركاء واحلسابات  45احلسابات ادللحقة:

 458اىل ح/ 455و 45الفرعية ح/
بات حسابات سلتلفة مدينون وحسا 46

 سلتلفة دائنون
 احلسابات الوسيطية 47

 نتظار التحصيلإمبالغ يف -
 اعباء وايداعات مسجلة مقدما 48

ن حسابات الغَت يف أنالحظ 
النظام احملاسيب ادلايل اجلديد ترم 

ات احلقوق و حسابات حساب
 PCNالديون يف 
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نقص القيمة يف حسابات الغَت  49
وحساب  496و  495و 491ح/

498. 
 :الديون 05الصنف 

صول األحسابات  50
و حسابات  الدائمة

52,53,54,55, 
 58و 56,57و

يرم ىذا الصنف الحسابات المالية:
 احلسابات ادلالية التالية:

 59وح/ 58وح/ 54ىل ح/إ50ح/

يرم الصنف اخلامس احلسابات 
ادلالية و ؽلكن ان تكون ارصدة 

 .مدنية و ارصدة دائنة

 عباء:األ 06الصنف 
عة مستهلكة برا 60من ح/

 67ماعدا ح/  69الىح/

 :عباءاأل
)ادلشًتيات من البرائع ادلباعة و  60ح/

ادلواد االولية ادلستهلكة ودتوين اخر 
 مستهلك(

 الررائب على االرباح 69اىل ح/ 

اصبح  SCFنالحظ من خالل 
من الرروري تنسيق االعباء حسب 
الوظيفة باالضافة اىل تصنيفها 

 حسب طبيعتها

 يرادات:اإل 07 الصنف
مبيعات  70منح/ 

ايرادات  79البرائعاىل ح/
 خارج االستغالل

بيع ادلنتجات ادلصنعة و 70حسابات 
البرائع و تقدَل اخلدمات:واحلسابات 

ومن ح/  702اىل  700ادللحقة من 
 709وح/ 708وح/ 706اىل ح/ 704

 78اىل ح/  72ح/

 

 النتائج: 08 الصنف
 اذلامش االمجايل 80
 فةالقيمة ادلرا 81
 نتيجة االستغالل 83
 نتيجة خارج االستغالل 84
 نتيجة التصفية 85

االصناف اليت تستعمل يف زلاسبة التسَت 
من خالل احملاسبة التحليلية ىي االصناف 

0,8,9 
 
 

 

لغاء الصنف الثامن من خالل إمت 
 النظام احملاسيب ادلايل
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 عرض االطار العام للنظام المحاسبي الماليالمبحث الثاني:
عادة صياغة ادلخطط احملاسيب الوطٍت إجدية للمفاىيم احملاسبية وذلك ب جاء النظام احملاسيب ادلايل بفلسفة

قتصادي حيث ػلتوي ىذا صالح اإلإلطار عمليات التحديث اليت تصاحب اإوالذي يندرج يف  1975لسنة 
طار إادلنصوص عليها يف  IAS/IFRSدولية النظام يف تطبيقو على جزء مهم من معايَت احملاسبة والتقارير ادلالية ال

 عرض القوائم ادلالية.

 SCF القانوني والتصوري لل اإلطار: األولالمطلب 
 القانوني اإلطار: األولالفرع 

والذي ىو مستوحى بقدر   2010جانفي  01ن نظام احملاسبة ادلالية اجلديد الذي دخل حيز التنفيذ يف:إ  
 شفافية اكرب وعرضا اوضح للوضعيات ادلالية.كبَت من ادلعايَت الدولية يرمن 

قانوٍل سيطبق على كل القطاعات قتصادي من اجلانب الإلولوية للجانب ان ىذا النظام الذي يعطي األإو 
 دائها على ادلستوى الوطٍت والدويل .أستعمالو وتقييم إقتصادية للسماح للمؤسسات باإل

 2004عليو من قبل اجمللس الوطٍت للمحاسبة يف شهر جويلية نظام احملاسبة ادلالية دتت دراستو وادلصادقة 
مت اصداره من طرف  ,خراعو دلختلف ادلراحل الررورية للمصادقة عليو من قبل الربدلانإو  ,وبعد صياغة القانونية

ي سنة بعد صدوره من طرف رئيس أ 2009نطالقا من جانفي إليتم تطبيقو  2007رئيس اجلمهورية يف نوفمرب 
يقية وبثها على نطاق خرى مت نشر رلمل النصوص التطبأيف اجلريدة الرمسية ومن جهة  2007ة يف نوفمرب ياجلمهور 

كرب لكل أاحلرص على اعطاء وقت من منطلق  2010من شهر جانفي  حاتفجيل تطبيقو اىل الأواسع وجاء ت
عمال حتسيسية أمن خالل تنظيم  روف جيدةنتقال اىل القواعد اجلديدة يف ظطراف ادلعنية للتحرَت دلرحلة اإلاأل

بتداءا من جانفي إن ىذا االصالح الذي دتت مباشرتو إ ,وتكوينية لفائدة عمال احملاسبة وادلسؤولُت على حد سواء
طار حتديث بسيط للمخطط احملاسيب الوطٍت ليشمل اطار تطوير نظام حقيقي للمحاسبة ادلالية إيتجاوز  2010

ادلستعملُت ادلعنُت  هنا مساعدةأووفقا دلقاييس النوعية اليت من شادلالية يف مشوليتها  يعاًف ادلعلومات االقتصادية و
ن القاعدة التصورية اليت يقوم عليها ىذا النظام واليت تتكيف مع إو  1. على اختاذ القرارُتقتصاديوالشركاء اإل

سواء تعلق  م و احملاسبة الواجب احًتامهاادلعايَت الدولية حتدد بوضوح ادلفاىيم و ادلبادئ احملاسبية وقواعد التقيي

                                                           
 . 16ص 2011 ,بدون طبعة ,اجلزائرالزرقاء,  الصفحة ,دالجباية وفق النظام المحاسبي المالي الجديمحاسبة المؤسسة و , عشيشيمجال ل 1
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قتصادي و ادلايل احلقيقي للمؤسسة وتفيد  إلونشر معلومات قيمة تعكس الوضع ا نتاجإم بأاالمر بربط احلسابات 
يرا أفعن نظام احملاسبة اجلديد يساعد قتصاد الكلي صعيد اإل وعلى,كل مستخدمي الوضعيات ادلالية للمؤسسة 

 يقة قد تشغل من قبل احملاسبة الوطنية وجهاز االحصاء.نتاج معلومة دقإعلى 
 2009مارس  24وطبقا للجريدة الرمسية الصادرة يف:  1 :النص القانوني

 34, 33, 31, 30, 26 ,25و 18, 16و 4حكام ادلواد أىل حتديد كيفيات تطبيق إ: يهدف ىذا القرار األولىالمادة  

ادلوافق  1429مجادى األوىل عام  20ادلؤرخ يف:  153-08لتنفيذي رقم من ادلرسوم ا 43و 42, 41, 38, 37, 36, 35
 25ادلوافق  1428ذي القعدة عام  15ادلؤرخ يف: 11-07القانون رقم  أحكاموادلترمن تطبيق  2008مايو  26 ـل

 وادلترمن النظام احملاسيب ادلايل. 2005نوفمرب سنة 
وادلنتوجات وزلتوى  واألعباءواخلصوم  األصولد تقييم وزلاسبة ذلذا القرار قواع األولػلدد ادللحق  :02المادة  

 الكشوف ادلالية وطريقة عرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سَتىا.
 ذلذا القرار نظام احملاسبة ادلالية ادلبسطة ادلطبق على الكيانات الصغَتة. 2ػلدد ادللحق  :03المادة  

 معجما يترمن تعاريف ادلصطلحات التقنية احملاسبية .ذلذا القرار  3ػلدد ادللحق  :04المادة   
 ينشر ىذا القرار يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية. :05المادة 

 طار التصورياإلالفرع الثاني: 
يقة احملاسبية ختيار الطر إويلها و أعداد ادلعايَت احملاسبية وتلتصوري للمحاسبة ادلالية دليال إلطار ايشكل اإل 

ويل ويعرف أو تأغَت معاجلة مبوجب معيار  األخرىحداث تكون بعض ادلعامالت وغَتىا من األادلالئمة عندما 
 2.طار التصورياإل

 رلال التطبيق -
 ادلبادئ واالتفاقيات احملاسبية -
 .االصول واخلصوم واالموال اخلاصة وادلنتجات واالعباء-

 3 .ادلالية ومعايَت احملاسبة عن طريق التنظيمػلدد االطار التصوري للمحاسبة 

                                                           
 . 3ص ,2009مارس  25, 19العدد  , قانون ادلالية 1
 . 11ص  ,2011سنة  ,النظام المحاسبي المالي,عادلية جلنة منشورات الصفحات الزرقاء ال 2
 . 4ص  ,11-07من القانون  7,8ادلادة  3
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اجلارية بقوذلا " تشكل  بُت االصول اجلارية واالصول غَت 156-08من ادلرسوم التنفيذي رقم  21ميزت ادلادة  
يس ذلا ىذه الصفة صول اليت لما األأصوال غَت جارية أخلدمة نشاط الكيان بصورة دائمة  صول ادلوجهةعناصر األ

 صوال جارية ."أهنا تشكل إها فعتطبي بسبب 
تصنف اخلصوم خصوما جارية  " 222كما فرق ادلشرع اجلزائري بُت اخلصوم اجلارية و غَت اجلارية يف ادلادة  

ثٌت عشر شهرا ادلوالية لتاريخ العادية او غلب تسديدىا خالل اإل يتوقع تسويتها خالل دورة االستغاللعندما 
 1وم غَت جارية "قفال و تصنف بقي اخلصوم كخصاإل

ليحدد قواعد التقييم احملاسيب وزلتوى الكشوفات ادلالية  2008جويلية  20كما صدر قرار وزاري ادلؤرخ يف:  
تلغى ابتداءا من تاريخ دخول ىذا القانون غَت  42و عرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها ومبوجب ادلادة 

وادلترمن ادلخطط الوطٍت  1975فريل أ 29ادلؤرخ يف  35-75رقم  التنفيذ كل االحكام ادلخالفة السيما االمر
 2.احملاسيب

 .مدى استجابة النظام المحاسبي المالي للمعايير المحاسبية الدوليةالمطلب الثاني: 
مع  SCFلتحديد مدى استجابة النظام احملاسيب ادلايل للمعاير احملاسيبة الدولية غلب مقارنة ىذا النظام  

IAS/IFRS نعقد ىذه  فإننادتييز نقاط االختالف وعليو  إىل إضافةجل حتديد نقاط التوافق بينهما أمن  لكوذ
ادلفاىيمي النظري و طريقة ادلعاجلة احملاسبية لبعض القرايا اذلامة وادلطروحة على  اإلطارادلقارنة من خالل معاينة 

 :مستوى احملاسبة وىذا بالنسبة لكل طرف كما يلي
 المفاىمي النظري: من حيث اإلطار-1
يطبق النظام احملاسيب اجلزائري اجلديد يف مجيع ادلؤسسات ذات الشكل القانوٍل  :مجال التطبيق 1-1 

معايَت احملاسبة الدولية وبصفة  جبارية بينما تطبقإالتجاري والتعاونيات( وذلك بصفة )مؤسسات خاضعة للقانون 
لزامية دلعايَت ى فهي سلَتة نظرا لغياب القوة اإلخر ا الشركات األمأيف الشركات ادلدرجة يف البورصة  جبارية ايراإ

 .احملاسبة الدولية

                                                           
 27اجلريدة الرمسية العدد 11-07ادلترمن تطبيق احكام القانون ,2008ماي 26 يف ادلؤرخ 156-08من ادلرسوم التنفيذي رقم 21,22ادلواد: 1

  .13., ص2008اجلزائر الصادرة 
  .6ص ,11-07قانون من ال 42ادلادة  2
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: حيث يتفق كال الطرفُت حول مستخدمي ادلعلومات احملاسبية مستخدمي المعلومات المحاسبية1-2
  1.ادلتمثلة يف ادلستثمرين احلاليُت واحملتملُت ادلسَتين ادلقرضُت واحلكومة ودوائرىا ادلختلفة

: لقد حدد النظام احملاسيب اجلزائري اجلديد خصائص نوعية الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية1-3 
يسمح توفرىا جبعل ادلعلومات ادلنشورة يف القوائم ادلالية اخلتامية ذات منفعة عالية بالنسبة دلستخدميها تتطابق مع 

وىي خدمة كل  الألغاية من وضع ىذا النظام احملاسيب تلك ادلقررة لدى معايَت احملاسبة الدولية وىو ما يؤكد ا
 مستعملي القوائم ادلالية اخلتامية ومساعدهتم يف اختاذ القرارات االقتصادية باكثر فعالية.

و معايَت ألنظام احملاسيب اجلزائري اجلديد : هتدف القوائم ادلالية اخلتامية حسب اىداف القوائم الماليةأ1-4 
احملاسبة الدولية اىل تقدَل معلومات حول ادلركز ادلايل او نتائج االعمال من ربح او خسارة و التدفقات النقدية 

 .للمؤسسة
: تتفق ادلبادئ والقروض احملاسبية ادلتعمدة يف النظام المبادئ و القروض المحاسبية الحسابية1-5  

 االطار ادلفاىيمي النظري دلعايَت احملاسبة الدولية غَت ان طريقة التقييم احملاسيب اجلزائري اجلديد مع تلك ادلقررة يف
ستعماذلا إن إمثل )طريقة القيمة العادلة( ف األخرىالطرق  أماللتقييم  األساسيةوفق التكلفة التارؼلية جعلنا الطريقة 

ونية او بتوفَت شروط معينة كما ىو التقييم القان إعادةادلالية او وفق  األدواتمنحصر يف تقييم بعض العناصر مثل 
 2 .احلال بالنسبة لالصول ادلعنوية

جراء ادلقارنة من حيث ادلعاجلة احملاسبية و احللول إساس ؽلكن وعلى ىذا األ طار التقني:من حيث اإل-2
ادلهمة والنظام احملاسيب اجلزائري اجلديد لبعض القرايا  IAS/IFRSادلقًتحة من طرف معايَت احملاسبة الدولية 

 ادلطروحة يف احملاسبة كما ىو مبُت يف اجلدول التايل:

                                                           
 . حتياجها من ادلعلوماتات ادلستخدمة للقوائم ادلالية و إالفئ, مجلس معايير المحاسبة الدولية ,من اإلطار ادلفاىيمي 09ادلادة رقم  1
 . 46, ص2010, اجلزء األول, دار ىومة, سنة , الواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير المحاسبة الدوليةبن ربيع حنيفة 2
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 مدى استجابة النظام احملاسيب ادلايل للمعايَت احملاسبية الدولية من حيث االطار التقٍت:: (06)الجدول رقم
 بعض القضايا

 المطروحة محاسبيا
 المعالجة حسب معايير المحاسبة الدولية

IAS/IFRS 

محاسبي المعالجة حسب النظام ال
 الجديد الجزائري

شكل الميزانية و 
  عرض عناصرىا طرق

 و يف شكل جداولأتقدم ادليزانية يف شكل قائمة -
ترتب االصول حسب درجة سيولتها اما اخلصوم -

 أضافة اىل مبدفًتتب حسب درجة االستحقاق باإل
 .التسوية يف التفرقة بُت العناصر ادلتداولة وغَت ادلتداولة

 ية يف شكل جدول تقدم ادليزان-
 
عرض االصول و اخلصوم يتم بنفس طريقة -

IAS/IFRS 
و حسب الوظائف و يف أتصنف حسب طبيعتها - تصنيف االعباء

حال تقدَل جدول حسابات النتائج حسب التصنيف 
الوظيفي يتعُت تقدَل بيانات ملحقة توضح طبيعة 

االعباء وخصوصا سلصصات االىتالكات وادلصاريف 
 بالعاملُت 

 نفس كيفية التصنيف حسب-
IAS/IFRS 

 جدول التدفقات
  النقدية

الدورة  ثناءأيعرض التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة -
 ,ادلالية وذلك حسب مصدرىا

حسب الطريقة  إلستغاللدفقات النقدية ادلتعلقة باالت
 .و غَت ادلباشرةأادلباشرة 

 .التدفقات النقدية ادلتعلقة باالستثمار-
 .التمويلتعلقة بالنقدية ادل التدفقات-

نفس كيفية العرض حسب -
IAS/IFRS 

 يقتُت:حدى الطر إن يتم بأتقييم ادلخزون ينبغي - تقييم المخزونات 
 وال أوال الصادر أالوارد 

 التكلفة ادلتوسطة ادلرجحة
ذا كانت بنود ادلخزون قابلة للتمييز يف ىذه احلالة يتم إو 

 د بدقةحتديد تكلفة ادلخزون ذلذه البنو 

و أوال أوال الصادر أستخدام الوارد إيفرل -
 التكلفة ادلتوسطة ادلرجحة

 التنازل عن
 ستثماراتاإل

قرار التنازل عن  اختاذمبجرد  اإلىالكيتوقف حساب -
 .االستثمار

اىل غاية تاريخ  اإلىالكيتم حساب -
 .التنازل الفعلي

عادة تقيم القيم إ
 الثابتة المعنوية 

ذا كان ىناك سوق نشطة خاصة إقييم عادة التإؽلكن -
 بالقيم ادلعنوية دتكن من معرفة القيمة العادلة 

يتم وفق الشرط احملدد من طرف -
IAS/IFRS 
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 IAS/IFRSتسجل بنفس طريقة - صوال معنوية أ باعتبارىاصول تسجل ضمن األ- تكاليف التطوير 
المؤونات القابلة 
للتوزيع على عدة 

 سنوات

 و تقسيم ادلؤونةأال ؽلكن توزيع -
 

 

ؽلكن توزيع ادلؤونات الكربى على عدة -
 سنوات حىت ال تؤثر على نتيجة الدورة

المؤونات الخاصة 
 عادة الهيكلةإب

ا إظلعادة اذليكلة و إعداد مؤونة خاصة بإالؽلكن -
 ل مباشرةم  التكاليف اخلاصة هبا حت

 IAS/IFRSبنفس طريقة  تعاًف-

 بيع السلع: يرادتحقق اإل
 قق اذا توفرت الشروط التالية:يتح 

زلل  ءنافع و االخطار ادلنتظرة من الشيعند حتويل ادل-
 البيع اىل الغَت .

مكانية حتديد سعر البيع والتكاليف ادلتعلقة بعملية إ-
 البيع بدقة

عدم وجود سيطرة ادارية من طرف ادلؤسسة على -
 السلع زلل البيع

 تقديم الخدمات:
تقدَل  عتمادا على نسبة اصلازإ يراديتم االعًتاف باإل- 

قياسها  مكانخ القوائم ادلالية ان كان باإلاخلدمات بتاري
 مبوثوقية 

يتحقق بتوفَت نفس الشروط والروابط -
 IAS/IFRS احملددة من طرف

و القطاع أن تقدم حسب قطاع النشاط أينبغي - البيانات القطاعية 
 اجلغرايف 

بنفس الطريقة احملددة من طرف -
IAS/IFRS 

طبيق معايَت احملاسبة تستجابة دلتطلبات اجلديد من اإل ايلاحملاسيب ادل النظام ,نور الدين مزياٍل  المصدر:
 .9002اجلزائر,,سكيكدة  جامعة, الدولية وحتديات البيئة اجلزائرية
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 SCFالقوائم المالية وفق  المطلب الثالث:

دم من خالذلا حوصلة نشاط ادلؤسسة يف شكل وثائق شاملة تعترب القوائم ادلالية العناصر االساسية اليت تق 
تقدم يف هناية كل دورة زلاسبية اذن القوائم ادلالية ىي القوائم اليت تعكس عملية جتميع و التبويب و التلخيص 

 1.بيانات احملاسبيةالنهائي لل
خذ هبا ت األُت على كافة ادلؤسساعلقد حدد النظام احملاسيب ادلايل رلموعة متكاملة من القوائم ادلالية اليت يت 

 .عداد وتقدَل القوائم ادلاليةإثناء أ
 القوائم ادلالية اخلاصة بادلؤسسات الصغَتة تشتمل على :

  ادليزانية 
 حساب النتائج 
  قائمة تدفقات اخلزينة 
 ال اخلاصةو جدول تغَتات االم 
 لة للميزانية وحسابات النتائج .ملحق يبُت القواعد والطرق احملاسبية ادلستعملة ويوفر معلومات مكم 

عناصر االصول وعناصر اخلصوم و تربز بصورة منفصلة على  تصنف ادليزانية بصفة منفصلة: الميزانية: -1
 :العناصر التالية األقل

 صول:األ 
 التثبيتات ادلعنوية  -
 التثبيتات العينية-
 ىتالكات اإل-
 ادلساعلات -
 صول ادلالية األ-
 ادلخزونات-
 ريبية مع دتيز الررائب ادلؤجلة رال صولاأل-
 خرى ادلماثلةصول األخرون واألالزبائن وادلدينُت األ-
 غلابيةغلابية و معادالت اخلزينة اإلموال اإلخزينة األ-

                                                           

.11, ص 2010, عمان, األردن, الطبعة األوىل, , نظم المعلومات المحاسبيةصاٌف سالمة مصطفى  1  
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 :الخصوم 
حتياطات س ادلال الصادر واإلأمع دتيز ر  ,موال اخلاصة قبل عمليات التوزيع ادلقررة عقب تاريخ االقفالرؤوس األ-

 .يجة الصافية للسنة ادلالية والعناصر االخرىوالنت
 اخلصوم غَت اجلارية اليت تترمن فائدة-
 اآلخرونادلوردون والدائنون -
 خصوم الرريبة مع دتيز الررائب ادلؤجلة-
 وللخصوم ادلماثلة لألعباءادلوصوءات -
 .السلبية ومعادالت اخلزينة السلبية األموالخزينة -

 حساب النتائج:  -2
 م حساب النتائجمفهو 2-1
خذ يف أالكيان خالل السنة ادلالية وال يعباء وادلنتوجات ادلنجزة من لخص لألحساب النتائج ىو بيان م 

 1 .و اخلسارةأجة الصافية للسنة ادلالية الربح و تاريخ السحب ويربر بالتميز النتيأاحلساب تاريخ التحصيل 

 :ي االتيةالمعلومات الدنيا المقدمة في حساب النتائج ى 2-2
 اذلامش االمجايل -
 القيمة ادلرافة -
 الفائض االمجايل عن االستغالل -
 منتجات االنشطة العادية -
 ادلنتوجات ادلالية واالعباء ادلالية -
 الررائب والرسوم و التسديدات ادلماثلة  –اعباء ادلستخدمُت  -
 عنوية ادلخصصات لالىتالكات وخلسائر القيمة اليت ختص التثبيتات ادل -
 عباء(أو أصر غَت العادية )منتجات نتيجة االنشطة العادية ,العنا-
 النتيجة الصافية للفًتة قبل التوزيع-
 النتيجة الصافية لكل سهم من االسهم بالنسبة اىل شركات ادلساعلة .-

                                                           
1
 Projet de système comptable financier, ministère des finances, juillet 2006, document de travail, p38. 
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 المقدمة في حساب النتائج واما في الملحق المكمل لحساب النتائج األخرىالمعلومات الدنيا  2-3
 :اآلتيةىي 

 حتليل منتجات االنشطة العادية-
ىل شركات إبالنسبة مبلغ احلصص يف االسهم مصوتا عليها او مقًتحة و النتيجة الصافية لكل سهم -
 .ادلساعلة

ذن زيادة على مدونة إحسب الوظيفة يف ادللحق فنستعمل  مكانية تقدَل حساب للنتيجةإيرا أوللكيانات 
الوظيفة مكيفة مع خصوصيتها مدونة احلسابات حسب  ,حسب الطبيعة اتو ادلنتوج عباءحسابات األ

 .حتياجاهتاإو 
ت خالل السنة ادلالية حىت ولو كانت معروفة بُت تاريخ اقفال أنش و ادلنتوجات اليتأعباء حتتسب النتيجة األ

 .ية وتاريخ اعداد الكشوف ادلاليةالسنة ادلال

ساسا أف ادلالية عطاء مستعملي الكشو إلة اخلزينة ىو اذلدف من جدول سيو  جدول سيولة الخزينة:-3
 1 .ن استخدم ىذه السيولة ادلاليةأوال ونظائرىا وكذلك ادلعلومات بشمَل مدى قدرة الكيان على توليد األلتقد

 2األموالطرق تقديم تدفقات  3-1
ها الزبائن ادلوردون من اإلمجالية األموالتقدم الفصول الرئيسة لدخول وخروج  الطريقة المباشرة: 3-1-1

 نتيجة قبل ضريبة الفًتة ادلقصودة. إىلتدفق مايل صايف يتم تقريب ىذا التدفق  إبرازالررائب ...اٍف قصد 
يف احلسبان ما  األخذتتمثل يف تصحيح النتيجة الصافية للسنة ادلالية مع  الطريقة غير المباشرة: 3-1-2

 يلي:
 تغَتات ادلوردون ...اٍف( ادلخزونات, الزبائن, تغَتات, ة )اىتالكات,يف اخلزين التأثَتامالت دون عثار ادلأ-
 ضرائب مؤجلة()التفاوتات او التسويات -
وىذه التدفقات  قيمة التنازل الزائدة او الناقصة()و التمويل أنشطة االستثمار أالتدفقات ادلالية ادلرتبطة ب-

 .حدا كال على تقدم  

                                                           
 . 26ص , 2009مارس  25بتاريخ  19العدد  ,قانون ادلالية 1

2
JEAN-Jaques Julian,les nermes comptables internationales,IAS/IRFS,2ém édition,France,2008,p 29.  
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ل جدول تغَت االموال اخلاصة حتليال للحركات اليت اثرت يف كل يشك الخاصة: األموالجدول تغير  -4
 .اصة للكيان خالل السنة ادلاليةفصل من الفصول اليت تتشكل منها رؤوس االموال اخل

  : ختص احلركات ادلرتبطة مبا يايت :المعلومات المطلوب تقديمها في ىذا الجدول 4-1
 النتيجة الصافية للسنة ادلالية -
 ريقة احملاسبية وتصحيحات االخطاء ادلسجل تاثَتىا مباشرة كرؤوس االموال.تغَتات الط-
 1.ة ضمن اطار تصحيح االخطاء اذلامةادلنتوجات واالعباء االخرى ادلسجلة مباشرة يف رؤوس االموال اخلاص-
 عمليات الرمسلة )االرتفاع ,االطلفاض, التسديد(-

 2.ادلاليةيصات ادلقررة خالل السنة توزيع النتيجة والتخص
ادللحق ىو وثيقة تلخيصية يعد جزء من القوائم ادلالية وىو يوفر التفسَتات  ملحق القوائم المالية: -5

دلعلومات ادلفيدة لقارئ الررورية من اجل خصم افرل ادليزانية وحساب النتائج ويتمم كلما اقترت احلاجة ا
 3.احلسابات

 IAS/IFRSو SCFو  PCNوؽلكن مقارنة القوائم ادلالية ادلعدة وفق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .26ص  ,2009مارس  25بتاريخ 19,العدد  قانون ادلالية 1
  89.ص  ,1الفقرة  250ادلادة ,اجمللس الوطٍت للمحاسبة  ,وزارة ادلالية ,النظام احملاسيب ادلايل, 1الفقرة  250ادلادة  2

3
 Tazdditali, maitrise de système comptable financier, édition ACG, première, édition, alger, 2009, 

p106.  
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 IAS/IFRSو SCFو  PCN: مقارنة القوائم ادلالية ما بُت (07) الجدول رقم
 IAS/IFRS SCF PCN البيان

 القوائم المالية

 قائمة ادلركز ادلايل-
 و اخلسارة(أقائمة الدخل )صايف الربح -
 قائمة التدفق النقدي-
 قائمة التغَت يف حقوق ادللكية-
 ضافيةاجلداول اإل يراحات واإل-

 ادليزانية-
 حساب النتائج-
 حساب سيولة اخلزينة-
 جدول تغَت االموال-

 اخلاصة
 ادلالحق-

 ادليزانية-
 حساب النتائج-
 ادلالحق-

طراق ىم األأ
المستعملة 

 للقوائم المالية

 ادلستثمرون-
 ادلقرضون-
 ادلوردون-
 العمالء-
 الدولة-
 اجلمهور-

 مستثمرون-
 مقرضون-

 الوطنية احملاسبة-
 مصاٌف الررائب-
 البنوك-
 اجلمهور-

 

ورقة حبثية مقدمة  ,NSCFنتقال ضلو النظام احملاسيب ادلايل اجلديد ضلو لغيث ,تسَت اإلبن ب مداٍل المصدر:
حول ,جبامعة الوادي  ,لكلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت, األولضمن فعاليات ادلؤدتر العلمي 

  2010جانفي  17-18يومي ,فاق آاسبة الدولية جتارب ,تطبيقات و اسيب ادلايل اجلديد يف ظل معايَت احملالنظام احمل

 SCFو ال  PCNالمعالجة المحاسبية للضرائب بين ال المبحث الثالث:
, هبدف التمكن من تقدَل تعترب زلاسبة الررائب نوعا ما دقيقة و متشبعة, األمر الذي يتطلب متابعة خاصة

 مات مالية ذات نوعية كاملة, أو أكثر شفافية تسهل القواعد احملاسبية وفقا لإلتفاقيات و القواعد الرريبية.معلو 
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 .(IBS(,)TAP(,)TVA) المعالجة المحاسبية للضرائبالمطلب األول: 
 PCNالمعالجة المحاسبية للضرائب على أرباح الشركات وفق ال  الفرع األول:

 PCNة وفق ال المعالجة المحاسبية للضريب
 مبالغ دائنة مبالغ مدينة البيان رقم الحساب رقم الحساب

 
 
889 

 
 
564 

 

 
 
 
564 
 
 
485 

 1:الشركات أرباحالضرائب على -889
 المرحلة األولى: -

 من ح/ ضرائب على أرباح الشركات
 االستغالل الواجبة االداءإىل ح/ضرائب  

 المرحلة الثانية:-
 من ح/ الررائب على األرباح

 البنكإىل ح/  

 
 

XXX 

 
 

XXX 

 
 
 

XXX 

 
 

XXX 

 SCFالمعالجة المحاسبية للضرائب على أرباح الشركات وفق ال الفرع الثاني:
 SCFالمعالجة المحاسبية للضرائب وفق ال

رقم 
 الحساب

رقم 
 الحساب

 مبالغ دائنة الغ مدينةمب البيان

 
 
 

695 
 
 
 

444 

 
 
 
 
 

444 
 
 

51/53 

 2الضرائب على النتائج:-444
 تعاًف زلاسبيا عرب مرحلتُت:

 مرحلة تحديد الربح المستحق-
 على نتيجة النشاط العادي بنيةمن ح/ضرائب على أرباح ادل

 إىل ح/الررائب على النتائج 
 مرحلة سداد الدين الضريبي-

 على النتائج من ح/ الررائب
 إىل ح/البنك أو الصندوق 

 

 
 
 

XXX 

 
 
 

XXX 

 
 
 
 

XXX 

 
 
 

XXX 

                                                           
1
ام المحاسبي المتعلق بتنفيذ النظ 02/02/0222( الصادر في 20وزارة المالية,المديرية العامة للمحاسبة,المجلس الوطني للمحاسبة,القرار رقم)  

  المالي

.112, ص 2011ئر,اجلزا, Pages Bleues جباية المؤسسة الجزائرية,بوعون ػلياوي نصَتة,  2
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 PCNالمعالجة المحاسبية للرسم على النشاط المهني وفق ال الفرع الثالث:

 PCNالمعالجة المحاسبية للضريبة وفق ال

 مبالغ دائنة مبالغ مدينة البيان رقم الحساب رقم الحساب

 

 

641 

 

 

564 

 

 

641 

 

 

 

564 

 

 

48 

 

 

48 

 1يسجل كما يلي:

 مرحلة اإلثبات كعبء:-

 من ح/الرسم على النشاط ادلهٍت

 األداء ب األشغال الواجبةإىل ح/ضرائ

 مرحلة التسديد-

 من ح/ضرائب األشغال الواجبة األداء

 إىل ح/النقديات

 يمكن تسجيل العملية من خالل قيد واحد

 من ح/الرسم على النشاط ادلهٍت

 إىل ح/النقديات

 

 

XXX 

 

 

XXX 

 

 

 

XXX 

 

 

 

 

 

XXX 

 

 

XXX 

 

 

 

XXX 

 

                                                           

  .83,ص2012/2013,مذكرة خترج لنيل شهادة ماسًت أكادمي,المعالجة المحاسبية للضرائب في ظل النظام المحاسبي الماليدرويش عمارية,1 
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 SCFالنشاط المهني وفق الالمعالجة المحاسبية للرسم على الفرع الرابع: 

 SCFالمعالجة المحاسبية للضريبة وفق ال

 مبالغ دائنة مبالغ مدينة البيان رقم الحساب رقم الحساب
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 1يسجل كما يلي:

 مرحلة اإلثبات كعبء-

من ح/الررائب و الرسوم ادلسًتجعة على 
 رقم األعمال

 متشاهبة دفعاتإىل ح/الررائب و رسوم و  

 مرحلة التسديد-

 متشاهبة من ح/ ضرائب و رسوم و دفوعات

 إىل ح/البنك أو الصندوق 

 

 

XXX 

 

 

 

 

XXX 

 

 

 

 

XXX 

 

 

 

XXX 

 

                                                           

.83درويش عمارية,مرجع سبق ذكره, ص   1  
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 (TVA):المعالجة المحاسبية للرسم على القيمة المضافة المطلب الثاني
 مبدأ الرسم على القيمة المضافة: الفرع األول:

على عاتق ادلستهلك)ادلدين احلقيقي( و ليس على عاتق ادلؤسسة )ادلدين  فةيقع الرسم على القيمة ادلرا 
 1القانوٍل(, فدور ادلؤسسة يتمثل فقط يف حتصيل الرسم من ادلستهلك و تسديده إىل مصلحة الررائب.

 2المعالجة المحاسبية:الفرع الثاني:
 التأثير المحاسبي للرسم على القيمة المضافة على نتيجة الدورة:-1
سدد ادلؤسسة اخلاضعة للرسم على القيمة ادلرافة مبلغ الرسم إىل إدارة الررائب و ذلك بعد حتويلو ت 

 حلساب الزبون لكوهنا وسيطة بُت الطرفُت )إدارة الررائب و ادلستهلك(
 كما يالحظ أن الرسم على القيمة ادلرافة ليس لو تأثَت على نتيجة الدورة احملاسبية و ذلك لألسباب التالية:

 ال يعترب الرسم الذي يدخل يف تأسيس سعر البيع إيرادا. 
 ال يعترب الرسم الذي يسدد إىل إدارة الررائب تكلفة إستغالل. 
 .ال يعترب الرسم القابل لإلسًتجاع على ادلواد و اخلدمات عنصر تكلفة الشراء 

 تسجل العمليات ادلتعلقة بالرسم على القيمة ادلرافة يف حساب الغَت التايل:
 الدولة, الرسوم على رقم األعمال لدليل النظام احملاسيب ادلايل[-445/]ح

 كما تسجل ادلبيعات بالسعر دون الرسم يف أحد احلسابات التالية:
 ادلبيعات من البرائع-700
 ادلبيعات من ادلنتجات التامة ادلصنعة-701
 ادلبيعات من ادلنتجات الوسيطة-702
 مبيعات ادلنتجات ادلتبقية-703
 مبيعات األشغال-704
 مبيعات الدراسات-705
 تقدَل اخلدمات األخرى-706

                                                           

.46, مرجع سبق ذكره, ص ؤسسة و المؤسسةمحاسبة الممجال لعشيشي,  1  
  2 .102,103,ص ص 2010,نوميديا للطباعة و النشر و التوزيع, اجلزائرالنظام المحاسبي الماليشطاط غاًل,  
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 :الحسابات المستعملة-2
 احلسابات الرئيسية ادلذكورة أعاله و الواردة يف النظام احملاسيب ادلايل إىل احلسابات التالية: ؽلكن أن نفرع

 , الرسوم على رقم األعمال الدولة-445
 ر.ق.م القابلة لإلسًتجاع-4456

 القابلة لإلسًتجاع االستثماراتر.ق.م على -44562
 ر.ق.م القابلة لإلسًتجاع على السلع األخرى و اخلدمات-44563
 تسبيقات على ر.ق.م-44566

 الرسوم ادلستحقة على ادلبيعات-4457
 ر.ق.م ادلستعملة من الزبائن-44562
 ر.ق.م القابلة للدفع-44571
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 PCNسبية للرسم على القيمة المضافة وفق الالمعالجة المحاالفرع الثالث:
 PCNالمعالجة المحاسبية للضريبة وفق ال

 مبالغ دائنة مبالغ مدينة البيان رقم الحساب رقم الحساب

 

 
470 

 

 

 

 
38 

457 

 

 

 

 
70 

547 

 

 

 

 
530 

التسجيل المحاسبي للفوترة على -
 1المبيعات:

 من ح/الزبائن

 إىل ح/مبيعات البرائع 

 مستحقة على ادلبيعاتإىل ح/رسوم  

المفوترة على المشتريات و تسجل -
 محاسبيا كما يلي:

 من ح/ادلشًتيات

 و اقتطاعات ح/رسوم قابلة لإلسًتجاع 

 إىل ح/ادلوردون 

 

 
XXX 

 

 

 

 
XXX 

XXX 

 

 

 
XXX 

XXX 

 

 

 

 
XXX 

 

                                                           

.19 ,مرجع سبق ذكره, صالمديرية العامة للمحاسبةوزارة ادلالية,  1  
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 SCFالمعالجة المحاسبية للرسم على القيمة المضافة وفق الالفرع الرابع:

 SCFبية للضريبة وفق الالمعالجة المحاس

رقم 
 الحساب

رقم 
 الحساب

مبالغ  البيان
 مدينة

مبالغ 
 دائنة

 

 

 

411 

 

 

 

 

38 

445 

 

 

 

 

700 

445 

 

 

 

 

401 

 1الرسم على رقم األعمال:-445

سواء المفوترة على المبيعات و التي -
 تسجل محاسبيا كالتالي:

 من ح/الزبائن

 إىل ح/مبيعات برائع 

 عمالإىل ح/رسوم على رقم األ 

سواء المفوترة على المشتريات و -
 التي تسجل محاسبيا كالتالي:

 من ح/مشًتيات سلزنة

 من ح/رسوم على رقم األعمال

 إىل ح/موردو السلع و اخلدمات 

 

 

 

 

XXX 

 

 

 

 

XXX 

XXX 

 

 

 

 

XX

X 

XX

X 

 

 

 

 

XX

X 

 

 
                                                           

.76, مرجع سبق ذكره, ص ةمحاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدوليشعيب شنوف,   1  
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 خصوم-الضرائب المؤجلة أصول :المطلب الثالث
حالتُت إثنتُت فقط علا:الررائب ادلؤجلة على األصول )ضرائب أصول  ال طلرج يف معٌت الررائب ادلؤجلة من 

 مؤجلة( و الررائب ادلؤجلة على اخلصوم )ضرائب خصوم مؤجلة(
فإننا نالحظ أن ىذه -هناية السنة ادلالية-فنظرا لطبيعة الرريبة على األرباح و الفًتة اليت حتتسب فيها 

يف آخر السنة ادلالية و عند تنظيم جدول النتائج و ادليزانية ػلدد الرريبة تدفع كقيمة تقديرية خالل السنة. و 
قد ينتج إلتزام )خصوم( ضرييب مؤجل  الفرق بُت ما مت تسديده و ما مت حتقيقو فعليا من النتيجة, و يف ىذه احلالة

نتج ضريبة أصل يف حالة النتيجة احملققة أكرب من ادلقدرة و الفرق غلب أن يسدد )ديون(, أما يف حالة العكس في
 مؤجلة ال ؽلكن إسًتجاعها و لكن تبقى تسبيقا للدورة احملاسبية ادلقبلة.

 1تعريف ضريبة مؤجلة )أصول/خصوم(.: الفرع األول
خصوم ضريبة مؤجلة: ىي مبالغ الررائب على النتيجة الواجب دفعها يف السنوات ادلقبلة و ادلتعلقة -1

 بالفروقات ادلؤقتة اخلاضعة للرريبة.
أصول ضريبة مؤجلة: ىي مبالغ الررائب على النتيجة ادلتوقع إسًتجاعها يف الفًتات ادلقبلة و ادلتعلقة -2

 بفروقات زمنية قابلة للخصم.
وعليو فإن حسابات الررائب ادلؤجلة موجهة أساسا إلستقبال ادلبلغ احملسوب من الرريبة ادلؤجلة, فهي 

م و احملددة عند هناية كل سنة مالية على أساس التنظيم اجلبائي الررائب ادلفروضة ادلؤجلة كأصول و خصو  تسجل
 ادلعمول بو يف تاريخ اإلقفال و الناجتة عن:

 تفاوت زمٍت بُت إثبات عبء )تكلفة( أو إيراد )منتوج( زلاسبيا و بُت أخذه باحلسبان يف القاعدة اجلبائية.-
من أرباح جبائية أو ضرائب مستقبلية يكون عجز جبائي أو ديون ضريبية قابلة للتأجيل ما دام زلسمها -
 شلكنا.

عمليات إقصاء أو إعادة معاجلة دتت يف إطار إعداد الكشوف و تسجل ىذه الررائب ادلؤجلة ادلناسبة -
لكل صنف من التفاوت الزمٍت أو لكل صنف من اخلسائر اجلبائية أو ديون ضريبية غَت مستعملة يف احلسابات  

 .كل على حدى
 دلقاصة شلكنة عند مستوى تقدَل ادليزانية و حساب النتائج إال عندما:وال تكون ا 

 تكون احلسابات ادلدينة و الدائنة تابعة لنفس اإلدارة اجلبائية بالنسبة لنفس ادلؤسسة اخلاضعة للرريبة.-
 يكون ىناك حق نافذ من الناحية القانونية بإجراء مقاصة نظرا لطبيعة الرريبة ادلعنية و منشئها.-

                                                           

  1  .170,169, ص ص 2013ديوان ادلطبوعات اجلامعية, اجلزائر, الطبعة الثانية, المحاسبة العامة,  كتوش عاشور, 
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 المعالجة المحاسبية للضرائب المؤجلة أصول لفرع الثاني:ا

 المعالجة المحاسبية للضرائب المؤجلة أصول

 مبالغ دائنة مبالغ مدينة البيان رقم الحساب رقم الحساب

 

 

133 

 

 

692 
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133 

 1الضرائب المؤجلة أصول:-133

 عند التسبيق الضريبي-

 من ح/الررائب ادلؤجلة أصول

 البنك أو الصندوقإىل ح/ 

 في حالة التسوية الضريبية-

 من ح/ضرائب مفروضة مؤجلة كأصول

 إىل ح/الررائب ادلؤجلة أصول 

 

 

XXX 

 

 

XXX 

 

 

 

XXX 

 

 

XXX 

 

                                                           

.115, ص جباية المؤسسة الجزائرية, مرجع سبق ذكره بوعون ػلياوي نصَتة,   1  
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 الضرائب المؤجلة خصوم الفرع الثاني:

 المعالجة المحاسبية للضرائب المؤجلة خصوم

 ةمبالغ دائن مبالغ مدينة البيان رقم الحساب رقم الحساب

 

 

693 

 

 

 

134 

 

693 
 

 

 

692 
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134 

 

 

 

133 

 1الضرائب المؤجلة خصوم:-134
 عند ترتيب دين ضريبي لسنة مالم يدفع-

 خاللها:
 من ح/الررائب ادلؤجلة خصوم مفروضة

 خصومعن ادلؤجلة  إىل ح/فرض الرريبة

حالة التسوية الضريبية و تسديد -
 المستحقات

 خصوم على من ح/الررائب ادلؤجلة
 إىل ح/حساب البنك أو الصندوق

 بعد صدور الضرائب للسنة المقبلة تسوي-
 من ح/ضرائب مفروضة مؤجلة كخصوم

 خصوم على إىل ح/الررائب ادلؤجلة
بعد صدور الضرائب للسنة المقبلة -

المفروضة المؤجلة أصول تسوى   للضرائب
 يلي: كما

 من ح/ضرائب مفروضة مؤجلة كأصول
 أصولعلى ادلؤجلة الررائب إىل ح/

 

 
XXX 

 

 

 
XXX 

 

 
XXX 

 

 

 
XXX 
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XXX 

 

 

 
XXX 

 

                                                           

.115ذكره, ص ,مرجع سبق جباية المؤسسة الجزائريةبوعون ػلياوي نصَتة,    1  
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 خالصة:

تبٍت اجلزائر للنظام احملاسيب ادلايل يعتمد بالدرجة االوىل على تلبية احتياجات ادلستثمر من خالل تزويده  
رات اجلبائية كما يف ألسابق بصورة صادقة و واضحة عن الوضعية ادلالية للمؤسسة و ال يرع ضمن اولوياتو االعتبا

احدث ىذا نوعا ما اختالفا بُت مفاىيم و اىداف النظام احملاسيب ادلايل و قواعد النظام اجلبائي احلايل, و ذلذا 
 2010قانون ادلالية لسنة  2009قامت الدولة اجلزائرية ببذل العديد من اجلهود, كما ترمن قانون ادلالية التكميلي 

لقانونية اليت تعترب دليل على حرص الدولة اجلزائرية على ازالة سلتلف العقبات ادلتعلقة بتطبيق رلموعة من النصوص ا
SCF   و ضرورة تكييفو مع زلتوى قواعد النظام اجلبائي, كما ان احملاسبة الرريبية وفق النظام احملاسيب ادلايل اجلديد

و الطرق التحصيل و التسديد من جهة و لكن ال ختتلف عن النظام القدَل من حيث احلسابات و كيفية ادلعاجلة 
 ختتلف كوهنا عبئ على ادلؤسسات و ايرادات بالنسبة للدولة.



 -مستغانم-دراسة ميدانية بمركز الضرائب                                         الفصل الثالث:
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 تمهيد:
بالنظام  ف اجلوانب املتعلقةو الذي تناولنا فيو التطرق إىل خمتل ،للبحث من الشق النظري االنتهاءبعد  

أن ذمري الدراسة تطبيقية  رتأيناا ،و تدعيما للدراسة يف الفصلٌن السابقٌن ،احملاسيب املايل والنظام اجلبائي اجلزائري
اجلبائية  مصلحة من املصاحل اختياررماول من خالهلا مطابقة املعرفة النظرية على املعرفة التطبيقية  و كنموذج مت 

 .يث وقع اإلختيار على مركز الضرائب لوالية مستغاًلح املتنوعة
نستعرض دراسة تطبيقية للمعاجلة و بعدىا  ،سنتطرق أوال إىل تقدمي عام للميدان اليت دتت فيو الدراسة 

 احملاسبية لبعض الضرائب.
 وقد مت تقسيم ىذا الفصل من الدراسة إىل: 
 تقدمي مركز الضرائب لوالية مستغاًل المبحث األول:  
 ضرائبية للمعاجلة احملاسبية للالدراسة التطبيقالمبحث الثاني:   

 دراسة حالة ملؤسسة أشغال البناءالمبحث الثالث: 
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 تقديم مركز الضرائب لوالية مستغانمالمبحث األول: 
 و بدوره الجبائي ركز الضرائبتعريف م المطلب األول: 

 تعريف مركز الضرائب الفرع األول:
كل مهام التسيًن و التحصيل و   ،جيمع حتت إشراف رئيس املركز ،مركز الضرائب ىو مركز تسيًن موحد  

هبذا الصدد يشكل  ،املراقبة و املنازعات اليت تتكفل هبا حاليا املفتشيات و القباضات و مديرية الضرائب الوالئية
 1الوحيد للمكلفٌن بالضريبة التابعٌن جملال إختصاصو و ىم : مركز الضرائب احملور اجلبائي

 املؤسسات اخلاضعة للنظام الضرييب.-
 هن ارحرة.امل-
 املؤسسات غًن اخلاضعة جملال إختصاص مديرية كربيات املؤسسات.-

 الدور الجبائي لمركز الضرائب لوالية مستغانم الفرع الثاني:
 2وم هبا و ىي كالتايل:يربز دوره اجلبائي أساسا من خالل املهام اليت يق 
 في مجال الوعاءالضريبي:-1

عنٌن بعنوان املداخيل اخلاضعة للضريبة اجلبائية للشركات و غًنىا من األشخاص امل ديسك و يسًن امللفات
 على أرباح الشركات.

مسك و تسيًن امللفات اجلبائية للمكلفٌن بالضريبة اخلاضعٌن للنظام ارحقيقي لإلخضاع الضرييب بعنوان 
 األرباح الصناعية و التجارية و األرباح الغًن التجارية.

 نة و املصادقة على اجلداول و قوائم التحصيالت و شهادات اإللغاء أو التخفيض.إصدار و معاي
 في مجال التحصيل:-2

 .اتالتكفل باجلداول و سندات اإليرادات و حتصيل الضرائب و الرسوم و األتاو -
 التكفل بالعمليات املادية للدفع و التحصيل و تقدير األموال النقدية.-
 و مركز تسليم القيم.ضبط الكتابات و ارحسابات -
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 في مجال الرقابة:-3
 املعلومات اجلبائية و مجعها و إستغالهلا و مراقبة التصرحيات. البحث عن-
 إعداد و إذماز برامج التدخالت و املراقبة لدى اخلاضعٌن للضريبة و تقييم نتائجها.-

 في مجال المنازعات:_4
 دراسة و معاجلة الشكاوي.-
 اإلدارية و القضائية.متابعة املنازعات -
 تسديد قروض الرسم على القيمة املضافة.-

 في مجال اإلستقبال و اإلعالم:-5
 ضمان مهمة إستقبال و إعالم المكلفين بالضريبة.-

 التكفل باإلجراءات اإلدارية اخلاصة بالوعاء ال سيما تلك املتعلقة بإنشاء املؤسسات و تعديل قوانينها األساسية.-
 تسيًن املواعيد.تنظيم و -
 نشر املعلومات و املطبوعات لصاحل املكلفٌن بالضريبة التابعٌن إلختصاص مركز الضرائب.-
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 الهيكل التنظيمي لمركز الضرائب لوالية مستغانم المطلب الثاني:
 الهيكل التنظيمي الفرع األول:

 1الشكل التايل يوضح ذلك:
 لوالية مستغانمي لمركز الضرائب" الهيكل التنظيم :(01)الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 .4مركز الضرائب، ص مطويات، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، مركز الضرائب، تنظيم و مهام من اعداد الطالبة باالعتماد على   1

 مصلحة اإلعالم اآليل و الوسائل رئيس املركز مصلحة االستقبال واإلعالم

 املصلحة الرئيسية للتسيًن

 مصلحة جباية القطاع الصناعي

مصلحة جباية قطاع البناء و 
 األشغال العمومية

 مصلحة جباية القطاع التجاري

 مصلحة جباية قطاع اخلدمات

 القباضة

 مصلحة
 الصندوق

 مصلحة املراقبة

مصلحة 
 املراقبة

مصلحة 
مصلحة التبليغات  احملاسبات

 فو األمر بالصر 

مصلحة جلان 
الطعن و املنازعات 

 القضائية

املصلحة الرئيسية 
 للمنازعات

 مصلحة الشكاوي

 مصلحة التدخالت

مصلحة البحث عن 
 املادة اخلاضعة للضريبة

مصلحة بطاقيات 
 و كشف املعلومات

املصلحة الرئيسية 
 حثبال للمراقبة و

 مصلحة جباية قطاع املهن ارحرة
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 تنظيم مركز الضرائب لوالية مستغانمالفرع الثاني: 
 وهو يتشكل من: ،يسير مركز الضرائب رئيس مركز(1

 (03)ثالث مصالح رئيسية -

 أ( املصلحة الرئيسية لتسيًن امللفات
 ب( املصلحة الرئيسية للمراقبة و البحث

 ج( املصلحة الرئيسية للمنازعات
 (02)مصلحتين -

 أ( مصلحة اإلستقبال و اإلعالم
 ب( مصلحة اإلعالم اآليل و الوسائل

 القباضة -
 العالقة:العوائق التي بامكانها أن تظهر خالل (2

ديكن أن تشكل العالقة بٌن ىذا اجلمهور و بٌن املصاحل عوائق كبًنة سواء بالنسبة ،خالل اإلستقبال
 لألشخاص الذين يعانون صعوبات أو بالنسبة لعون اإلستقبال.

 :بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من الصعوبات/ 2-1
 يواجو الشخص الذي يعاين صعوبات ما يلي:

 على الذات. نقص يف اإلعتماد-
 صعوبات يف الدخول.-
و سرد الطلب )صعوبات اإلتصال الشفهي و الكتايب يزيد من حدة الصعوبات العادية لفهم  صعوبة يف فهم-

 الّلغة اإلدارية(.
 اخلوف من السخرية.-

 _ يف بعض األحيان اجلهل بالقانون.
 الشعور بقلة اإلىتمام.-
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 بالنسبة لعون اإلستقبال:/2-2
 عون اإلستقبال ما يلي:يواجهون 

 صعوبة ختصيص الوقت الضروري إلستقبال الشخص دون إطالة مدة إنتظار األشخاص اآلخرين.ضغط الوقت:-
 السرية(،عدم التكيف مع األماكن )صعوبة إمكانية الوصول-
ل إىل الرتمجة لألشخاص األجانب( و الذي ديكن أن يص ،الشعور بنقص الكفاءة لتلبية الطلب )لغة اإلشارات-

 الشعور بأن وضعية الشخص قد تتعداه.
 السيما السلوك العدواين لبعض املكلفٌن بالضريبة.،اخلوف من الطرف اآلخر-

 إستقبال فعال لألشخاص الذين يعانون صعوبات:-3
يتعٌن  ،جهون صعوباتو بغية حتسٌن إستقبال املكلفٌن بالضريبة الذين يوا ،اخلدمة  إطار مرجعية نوعيةيف

ىذا من خالل  ،على مصارحنا تبين مسعى فعال من أجل إستقبال املكلفٌن بالضريبة الذين يواجهون صعوبات
 دمج أنشطة حمددة تتمثل فيما يلي:

 تعزيز كفاءة عون اإلستقبال:/3-1
 ستقبال أن يكون قادرا على:يتعٌن على عون اإل

 باألشخاص املعاقٌن. التقرب من املعاق و ذلك بتنمية معرفتو حول اإلحساس-
يكون العون حتت الضغط الذي يتوجب عليو أن يكون قادرا  ،ففي وضعية اإلستقبال ،تسيًن اإلجهاد الذايت-

التنفس ...( و كذا  ،حركات اإلسرتخاء،على التحكم يف ىذا اإلجهاد من خالل إختاذ وضعيات حمددة ) التنقل
 التحكم يف وتًنة العالقة.

 كن للعون إعادة النظر يف موقفو و بالتايل يتحكم يف ارحوار.دي ،اإلصغاء بعناية-
 تكييف األسلوب التقين املستعمل و الذي يعترب العنصر األكثر حتكما يف العالقة.-
 جعل ارحوار الشفهي جدي من خالل التحكم يف الصوت و وتًنة الكالم و األسلوب و نربة الصوت.-
و ىذا مع جتنب الوقوع يف العقبات الشخصية و الشعور  ،لتعاطفمواجهة الفرتات العصبية بتطوير حسو با-

 املفرط. االنفعالبالذنب و 
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 /إنشاء تنظيم مناسب لهذه الفئة من الجمهور:3-2
بكيفية من شأهنا الدخول و إمكانية الوصول إىل مصارحنا هلذا  منظمة االستقبالأن تكون مصاحل  جيب

 مثل: ،الصنف من اجلمهور
 املراسالت الربيدية. ،اهلاتف اإلنرتنت بعدإعطاء األولية لإلستقبال عن -
 مصاعد و كراسي متحركة. ،الشخصي من خالل جتهيز دمرات مهيأة للدخول االستقبالهتنئة أماكن -
 هلؤالء األشخاص. االنتظارتوفًن نظام عبور ذوي أولوية يف طوابًن -
 الكراسي املتحرك.تكييف الطاوالت و الشبابيك بعلو يناسب -

  ) األشخاص و الضرائب المعنيين ( االختصاصمجال المطلب الثالث:
 منهم األشخاص التابعين لمراكز الضرائب-1

 1مراكز الضرائب: اختصاصجملال  يتبع
الممارسين للعمليات يبي الحقيقي أو النظام المبسط،و المؤسسات الفردية الخاضعة للنظام الضر 1-1
 التالية:
  البيع باجلملة.عمليات 
 .العمليات اليت يقوم هبا الوكالء املعتمدين 
 .موزعو حمطات الوقود 
  املكلفون بالضريبة الذين يقومون بعمليات البيع ملؤسسات مستفيدة من اإلعفاء املنصوص عليو يف

 التنظيم املتعلق باحملروقات و املؤسسات اليت تستفيد من نظام الشراء باإلفاء من الرسم.
  األمالك و ما شاهبهم و كذا منظموا العروض و األلعاب و التسليات مبختلف أنواعها.جتار 

 الشركات غًن تابعة ملديرية كربيات املؤسسات.
 أعضاء المهن الحرة.1-2
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 ؟ما هي الضرائب و الرسوم المسيرة من طرف مراكز الضرائب -2
 1حتصيل و مراقبة الضرائب و الرسوم التالية:تتمثل مهام مراكز الضرائب يف تسيًن الوعاء الضرييب و  
  الضريبة على الدخل اإلمجايل/ فئة األرباح الصناعية و التجارية/ املستحقة على املؤسسات الفردية

 اخلاضعة للنظام الضرييب ارحقيقي أو النظام املبسط
 /هن ارحرةاملستحقة على أعضاء امل الضريبة على الدخل اإلمجايل/ فئة األرباح غًن التجارية 
  األرباح الشركات املستحقة على شركات األموال اخلاضعة للقانون العام او شركات الضريبة على

األشخاص، أو شركات املسامهة باملعىن الذي جاء يف القانون التجاري و الشركات املدنية اليت إختارت اخلضوع 
 للضريبة على أرباح الشركات.

 .الرسم على القيمة املضافة 
  الداخلي على اإلستهالك.الرسم 
 .رسم املرور على الكحول 
 .الرسم على النشاط املهين 
 .اإلقتطاعات من املصدر املستحقة على األجور و املرتبات و املكافآت 
 .اإلقتطاعات من املصدر املستحقة على توزيع أرباح األسهم على الشركاء 
 .حقوق الطابع 

 ما هي الضرائب و الرسوم التي تخضعون لها؟ -3
ظام المبسط أو أصحاب المهن إذا كانت مؤسسة فردية خاضعة للنظام الضريبي الحقيقي أو الن 3-1

 2:ـالحرة فأنتم تخضعون ل
  فئة األرباح غًن أو الضريبة على الدخل اإلمجايل عند حتقيق دخل يتعلق بفئة األرباح التجارية و الصناعية

 التجارية.
 .الرسم على النشاط املهين 
  القيمة املضافة.الرسم على 
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 إذا كانت شركة غير تابعة لمديرية كبريات المؤسسات. 3-2
 1:خضوع الضريبة بالطبيعة القانونية للشركةيرتبط نظام 

بالنسبة لشركات األموال ) الشركات ذات املسؤولية احملدودة، الشركات ذات األسهم، شركات التوصية  ( أ
 ذات أسهم... ( :

  الضريبة على أرباح الشركات.خضع األرباح احملققة إىل 
 ضع رقم األعمال احملقق يف اجلزائر اىل الرسم على النشاط املهين و الرسم على القيمة املضافة.خي 
  خيضع مداخيل املسًنين صاحيب أغلبية ارحصص يف الشركات ذات املسؤولية احملدودة إىل الضريبة على

 م التصريح املراقب.الدخل اإلمجايل فئة األرباح غًن التجارية، حسب نظا
 بالنسبة لشركات األشخاص ) شركات التضامن، شركات املسامهة، شركات التوصية البسيطة (: ( ب
  للضريبة على الدخل اإلمجايل بصدد املداخيل املوزعة تناسبا مع حصصهم لشركات اخيضع شركاء ىذه

 اإلجتماعية، ) تقييم األرباح اجباريا وفقا للنظام الضرييب ارحقيقي (.
 ضع رقم األعمال احملقق يف اجلزائر للرسم على التشاط املهين و الرسم على القيمة املضافة.خي 

غًن أن، ختضع املداخيل احملققة من طرف املكلفٌن بالضريبة التابعٌن لكل من النظام املبسط و نظام :مالحظة
املهنة أو عند اإلقتضاء يف املؤسسة التصريح املراقب، للضريبة على الدخل اإلمجايل قي مكان دمارسة النشاط أو 

 الرئيسية.
و ييطبق نفس األمر بالنسبة ملداخيل الشركاء قي شركات األشخاص و شركات املسامهة مبفهوم القانون 

 التجاري و أعضاء الشركات املدنية اخلاضعة للنظامٌن املذكورين أعاله.
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 يوفر لكم مركز الضرائبقبال من خالل مصلحة اإلست -4
 دخول أكثر لمصالحنا 4-1

 1من أجل تبسيط الدخول إىل مركز الضرائب، ختصص مصلحة اإلستقبال:
 ( و من11:30( إىل الساعة ) 09:00إستقبال باملداومة: كل يوم من الساعة ) 

 .(16:00( إىل الساعة) 13:30( و من الساعة) 13:30)  الساعة
  مبعلومات اإلستقبال الشخصي: و يسهر عليو أعوان مؤىلون يقومون باإلىتمام و ارحرص على إفادهتم

بشكل مبسط و مفهوم، توفًن معلومات عن وضعية شكوى نزاعية قيد الدراسة، تنظيم املواعيد مع رئيس املركز و 
ملصاحل القباضة و مكاتب املواعيد و املفتشيات أو رؤساء املصاحل الرئيسية و التوجيو ملصاحل الرئيسية و التوجيو 

 .االقتضاءمديريات الضرائب الوالئية عند 
 العامة عرب اهلاتف ) كيفية التصريح االستعالماتبالرد على  االستقباليتكفل أعوان  اهلاتفي االستقبال، 

 وحة لكم...(نسبة الرسم على القيمة املضافة، أنظمة فرض الضريبة، ارحقوق و الضمانات املمن
  مطويات و نشرات لتعميم النظام اجلبائي. استقبالالوثائق اجلبائية: تسلم على مستوى كل مصلحة 
  اخل. ارحوا صلجداول  50مطبوعات و خمتلف التصرحيات: تسلم تصرحيات سلسلة ج 
  اقرتاحاتكمدفرت الشكاوي: يوضع ىذا الدفرت حتت تصرفكم لتدوين آرائكم و. 

 إستقبال عصري و منظم: 4-2
 2عند اإلستقبال ذمد:

 على التوجيو إىل مكاتب مركز الضرائب أو املصاحل املختصة و  االستقباليسهر عون  العام االستقبال
 تسليم وثائق جبائية ) استمارات و مطبوعات (

 مكاتب إعالم و إجراءات بغية الرد بصفة واضحة على  التصرفتوضع حتت  : متخصص استقبال
املسائل اجلبائية علومات أوفر فيما خيص مب زم وقت أطول و ىذا من أجل التزويداإلستعالمية اليت تستل الطلبات

اجلبائي لدى مركز الضرائب و حول اإلجراءات املتعلقة  امللفمعلومات حول إجراءات فتح  املطروحة و منح
باإلعفاء، الشراء و إعادة تسديد الضريبة على  املتعلقة  طلباتالبالتنازل و توقيف النشاط إضافة إىل التكفل ب

 القيمة املضافة
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 تنظيم المواعيد: 4-3
لتسهيل تنظيم املواعيد مع إطارات مصاحل مركز الضرائب يتم وضع من جهة خمطط متضمن قائمة  

بصفة و ىذا  االستقبالطوال فرتة حمددة و من جهة أخرى األيام و مواقيت  باالستقبالاملستخدمٌن املكلفٌن 
 للمواعيد. استخدامودورية يتم إرسالو عن طريق املعلوماتية ملصلحة اإلستقبال من أجل 

و الذي يكون تابعا للمصلحة  باستقبالكمو يسمح ىذا التنظيم إعالماتكم مسبقا هبوية اإلطار املكلف 
 1املسًنة ملكلفكم اجلبائي.

 :الملتقيات اإلعالمية 4-4
املهنية اليت تساىم فعليا،   االحتاداتمببادرة من رئيس املركز، يتم تنظيم ملتقيات دورية مع اجلمعيات و   

 كوساطة لتحسٌن ارحوار بٌن املكلفٌن بالضريبة و اإلدارة اجليائية.
 2ريب املكلفٌن من مركزىم للضرائب.كما تنظم أيضا أبواب مفتوحة بغرض تق

 SCFالمحاسبية للضرائب وفق اللمعالجة ا: المبحث الثاني

 للرسم على القيمة المضافةالمعالجة المحاسبية  المطلب األول:
 البيع -املعاجلة احملاسبية للتخفيضات التجارية و املالية و الرسم على القيمة املضافة يف فاتورة الشراء 

 التالية:لدينا املعطيات التالية من املؤسسة التجارية و اليت ختص الفاتورة 
 10000سعر البيع =

 %10ختفيض جتاري =

 / الصايف التجاري =

 %1=  ختفيض مايل

 / = الصايف املايل

 %0،17 الرسم على القيمة املضافة =

 / = صايف الدفع

  

                                                           
 .6، ص 2009وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، الدليل اخلاضع للضريبة التابع ملركز الضرائب، منشور   1
 .7مرجع نفسو، ص   2
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 حساب الرسم على القيمة المضافة الواجب دفعها:
 10.000دينا سعر البيع = ل

  1000=  %10×10،000إذن:  %10ختفيض جتاري. 
  = 9000=  1000-10،000الصايف التجاري. 

  90=  %1×9000إذن:  %1ختفيض مايل. 
  = 8910=  90-9000الصايف املايل 

 :TVAحساب ال 

TVA  =8910×17% 

TVA =8910×0،17  =1514،7 

 10424،7 = 1514،7+8910:إذن صافي الدفع هو

 -عالجة المحاسبية في دفاتر البائع:الم 
 مبالغ دائنة مبالغ مدينة البيان رقم الحساب رقم الحساب

411 
XX66 

 
 

 
 

700 
4457 

 من ح/الزبائن
 ريف ماليةامن ح/مص

 إىل ح/مبيعات بضائع 
 إىل ح/الرسم على القيمة املضافة 

10424،7 
90،0 

 
 

9000 
1514،7 

 -:المعالجة المحاسبية في دفاتر المشتري 
 مبالغ دائنة مبالغ مدينة البيان رقم الحساب رقم الحساب

4456 
380 

 
 

401 
XX76 
 

 من ح/الرسم على القيمة املضافة
 من ح/مشرتيات بضائع

 إىل ح/ موردي املخزونات 
 إىل ح/إيرادات مالية 

1514،7 
9000 

 
 

1042،7 
90،0 
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 الدراسة التطبيقية للضرائب المؤجلةالمطلب الثاني: 
اليت دفعت تسبيق عن  15/03/2013لدينا املعطيات التالية لشركة الصناعات ارحديدية يف  الفرع االول: 

 دج 500.000و قدر مبلغ التسبيق  ،2014الضرائب سنة 
دج  600،000قدرت الضرائب على النشاط العادي للشركة الصناعات ارحديدية مببلغ  31/12/2014ويف 

 سدد الفرق نقدا.
 - للضرائب المؤجلة أصولالمعالجة المحاسبية 
 عند التسبيق الضريبي:-

 مبالغ دائنة مبالغ مدينة البيان رقم الحساب رقم الحساب
133  

51/53 

 من ح/الضرائب املؤجلة أصول
 إىل ح/البنك أو الصندوق 

500،000  
500.000 

 في حالة التسوية الضريبية:-
 مبالغ دائنة مبالغ مدينة البيان رقم الحساب رقم الحساب

692 
695 

 
 

133 
51/53 

 من ح/الضرائب مفروضة مؤجلة كأصول
 من ح/ضرائب على نشاط املؤسسة

 ح/الضرائب مؤجلة أصول إىل 
 إىل ح/البنك أو الصندوق 

500.000 
100.000 

 
 

500.000 
100.000 

مت فرض عليها ضرائب  15/04/2013املعطيات التالية لشركة صناعة ارحلويات حيث يف  لدينا الفرع الثاني:
 دج. 300.000نتج عنها ضرائب إضافية قدرت ب  ،بسبب إلغاء بعض األعباء و ضمها إىل النتيجة ،إضافية

 مت تسديدىا نقدا إغلى قابض الضرائب 20/05/2013يف 
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 -:المعالجة المحاسبية للضرائب المؤجلة خصوم 
 ضريبي:الدين العند ترتب -

 مبالغ دائنة مبالغ مدينة البيان رقم الحساب رقم الحساب
693  

134 

 من ح/الضرائب مفروضة مؤجلة كخصوم
 إىل ح/الضرائب املؤجلة خصوم

300.000  
300.000 

 
 في حالة التسوية الضريبية و تسديد المستحقات:-

 مبالغ دائنة مبالغ مدينة البيان رقم الحساب رقم الحساب
134  

531 

 من ح/الضرائب املؤجلة خصوم
 إىل ح/النقديات 

300.000 300.000 

 على أرباح الشركات الدراسة التطبيقية للضريبة المطلب الثالث:
 دى الشركات التجارية:حإل 2013و  2012لدينا املعطيات التالية املتعلقة بتحديد النتيجة اجلبائية للسنوات  

 النتائج احملاسبية أوال:
  

 
 العناصر اإلضافية ثانيا:

2011 2012 2013 

  208.000  قسط إىتالك السيارة
  400.000  مصاريف اإلستقبال و اإلقامة

  وحدة 200  اهلدايا اإلشهارية
  65.000  أجور الكراء

  3.050.000  إعانات و ىبات
 دج.60 ،دج70،دج 80بالرتتيب كما يلي: 2013إىل  2011شهارية السنوية قيمة اهلدايا اإل

  

2011 2012 2013 
60.000 99.000 40.000 
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 :2012_الضريبة على أرباح الشركات لسنة 
 التخفيضات -= الربح احملاسيب+ اإلسرتداداتالربح الجبائي

  2012سنة: 
 99.000:الربح المحاسبي 

 :اإلستردادات 
 دج(160.000قسط إىتالك السيارة)ارحد املسموح بو ىو -

 دج إسرتداد48.000=208.000-160.000
 اإلقامة:مصاريف اإلستقبال و -

 دج تعترب إسرتداد400.000مرفوضة من طرف مصلحة الضرائب إذا 
 دج للوحدة(500اهلدايا اإلشهارية)ارحد املسموح بو -

دج أقل من 14.000إذا جتاوزنا ارحد املسموح بو يعترب الباقي إسرتداد و يف ىذه ارحالة  ،دج14.000=70×200
 يوجد إسرتداد.دج( ال 100.000دج=500×وحدة200ارحد املسموح بو)

 دج(200.000_اإلعانات و اهلبات)ارحد املسموح بو 
3.050.000-200.000=2.850.000 

 التخفيضات: 
 دج65.000أجور الكراء=-

 65.000-(2.850.000+400.000+48.000+)99.000= الربح الجبائي

 .دج3.332.000= الربح الجبائي
 IBS 2012=3.332.000×23%و منو 

 دج.766360=  
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 -المعالجة المحاسبية للضريبة على أرباح الشركات 
مبالغ  البيان رقم الحساب رقم الحساب

 مدينة
 مبلغ دائنة

695  
 
444 

من ح/ضرائب على أرباح املؤسسة على نتيجة 
 النشاط العادي

 على النتائجضرائب الإىل ح/ 
 

766360  
 

766360 

444  
51 

 من ح/الضرائب على النتائج
 إىل ح/الصندوق 

 

766360  
766360 

 دراسة حالة لمؤسسة أشغال البناء المبحث الثالث:
 -شركة ذات مسؤولية حمدودة مبستغاًل–إن الشكل القانوين للشركة ىو  

يف حالة وجود  2009خصوم( ملؤسسة أشغال البناء لسنة -لقد قمنا يف دراستنا بالكشف عن امليزانية )أصول
 و هلذا قسمنا ىذا املبحث إيل مطلبٌن مها: ،SCFعندما مت تطبيق  2010و  PCNال
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 2009البناء لسنة أشغال خصوم( لشركة -الميزانية )أصول المطلب األول:
 ملؤسسة أشغال البناء 2009لسنة  خصوم(-أصول): امليزانية (08)الجدول رقم 

 المبالغ الصافية إهتالكات و مؤونات المبالغ اإلجمالية بيان الحسابات
 إعداديةمصاريف 

 رأس املال التجاري
 أراضي
 مباين

 معدات و أدوات
 معدات النقل

 أغلفة مسرتجعة
 جتهيزات أخرى

 جتهيزات إجتماعية
 إستثمارات

 خمزون
 حقوق اإلستثمارات

 حقوق املخزونات
 حقوق لدى الشركاء

 الزبائن
 تسبيقات اإلستغالل

 النقديات
 حسابات اخلصوم املدينة

 
 
 
 

980.000 
881.111 

 
 
 
 

805.200 
56.052 

 
21.600 

4.509.555 
1.704.232 

307.787 

 
 
 
 

196.000 
73.426 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

784.000 
807.685 

 
 
 
 

805.200 
56.052 

 
21.600 

4.509.555 
1.704.232 

307.787 

 مجموع حسابات األصول
 خسارة(النتيجة)

 المجموع الكلي لألصول 

9.265.537 
 

9.265.537 

 8.996.111 
 

8.996.111 
 المبالغ الخصوم

 رأس املال اإلجتماعي
 إحتياطات قانونية
 إحتياطات واجبة

100.000 
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 فائض قيمة التقييم
 نتيجة قيد التخصص

 مؤونات األعباء و اخلسائر
 سلفيات بنكية

 حسابات جارية لشركات
 املوردون

 ضرائب و رسوم خاصة باإلستغالل
 تسبيقات بنكية

 حسابات األصول الدائنة

 
809.001 

 
 

6.377.276 
 

340.224 
53.477 

 مجموع حسابات الخصوم
 النتيجة)ربح(

 المجموع الكلي للخصوم

7.679.978 
1.316.133 
8.996.111 
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 2009جدول حسابات النتائج لسنة  :(09)الجدول رقم 
 دائن مدين الفصول

 مبيعات بضاعة
 مشرتيات بضاعة

 الهامش اإلجمالي
 أنشطة اإلنتاج و الخدمات

 مباعإنتاج 
 خدمات مقدمة

 إنتاج املؤسسة لذاهتا
 إنتاج خمزن

 مواد مستهلكة
 مصاريف خمتلفة أتعاب

 مصاريف الصيانة
 القيمة املضافة

 مصاريف العمال
 الرسم على النشاط املهين

 ضرائب و رسوم أخرى
 مصاريف مالية

 مصاريف أخرى
 إىتالكات

 نتائج اإلستغالل
 منتوجات خارج اإلستغالل

 اإلستغاللأعباء خارج 
 نتيجة خارج اإلستغالل

 النتيجة احملاسبية
 ختفيض

 إضافات
 النتيجة اجلبائية

 
 
 
 
 
 
 
 

11.837.744 
24.000 
3.129 

 
 
 

770.211 
264.035 

56.464 
11.563 
53.613 

 
171.426 

 
 
 
 

14.508.318 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.643.445 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.316.133 
 
 

1.316.133 
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 2009لسنة  املخزوناتجدول حركة  :(10)رقم الجدول 

أرصدة يف بداية  الفصول
 السنة املالية

أرصدة يف هناية  اجملموع مدين
 السنة املالية

 دائن

 بضاعة
 مواد أولية

منتوجات نصف 
 مصنعة

 منتوج تام
 خمزون يف اخلارج

 
80.200 

 
12.562.744 

 
12.642.944 

 
805.200 

 
11.837.744 

 المجموع
 

80.200 12.562.744 12.642.944 805.200 11.837.744 
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 2010خصوم( لشركة أشغال البناء لسنة -الميزانية )أصولالمطلب الثاني: 
 2010امليزانية أصول لشركة أشغال البناء لسنة (:11)الجدول رقم 

 2009  2010  األصل
اإلىتالكات املؤونات  املبالغ اإلمجالية

 وخسائر القيمة
 صايف صايف

 
     أصول غًن جارية
     فارق بٌن اإلقتناء

     تثبيتات معنوية
     تثبيتات عينية

     أراضي
     مباين

 1.591.685 1.317.463 543.648 1.861.111 تثبيتات عينية أخرى
     تثبيتات يجري إنجازها

     تثبيتات مالية
     سندات موضوعة موضع معادلة

     مسامهات أخرى و حسابات دائنة ملحقة هبا
 56.052 56.052  56.052 قروض و أصول مالية أخرى غًن جارية

     ضرائب مؤجلة على األصل
 1.647.737 1.373.515 543.648 1.917.163 صول غير الجاريةمجموع األ
     أصول جارية

 805.200 1.755.645  1.755.645 خمزونات و منتجات قيد التنفيذ
     دماثلةحسابات دائنة و إستخدامات 

 4.509.555 5.589.968  5.589.968 الزبائن
 21.600    املدينون األخرون

 1.704.232 2.362.762  2.362.762 الضرائب وما شاهبها
     الموجودات وما شابهها

     األموال املوظفة و األصول املالية اجلارية األخرى
 307.787 332.170  332.170 اخلزينة

 7.348.374 10.040.545  10.040.545 الجارية مجموع األصول
 8.996.111 11.414.060 543.648 11.957.708 المجموع العام لألصول
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 2010امليزانية خصوم لشركة أشغال البناء لسنة  (:12)الجدول رقم 

 الخصوم
 

2010 2009 

   رؤوس األموال الخاصة
 100.000 100.000 رأس مال مت إصداره

   غًن مستعان بورأس مال 
   أ() إحتياطات مدجمة-عالوات و إحتياطات

   فوارق إعادة التقييم
   أ(فارق املعادلة )

 1.316.133 383.348 )أ( نتيجة الصافية/)نتيجة صافية حصة اجملمع(
 809.001 1.875.069 رؤوس أموال خاصة أخرى/ترحيل من جديد

   )أ( حصة الشركة المدمجة 
   )أ( األقليةحصة ذوي  

 2.225.134 2.358.417 1 المجموع
   الخصوم غير الجارية
   قروض و ديون مالية

   ضرائب)مؤجلة و مرصود هلا(
   ديون أخرى غًن جارية

   مؤونات و منتجات ثابتة مسبقا
   2 مجموع الخصوم غير الجارية

   الخصوم الجارية
   موردون و حسابات ملحقة

 340.224 750.636 ضرائب
 6.377.276 8.305.007 ديون أخرى
 53.477  خزينة سلبية

 6.770.977 9.055.643 3 مجموع الخصوم الجارية
 8.996.111 11.414.060 3+2+1 مجموع عام للخصوم
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 2010حساب النتائج لسنة : (13) الجدول رقم
  2009 2010 الفصول

 مدين دائن مدين  دائن
     البضائع املبيعات من

 املبيعات من املنتجات
 املبيعات من املنتوجات التامة املصنعة

 تقدمي اخلدمات
 مبيعات األشغال

 
 
 
 

 
 
 

5.224.269 

  
 
 

14.508.318 

     منتوجات األنشطة امللحقة
رقم األاعمال الصافي من التخفيضات و التنزيالت 

 والمحسومات
 5.224.269  14.508.318 

   1.500.000  املخزن أو املنتقص من املخزوناإلنتاج 
     اإلنتاج املثبت

     إعانات اإلستغالل
 14.508.318  6.724.269  .إنتاج السنة المالية1

     مشرتيات البضائع املبيعة
  11.837.744  4.968.635 املواد األولية

     التموينات األخرى
 اخلدمات اخلارجية

 التقاول العام
 اإلجيازات

 الصيانة و التصليحات و الرعاية
 أقساط التأمينات

 العاملون اخلارجٌن عن املؤسسة
 أجور الوسطاء و األتعاب

 اإلشهار

 
 
 
 

31.635 
 

24.000 
19.790 

  
 
 

3.129 
53.613 

 
24.000 

 

  11.563  6.298 اخلدمات اخلارجية األخرى
  11.930.049  5.050.358 .إستهالك السنة المالية2
 2.578.269  1.673.911  (2-1.القيمة المضافة لإلستغالل )3

  770.211  872.504 أعباء املستخدمٌن
  320.499  7.500 الضرائب و الرسوم و املدفوعات املماثلة

 1.487.559  793.907  .إجمالي فائض القيمة4
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     املنتجات العملياتية األخرى
    46.417 األعباء العملياتية األخرى

  171.426  274.222 خمصصات اإلىتالك
     املؤونات

     خسائر القيمة
     إسرتجاع على خسائر القيمة و املؤونات

 1.316.133  473.268  .النتيجة العملياتية5
     املنتوجات املالية

     األعباء املالية
     .النتيجة المالية6
 1.316.133  473.268  (6+5.النتيجة العادية)7

     عناصر غًن عادية)منتجات(
     عناصر غًن عادية)أعباء(

     .النتيجة غير العادية8
    89.920 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج

     الضرائب املؤجلة)تغًنات( عن النتائج
 1.316.133  383.348  .صافي نتيجة السنة المالية9

 2010جدول حركة املخزونات لسنة  :(14)رقم  الجدول
أرصدة مجمعة في  الفصول

 بداية السنة المالية
أرصدة مجمعة في  حركة الفترة

 الدائن   المدين  نهاية السنة المالية

     خمزونات البضائع
 255.645 4.968.635 4.419.080 805.200 املواد األولية و اللوازم

     التموينات األخرى
 1.500.000  1.500.000  اإلنتاجسلع قيد 

     خدمات قيد اإلنتاج
     خمزونات املنتجات

     املخزونات املتأتية من التثبيتات
     املخزونات يف اخلارج

 1.755.645 4.968.635 5.919.080 805.200 المجموع
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 2010جدول حتديد النتيجة اجلبائية لسنة  (:15)الجدول رقم 
 )حساب النتائج( .النتيجة الصافية للسنة المالية 1
 

 383.348 ربح
  خسارة

  .اإلستردادات2
  ل أعباء العقارات غًن خمصصة مباشرة لإلستغال

  حصص اهلدايا اإلشهارية
  مصاريف اإلستقبال الغًن قابلة للخصم
  اإلشرتاكات و اهلباة غًن قابلة للخصم

  قابلة للخصمالضرائب و الرسوم الغًن 
  مؤونات غًن قابلة للخصم

  اإلىتالكات غًن قابلة للخصم
  (2010ق.م.ت.27اإلجيارات خارج النتيجة املالية)القرض املؤجر()املادة

 89.920 الضرائب الواجب دفعها على النتائج الضريبة على أرباح الشركات
  الضرائب املؤجلة )تغًنات(

  للخصمخسائر القيمة غًن قابلة 
  الغرامات و العقوبات غًن قابلة للخصم

  إسرتدادات أخرى
 89.920 مجموع اإلستردادات 

  .الخصومات3
  فائض القيمة عن التنازل عن عناصر األصول الثابتة املعاد إستثمارىا

  صراحةاملداخيل املتأتية من توزيع األرباح اخلاضعة للضريبة على أرباح الشركات أو تلك املعفاة 

  اإلىتالكات املتعلقة بعمليات عقود القرض اإلجياري 
  اإلجارات خارج النتيجة املالية)ملك املستأجر(

  تكملة اإلىتالكات
  خصومات أخرى

  مجموع الخصوم 
  منق.ض.م.و.ر.م( 147)المادة  .العجز السابق القابل للخصم4

  2009عجز سنة 
  2008عجز سنة 
  2007عجز سنة 
  2006عجز سنة 

  المجموع القابل للخصم 
 (4-3-2+1النتيجة الجبائية )

 
 473.268 ربح

  خسارة
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 التحليل:
 PCNيف حالة وجود املخطط الوطين احملاسيب  2009خصوم( لسنة -خالل الكشف عن امليزانية )أصول من
 كالتايل:كانت املالحظات   SCFيف حالة وجود النظام احملاسيب املايل ال 2010و سنة 

اما يف  ،اول مالحظة ان يف املخطط الوطين احملاسيب كان ىناك جدول واحد يوجد فيو األصول و اخلصوم-1
 النظام احملاسيب املايل ذمد ان األصول يف جدول و اخلصوم يف جدول خاض هبا.

أما  881.111لغ و معدات نقل مبب 980.000كان ىناك معدات و ادوات مببلغ   2009يف امليزانية أصول لسنة -2
 . 1.861.111اصبح مدجما أو فيما يسمى بتثبيتات عينية اخرى مببلغ  2010يف امليزانية اصول لسنة 

تسجل يف اخلصوم و إذا كانت خسارة تسجل يف نالحظ يف املخطط الوطين احملاسيب ان النتيجة إذا كانت ربح -3
 األصول .

 أما يف النظام احملاسيب املايل سواء كانت النتيجة ربح أو خسارة فإهنا تسجل دائما يف اخلصوم 
كانت ىناك نتيجة قيد التخصيص أما يف النظام احملاسيب املايل اصبحت تسمى ترحيل   2009يف امليزانية خصوم -4

 من جديد.
اصبح  SCFاما يف ال TCRبات النتائج جبدول حسا PCNبالنسبة جلدول حسابات النتائج كان يسمى يف ال-5

 . CRيسمى حبسابات النتائج 
اما يف النظام احملاسيب  ،كان يوجد فيو نتيجة جبائية  2009كذلك نالحظ يف جدول حسابات النتائج لسنة -6

 املايل فإن النتيجة اجلبائية اصبح لديها جدول خاص هبا يسمى "جدول حتديد النتيجة اجلبائية".
الذي ىو حمذوب بالنسبة  8كان ىناك اهلامش االمجايل و القيمة املضافة  يف الصنف   TCRالنالحظ يف -7
 SCFلل
 Nمع  N-1دائما يقوم باملقارنة بالنسبة للسنة  ان النظام احملاسيب املايل ىو مقارن-8
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 خالصة:
على ثالث مصاحل خالل الرتبص الذي قمنا بو يف مركز الضرائب لوالية مستغاًل الحظنا أنو حيتوي من  

مصلحتٌن  ،رئيسية هلي مصلحة رئيسية لتسيًن امللفات و املصلحة الرئيسية للمراقبة و البحث و مصلحة املنازعات
 هلما مصلحة اإلستقبال و اإلعالم و مصلحة اإلعالم اآليل و الوسائل و أخًنا القباضة

بإعتبارىا أىم طرف من األطراف اجلديد نستخلص أن اإلدارة اجلبائية  SCFولكن من جانب تطبيق ال 
غًن أنو و رغم اإلختالفات املوجودة بٌن القواعد اجلبائية  ،املستعملة للمعلومة املالية من أجل حتديد الوعاء الضرييب

و القواعد احملاسبية فإنو بالضرورة على اإلدارة اجلبائية مطالبة بإصدار نصوص تتماشى مع املستجدات الواردة يف 
 لتعاريف احملاسبية اجلديدة كتغليب اجلوىر اإلقتصادي على املظهر القانوين.القواعد و ا
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 عامة:الخاتمة ال
الة يف معرفة مدى رحبية ادلشاريع و تعترب احملاسبة الركيزة األساسية و الوظيفة احليوية يف ادلؤسسة و أداة فع     

خالل فًتة زمنية معينة,كما تستعمل احملاسبة يف مجع و تبويب و حتليل البيانات على  تنظيم البيانات ادلقدمة
كما أن ىناك العديد من األدوار و ادلهام ادلوجودة يف ادلؤسسة ال ديكن   أدلستقبليةالقرارات  اختاذأساسها يتم 

ولة لدى الغَت )ادلكلفُت( تدقيقها إال من خالل مسك زلاسبة دقيقة و منتظمة, كذلك ىي وسيلة إثبات حق الد
 و ادلتمثلة يف الضريبة.

نظرا ألمهية الضريبة اليت ىي مورد ىام تعتمد عليو الدولة لتمويل خزينتها و بذكر مبادئها العامة وأىدافها و       
ا من و أنواعها و طرق حتصيلها و كيفية معاجلتها زلاسبيا, عمدت الدولة اجلزائرية إىل إجياد الصيغة اليت دتكنه

جعل جبايتها أكثر كثافة و فعالية و ختدم الصاحل العام و دليل على ىذا تبنت إطار زلاسيب دويل يعتمد بالدرجة 
 ادلستثمر من خالل تزويده بصورة صادقة و واضحة عن الوضعية ادلالية. احتياجاتاألوىل على تلبية 

و على ىذا األساس يربز ضرورة وجود نظام ربط بُت النظام اجلبائي )القوانُت الضريبية( و تسيَت النظام      
و اليت مع مرور الزمن  أصبحت تعترب أحد فروع   )احملاسبة( و ىو ما يعرف باحملاسبة الضريبية  االقتصادي

احملاسبية و التأكد من صحتها, كما تضمن قانون احملاسبة  و اليت هتتم بفحص الدفاتر و السجالت  و البيانات 
رلموعة من النصوص القانونية اليت تعترب خَت دليل على حرص  9000قانون ادلالية لسنة  9002ادلالية التكميلي 

الدولة اجلزائرية على إزالة سلتلف العقبات ادلتعلقة بتطبيق النظام احملاسيب ادلايل و ضرورة تكييفو مع قواعد النظام 
 اجلبائي.

للجانب التطبيقي تدّعم رأينا يف كون النظام احملاسيب ادلايل ديثل عنصرا أساسيا  دراستناىذا و بعد إضافة إىل      
صعوبة تطبيق النظريات ادلدونة بالقلم و حاولنا تدقيق حبثنا حول ادلعاجلة احملاسبية  اكتشفناو فعاال, كذلك 
 و آلية حساهبا. SCFللضرائب وفق ال

 سنعرضها فيما يلي: االقًتاحاتوعليو فقد توصلنا إىل مجلة من النتائج و      
 النتائج:-1
 قوانُت صارمة. ن صلاعة حتصيل الضريبة مرتبط بوجود نظام جبائي فعال حتكموإ-
 تعترب الضريبة موردا ىاما يف دتويل خزينة الدولة-
يف حالة مسك زلاسبة منتظمة ديكن من خالذلا حتديد مقدار الضريبة على ادلكلف بإقتناع الطرفُت )مصلحة -

 ادلكلف(. الضرائب, 
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إن الصعوبات اليت يعاين منها النظام اجلبائي اجلزائري ديكن إرجاعها بالدرجة األوىل إىل ضعف التشريعات و -
 من تلقاء نفسو. مبداخلوالذي دينح للمكلف حرية تصرحيو  القوانُت اجلبائية و طبيعة النظام اجلبائي

بدل اجلانب  االقتصاديإن النظام احملاسيب ادلايل جاء بنظرة سلتلفة عن سابقو و مبادئو تركز على اجلانب ادلايل و -
 اجلبائي لتوفَت معلومات مالئمة للمستثمرين بالدرجة األوىل.

 و ادلرجعية الدولية ال يعٍت حتما التطبيق اجليد و حتقيق النتائج ادلرجوة. SCFالتوافق بُت ال-
آثار و آفاق إجيابية على البيئة احملاسبية و ادلؤسساتية اجلزائرية من الناحية النظرية لكي تبقى  SCFتطبيق ال -

 فعاليتو رىن الواقع و الوقت.
لألخطاء و التالعبات, أي  اكتشافوو  لصحيحةاجلديد إعطاء صورة صادقة و ادلعلومات ا SCFديكن لل -

 يتفادى أخطاء النظام القدمي.
 الطرق احملاسبية و الضرائب دتكن من مراقبة حركية ادلداخيل شلا يسهل على إدارة الضرائب التعامل معها.-
ائية نظرا للقيود من النتيجة احملاسبية إىل النتيجة اجلب االنتقالبقوة يف جانب األعباء عند  االختالفاتتظهر - 

 اليت تضعها اإلدارة اجلبائية يف قابلية خصم ىذه األعباء.
اليتماشى النظام اجلبائي اجلزائري مع النظام احملاسيب ادلايل دتاشيا تاما, ألن اذلدف األول و األىم للنظام اجلبائي -

ظام احملاسيب ىو إعطاء معلومة , بينما ىدف النىو تعظيم إيرادات خزينة الدولة و التقليل من التهرب الضرييب
مبن فيهم مصلحة الضرائب.لكن ىناك توافق   االقتصاديُت ادلتعاملُتو ختدم مجيع  االقتصاديمالية تعكس الواقع 

 كبَت بينهما فيما خيص بعض النقاط.
من النتيجة احملاسبية إىل النتيجة اجلبائية دتثل رلموعة من التصحيحات و اليت  االنتقالالتسويات اليت تتم عند -

 دتم خارج إطار احملاسبة
 و التوصيات االقًتاحاتتقدمي بعض  من خالل النتائج السابقة ديكن :التوصيات -2
 األخذ بنظام ضرييب ثابت و مستقر يف نفس الوقت مرن حىت تستقر معادلو لدى األفراد-
 ثقافة ضريبية يف اجملتمعنشر -
 إعداد و تنشيط السوق ادلايل اجلزائري-
 اإلستفادة من جتارب الدول السابقة يف تطبيق و معرفة السلبيات و تفاديها-
جيب على اإلدارة اجلبائية مسايرة التطورات من خالل جتهيز مصاحلها بكافة وسائل اإلعالم اآليل ادلتطورة حىت -

 لتحقق من ادلعطيات.يتسٌت ذلا ادلراقبة و ا
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التعاون بُت اإلدارة و اجلامعة ألنو من شأن اجلامعيُت و ادلًتبصُت أن يسامهوا يشكل جيد يف إثراء البحث -
ادلًتبصُت على أهنم دخالء على  اعتبارو  أخلارجيعلى احمليط  االنعزالو  االنطواءسياسة  استخدامالعلمي و عدم 

 اإلدارة.
دراستنا ذلذا ادلوضوع تبُت أنو ديكن فتح باب لعدة إشكاليات و حبوث مستقبلية تستحق  بعد آفاق الدراسة:-3

 الدراسة و ذلك للتطرق للمواضيع ادلتعلقة ب:
 يف احلد من التالعبات ادلالية SCFدور ال-
 يف زيادة القدرة التنافسية SCFأمهية تطبيق ال-
 كيفية معاجلتها زلاسبياعلى ادلؤسسة و  SCFاإلنعكاسات ادلًتتبة عن تطبيق ال-
 



 :قائمة المراجع

 المراجع باللغة العربية:
 الكتب:-

 معهد التخطيط القومي,مصر.,السياسة الضريبية و العدالة اإلجتماعية,أمحد عبد العزيز شرقاوي(1
 .2008السيد أمحد لطفي,إعداد و عرض القوائم ادلالية,الدار اجلامعية,سنة  أمني(2
 .2011,اجلزائر,pages bleuesاجلزائرية,بوعون حيياوي نصرية,جباية ادلؤسسة (3
 .2010حنيفة,الواضح يف احملاسبة ادلالية وفق ادلعايري احملاسبية الدولية,اجلزء األول,دار ىومة, بن ربيعة(4

 .2011,زلاسبة ادلؤسسة و اجلباية وفق النظام احملاسيب ادلايل,الصفحة الزرقاء,اجلزائر مجال لعشيشي(5
 .2008اجلبائية,ديوان ادلطبوعات اجلامعية,اجلزائر, التقنياتمحيد بوزيدة,(6

 .2001,دروس يف ادلالية احملاسبية العمومية,دار احملمدية اجلزائر,حسني الصغري(7
 .2009طارق احلاج,ادلالية العامة,دار الصفاء للنشر و التوزيع,عمان,(8
 .1997اجلامعة اإلسكندرية,بريوت,يونس أمحد البطريق,السياسات الدولية يف ادلالية العامة,دار (9

 .170,ص 2013, احملاسبة العامة, ديوان ادلطبوعات اجلامعية, اجلزائر, الطبعة الثانية,كتوش عاشور(11

 .2009خلضر عالوي,نظام احملاسبة ادلالية,الطبع من طرف متيجة للطباعة,اجلزائر,(11
 .2006ادليسرة, مؤيد راضي,غسان فالح,حتليل و عرض القوائم ادلالية,دار(12
 .2008زلمد عباس زلرزي,إقتصاديات اجلباية و الضرائب,دار اذلومة,اجلزائر,(13
 .2003زلمد الصغري بعلي,ادلالية العامة,دار اذلومة,اجلزائر,(14
 .1991ادلالية العامة,الدار اجلامعية للنشر,طرابلس,منصور ميالد يونس,(15
 .2010مصطفى صاحل سالمة,نظم ادلعلومات احملاسبية,عمان, األردن, الطبعة األوىل, (16
 .2003مراد ناصر,فعالية النظام الضرييب بني النظرية و التطبيق, دار اذلومة, اجلزائر,(17
 .2000سوزي عديل ناشد, الوجيز يف ادلالية العامة, دار اجلامعة اجلديدة للنشر, اإلسكندرية, (18
 .2011سعيد عبد العزيز عثمان, النظام الضرييب و أىداف اجملتمع, الدار اجلامعية اإلسكندرية, (19
 .2012عباس عبد الرزاق, التحقيق احملاسيب و النزاع الضرييب, دار اذلدى للنشر و التوزيع,اجلزائر, (21
 .2011التوزيع, اجلزائر, عبد اجمليد قدي,دراسات يف علم الضرائب, الطبعة األوىل, دار جرجر للنشر و(21
 .2003دار ادليسرة للنشر و التوزيع,عمان,  عبد الناصر نور و آخرون, الضرائب و زلاسبتها,(22



 .2009عوادي مصطفى,الرقابة اجلبائية على ادلكلفني بالضريبة, الطبعة األوىل,اجلزائر, (23
 .2013التوزيع,األردن,الطبعة األوىل,علي خليل,سليمان اللوزي,ادلالية العامة, دار زىران للنشر و (24
 .2005طمة سوزي غاًل, ادلالية العامة موازنة الضرائب, ادلؤسسة احلديثة للكتاب,طرابلس,لبنان, فا(25
 .2010شطاط غاًل,النظام احملاسيب ادلايل, نوميديا للطباعة و النشر و التوزيع, اجلزائر, (26
 .2008شعيب شنوف,زلاسبة ادلؤسسة طبقا للمعايري احملاسبية الدولية,اجلزء األول, اجلزائر, (27
 .2005اجلزء األول, دار اذلومة, اجلزائر,  خالصي رضا,النظام اجلبائي اجلزائري احلديث,(28

 :الملتقيات و المجالت
, 06,متطلبات تطبيق النظام احملاسيب ادلايل اجلديد يف اجلزائر,رللة إقتصاديات مشال إفريقيا,العدد, كتوش عاشور-

 اجلزائر.
, فروم زلمد صاحل, ادلعايري احملاسبية الدولية و البيئة اخلارجية, ادللتقى الدويل األول حول النظام مزياين نور الدين-

 .2010جانفي  18-17جامعة الوادي,احملاسيب ادلايل يف ظل ادلعايري الدولية,
مداين بن بلغيث,تسيري اإلنتقال حنو النظام احملاسيب ادلايل,ورقة حبثية مقدمة ضمن فعاليات ادلؤدتر العلمي األول -

قتصادية و التجارية و علوم التسيري,جامعة الوادي حول النظام احملاسيب ادلايل يف ظل ادلعايري اإل لكلية العلوم
 .2010جانفي  18-17دولية,جتارب تطبيقات و أفاق يومياحملاسبية ال

 القوانين و المراسييم و القرارات:
 .2009مارس  25, 19,العدد  قوانني ادلالية-
 .2014ديسمرب,  31تاريخ,ب78 يتضمن قانون ادلالية, العدد 10-14القانون رقم  -
 .2007نوفمرب  25بتاريخ  74ادلتعلق بالنظام احملاسيب ادلايل,العدد  07/11القانون  -
 .2013وزارة ادلالية, ادلديرية العامة للضرائب, النظام اجلبائي اجلزائري, -
 .2009وزارة ادلالية,ادلديرية العامة للضرائب,النظام اجلبائي اجلزائري, منشورات الساحل, -

 .2013وزارة ادلالية,ادلديرية العامة للضرائب,قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة, -
ادلتعلق  29/10/2009الصادر يف  (02)وزارة ادلالية, ادلديرية العامة للمحاسبة, اجمللس الوطين للمحاسبة,القرار رقم -

 .2010بتنفيذ النظام احملاسيب ادلايل 
 .2009وزارة ادلالية,ادلديرية العامة للضرائب, مركز الضرائب,تنظيم و مهام مركز الضرائب سنة -



 .2009وزارة ادلالية,ادلديرية العامة للضرائب, الدليل اخلاضع للضريبة التابع دلركز الضرائب منشور -
 للمحاسبة.,النظام احملاسيب ادلايل,وزارة ادلالية,اجمللس الوطين 01الفقرة 250ادلادة -
-07ضمن تطبيق أحكام القانون ادلت 2008ماي  26ادلؤرخ يف  156-08من ادلرسوم التنفيذي رقم  21,22ادلواد -

 .11-07من القانون  42,8,7كذلك ادلواد   11
من اإلطار ادلفامهي,رللس معايري احملاسبة الدولية,الفئات ادلستخدمة للقوائم ادلالية و إحتياجها من  09ادلادة رقم -

 ادلعلومات.
 من قانون الرسم على القيمة ادلضافة. 22,21ادلواد -
 من القانون التجاري. 12,10,09ادلواد -

 المذكرات:
خترج لنيل شهادة ماسرت أكادميي,دراسة حالة مبديرية  ,مذكرةSCF,مراقبة التصرحيات اجلبائية وفق البرحال ليلى-

 .2012/2013الضرائب لوالية مستغاًل,
,مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت أكادميي,دراسة حالة SCFدرويش عمارية,ادلعاجلة احملاسبية للضرائب يف ظل ال-

 .2012/2013مبديرية الضرائب لوالية غليزان,

 المراجع باللغة األجنبية:
-BERNARD Salani, théorie économique de la fiscalité économic,France,année 2001. 

-JEAN-JAQUES Julian,les normes comptable,internationales,IAS /IFRS,2éme édition, 

fonction, France, 2008. 

-TAZDDIT Ali,maitrise de système comtable financier,édition ACG premiére édition, Alger, 

2009. 

-projet de systéme comtable financier,ministére des finances, juillet 2006. 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة الجداول:
 الصفحة العنوان الرقم

  دول التصاعدي السنوي للضريبة على الدخل اإلمجايلاجل (11)
  حتديد نسب الضريبة على األمالك (12)
  اخلاصة حبقوق التسجيل معدالت الضرائب (13)
  معدالت الضرائب اخلاصة حبقوق الطابع (14)
  PCNو ال SCFقارنة بني حسابات الم (15)
  من حيث اإلطار التقين IAS /IFRSو  SCFادلقارنة بني  (16)
  IAS/IFRS و PCNو ال SCFمقارنة القوائم ادلالية ما بني ال (17)
  دلؤسسة أشغال البناء 2009لسنة  خصوم-يزانية أصولادل (18)
  دلؤسسة أشغال البناء 2009لسنة  جدول حسابات النتائج (19)
  2009لسنة  جدول حركة ادلخزونات (11)
  2009لسنة  ادليزانية أصول لشركة أشغال البناء (11)
  دلؤسسة أشغال البناء 2010لسنة  ادليزانية خصوم (12)
  دلؤسسة أشغال البناء 2010لسنة  حسابات النتائج (13)
  2010لسنة  جدول حركة ادلخزونات (14)
  2010لسنة  جدول حتديد النتيجة اجلبائية (15)
 

 

 

 

 

 

 



 قائمة المختصرات:
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Plan Comptable National ادلخطط احملاسيب الوطين PCN 

 

Systéme Comptable Financier النظام احملاسيب ادلايل SCF 

 

Taxe Sur La Valeur Ajouté الرسم على القيمة ادلضافة TVA 

 

Plan Comptable General ادلخطط احملاسيب العام PCG 

 

Impôt Sur le Revenu Globale الضريبة على الدخل االمجايل IRG 

 

Impôt Sur Bénéfice Sociétés  الشركاتالضريبة على ارباح  IBS 

 

Taxe Sur L’Activité Professional الرسم على النشاط ادلهين TAP 

 

Impôt Forfaitaire Unique الضريبة اجلزافية الوحيدة IFU 

 

International Accounting Standard ادلعيار احملاسيب الدويل IAS 

 

International Financial Reporting Standart IFRS 

 

Centre Des Impôt مركز الضرائب CDI 
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