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 المقدمة                             

  :مقدمة عامة
على املستوى احملاسيب واملايل جيعل من الضروري ن تغريات به م بعد دخول النظام احملاسيب املايل حيز التطبيق وما جاء

  .وهذا قصد تكيفها أكثر مع متطلبات املعايري احملاسبة الدولية، إعادة النضر يف العالقة اليت وتربط بني احملاسبة واجلباية

ا متس ثالث جوانب  العبء بيان (ويف هذا اإلطار فان املعاجلة احملاسبة لضرائب الدخل تكتسب أمهية بالغة كو

  ) 12املعيار(احرتام املعايري احملاسبية، تسجيل العبء الضرييب.املايل

  : اإلشكالية

   12كيف ميكن معاجلة الضرائب على الدخل حماسبيا وفق النظام احملاسيب املايل واملعيار 

  : اإلشكاليات الفرعية 

ا النظام احملاسيب املايل ملعاجلة ضرائب الدماهية    خل التغريات اليت جاء 

  ضرائب الدخل  12كيف عاجل املعيار رقم 

  : لإلجابة على هذه اإلشكاليات نقرتح الفرضيات التالية 

  جاء النظام احملاسيب املايل بعدة تغريات فيما خيص املعاجلة احملاسبية لضرائب الدخل  -

  املعاجلة احملاسبية لضرائب الدخل   12خص املعيار رقم  -

  :أهمية البحث

أمهية بالغة يف كونه يعاجل موضوعا جديدا على أساس أن تطبيق النظام احملاسبة املايل كان يف يكتسب هذا البحث 

  .2010جانفي 01

  :أهداف البحث

  .هذا البحث إىل بيان خمتلف السجالت احملاسبة املتعلقة بالعمليات اجلباية اخلاصة باملؤسسة يهدف

  :أسباب اختبار املوضوع  -

  .حماسبة وجباية–ار هذا املوضوع وذالك الرتباط بالتخصص املدروس تمثل يف أسباب موضوعية الختيت
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 المقدمة                             
  : المنهج

كما استخدمنا منهج ،  من أجل اإلجابة على اإلشكالية استخدمنا املنهج الوصفي االستقرائي املوافق للدراسات النظرية

  .اجلانب التطبيقي –دراسة احلالة -الدراسة امليدانية 

  : الدراسات السابقة

ا الطالبان يف حدود ع ذا الصدد ميكن إن نذكر دراسة قام  لم الباحث فان هذا النوع من املواضيع نادر الدراسة 

ية اجلزائرية أعدت االقتصادحتت عنوان املعاجلة احملاسبية للضرائب والرسوم يف املؤسسة  "أنور معامير"و "معمر بلخضر"

وض يف بعض املفاهيم اجلباية مع بيان كيفية تسجيلها حيث حاولت هذه الدراسة اخل 2008/2009باملوسم اجلامعي 

  .حماسبيا

ا أمهلت املفاهيم النظرية على حساب القيود احملاسبية وبالتايل ميكن اعتبارها دراسة تقنية  ما يعاب على هذه الدراسة أ

ا مل تتطرق للتغريات الدولية يف ميدان احملاسبة   .إضافة إىل أ

  :صعوبات وتحديات الدراسة

  .قلة املواضيع املتطرقة للمعاجلة احملاسبية لضرائب الدخل وخاصة بالنظام احملاسيب املايل الذي يعترب بدوره حديثا

  :حدود الدراسة

ا مل تتطرق إىل املعاجلة احملاسبية جلميع أصناف الضرائب على الدخل كما متت الدراسة   ،من بني حدود الدراسة أ

  .مستندين يف ذلك باملعطيات التكميلية للبناء األشغالة التطبيقية هلذا املوضوع يف مؤسس

  : هيكل الدراسة

ذه الدراسة مت تقسيمها إىل ثالث فصول خصص الفصل األول لإلطار ملفاهيمي أما الفصل الثاين فتطرقنا إىل ، للقيام 

الثالث فيه اجلانب التطبيقي للمعاجلة  والفصل، )12(املعاجلة احملاسبية لضرائب الدخل وفق النظام املايل واحملاسيب واملعيار 

.اليت قمنا فيها أهم النتائج املتوصل إليهاخالصة ؤسسة  لنصل يف األخري إىل املاحملاسبية للضرائب على الدخل يف 

  الملخص



 

 

ا     العديدة  تبني لنا أمهية املؤسسات يف اجلباية العامة للدولة وذالك من خالل األنواع.من خالل الدراسة اليت  قمنا 
ومبا  أن قانون الضرائب الرسوم طرأت عليه عدة تغريات وحتوالت حسب احلاجة واملعايري واملتطلبات  للضرائب والرسوم

دف الوصول إىل   اجلبائية واجلدير بالذكر أن التوحيد واملعايري احملاسبية املربمج تطبيقها جيب أن تأخذ بعني االعتبار 
 هلا اثر يف ن املهم دراسة حمل كل املشاكل اليتبني احلاجات احملاسبية واجلبائية  فكلن مبرنامج يسهل عليها االتصال 

ولكن االنتهاء من نتائج حماسبية إىل .املوارد اجلبائية للدولة حيث ال جيب إعطاء األولوية جلانب على حساب اآلخر 
  .بيةينتائج ضر 

ا  كما حلضنا اجلهود املبذولة .ام اجلبائي ظعدة تغريات يف ما خيص النواجلزائر بعد إتباعها فكرة املعايري الدولية أدى 
  .حملاولة تكيف خمططها الذي يعكس التوجه حنو توفري معلومة مالية مفهومة وطنيا ودوليا

  ام احملاسيب اجلديد ختتلف عن النظام القدمي من عدة جوانبظكما تبني أن احلاسبة الضريبية وفق الن
 

Grâce à notre étude. Montrez-nous l'importance des institutions dans la collection de l'Etat du 

spectre à travers les nombreux types de taxes, y compris celle de la loi et les taxes ont eu lieu il 

quelques changements et des changements au besoin, les normes et les exigences de l'impôt et est 

utile de mentionner que l'application de la consolidation et normes comptables programmée devrait 

prendre en compte les afin d'accéder au programme facilite la communication entre le comptable et 

fiscal besoins Vkln important d'étudier la place de tous les problèmes qui ont un impact dans les 

ressources fiscales de l'Etat où la priorité devrait être donnée à la partie au détriment de l'autre. mais 

les résultats finis pour les résultats de la comptabilité fiscale. 

Et l'Algérie après que l'idée de suivre les normes internationales dirigé par plusieurs changements 

en termes de système fiscal. Comme pour étreindre l'effort d'essayer d'adapter son plan, qui reflète 

la tendance à la fourniture d'informations financières compréhensibles et nationalement et 

internationalement.  

Comme il s'avère que le calculateur de l'impôt selon le nouveau système comptable est différent de 

l'ancien système de plusieurs aspects. 
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 مفـاهيم عامة حول الضريبة



                   

3 
 

  ةمفـاهيم عامة حول الضريب                الفصل األول  
      

  : مقدمة

بـل هلـا تـأثري أيضـا ، فتأثريهـا ال يقتصـر علـي اخلزينـة العامـة، احلـديثتعترب الضرائب من أهم موارد الدولة يف العصر     

هـذا وأصـبحت الضـرائب أداة يف يـد الدولـة تسـتخدمها ، االقتصادي واالجتماعي على الدولـة، على اجلانب السياسي

فـاهيم عامـة حـول انطالقا من هذا ارتأينـا تسـليط الضـوء علـى م، للتأثري على احلياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية

 .الضريبة
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  ةمفـاهيم عامة حول الضريب                الفصل األول  
     

  ماھیة الضریبة: المبحث األول

  ماهية الضريبة وخصائصها: المطلب األول 
  :مفهوم الضريبةأ ـ  

   .لتحديد مفهوم الضريبة سنتطرق إىل جمموعة من التعاريف واستخالص التعريف األنسب 

  الدولة (اجلماعات اإلقليمية  منجز لفائدة، دون مقابل، ائي، ذو سلطة، طاع نقديتقا :التعريف األول

  .1أو لصاحل اهليئات العمومية اإلقليمية) ومجاعتها احمللية

  العامة  مسامهة منه يف التكاليف واألعباء، الضريبة فريضة مالية يدفعها الفرد جربا إىل الدولة: التعريف الثاني

اية   .2ودون أن يعود عليه نفع خاص، بصفة 

  م التكليفية  توزيعا قانونيابني االفراد لتوزيع األعباء العامة هي وسيلة : التعريف الثالث وسنويا طبقا لقدرا

  .3بال مقابلبأدائها

  ها بال مقابل متكينا للدولة من القيام بتحديد لزامية حتددها الدولة ويلزم بأدائهي فريضة إ : التعريف الرابع

تمع   .4أهداف ا

فيما جند ، ية واالجتماعيةاالقتصاد فيها من الزوايا املختلفة القانونية و لقد تعددت تعار يف الضريبة وفق الباحثني

عيين ونقدي يف آن واحد ونظرا للصعوبات  يعتربهبعض التعاريف تركز على اإلقطاع النقدي وجند البعض اآلخر 

 . سباالكربى اليت يواجهها الفقهاء قصد حتديد املفهوم املناسب للضريبة فإن التعريف الذي نراه منا

 

 

  
                                                

 13ص1991دیوان المطبوعات الجامعیة سنة ، عمر صخري عمر صخري اقتصاد مؤسسة -1
 12رشدي شیحة صضرائب الدخل المباشر مصطفى  -2
 08ص 2005دیوان المطبوعات الجامعیة ، جبایة المؤسسة: حمید بوزید  -3
 07ص 1990ناصر دادي عدون اقتصاد مؤسسة دار النقدیة سنة  -4
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  ةمفـاهيم عامة حول الضريب                الفصل األول  
  : هو كالتالي      

ا ح، مسامهة نقدية“  م التسامهية واليت تقوم عن طريق السلطة بتحويل األموال  سبتفرض على املكلفني  قدرا

ائي ودون مقابل حمدد   .1”حنو حتقيق األهداف احملددة من طرف السلطة العمومية ، احملصلة وبشكل 

اخلزينة العامة للدولة وهو يدفع من كل شخص يكون حباجة إىل ميول  عن اقتطاع نقديهو عبارة : تعريف الرسم

تمع   خدمة مقدمة من طرف الدولة وان هذه اخلدمة تعود عليه بالنفع اخلاص إىل جانب منفعة عامة تعود على ا

  .ككل

  :  الفرق بين الرسم والضريبة

  : يما يلي عند املقارنة بني الضريبة والرسم جند أوجه التشابه واالختالف بينهما ف

  كل من الضريبة والرسم نقديان؛  

 العمومية؛ يعتربان مورد للخزينة 

 كالمها جربيان أي يدفعان بطريقة قانونية أو باإلخضاع قانوين . 

ا وليس ، املطلق ميكن تصوره كنقطة إختالف بني الضريبة والرسم إن اجلرب يف مفهومه ألن الضريبة بدفعها املكلف 

ار دفعه عن عدمه وخيتلفان من حيث كيفية حتديد كل من الرسم على أن الرسم للشخص اختيتلف ذلك خي، له خيار

  . 2والضريبة فإن أساس فرض الرسم من قبل الدولة حيث تكلفه اخلدمة

  : خصائص الضريبة : ب   

  : الضريبة مبلغ نقدي* 

شخاص الطبيعيني أو ستهدف ثروة أو دخل األت فهيهذا ما يفرقها ويتعلق األمر باالقتطاع النقدي 

ية السائدة االقتصادنظرا ألن الظروف ، ية كانت الضريبة تفرض وحتصل يف صورة عينةاالقتصادففي النظم ، املعنويني

                                                
 .11ص، دار هومة، اقتصادیات الجبایة والضرائب، محمد عباس محرزي 1
 .96ص، 1969، قاهرةال، دار النفقة العربیة، المالیة العامة، عادل فلبح العلیة  2
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  ةمفـاهيم عامة حول الضريب                الفصل األول  
وإذا كانت هذه هي الوضعية الشائعة يف ذلك الزمن نظرا لواقع ، آنذاك كانت تقوم على أساس التعامل بالصورة العينة     

ت العينة وعدم انتشار استعمال النقود لكن األمر قد تطور وأصبحت النقود هي وسيلة يات العينة واملبادالاالقتصاد

  .تدفع الضرائب يف شكل نقدي  أن وأداة التعامل األساسي األكثر انتشارا أو شيوعا ما أدى إىل

 .رة نقديةحنصل يف صو ، والضرائب بصورة خاصة، فإن اإلجراءات العامة، ومبا أن النفقات العامة يف صورة نقدية

  : الطابع اإلجباري والنهائي للضريبة* 

له أي خيار يف أدائها أو عدمه وال  سيدل عليه أمسها نفسه فاملكلف ملزم بأدائها ولي إكراهي، للضريبة طابع جربي

اليت  يف كيفية الدفع وموعده يف حال امتناعه عن تأديتها جتلب منه بالقوة وهذه اخلاصية متيزها عن املسامهات الطوعية

ا األفراد من تلقاء أنفسهم   .يتقدم 

حيث ال ميكن إجبار ، والذي هو عبارة عن فعل إرادي، ومفهوم اجلرب للضريبة جيعل منه معاكسا ملفهوم الغرض  

  .قرض عام عكس إدارة الضرائب اليت جترب املواطن على أداء ضريبة مرتتبة عن ممارسة نشاطه على اكتتابأحد 

  :صورة نهائية الضريبة تدفع ب*  

مبعىن أن املكلف ال ميكنه اسرتداد املال الذي يدفعه على سبيل الضريبة بأي شكل من أشكال وعاء الضريبة أو مطرح 

  .1ةالضريبة هو إعادة أو املوضوع الذي يفرض عليه الضريب

 :   ضريبة دون مقابل* 

ويدفع . ليه وحده مقابل أدائه الضريبةمبعىن أن املكلف يدفع الضريبة دون أن حيصل على منفعة خاصة تعود ع

تمع يف حتمل األعباء والتكاليف العامة   .املكلف الضريبة مسامهة منه كعضو داخل ا

 :الضريبة غرضها تحقيق المنفعة العامة* 

ميكن أن ، أن تغطية النفقات العمومية هو اهلدف الرئيسي للضريبة وأن هذه األخرية، تضمنت النظرية الكالسيكية

  ية االقتصادون هلا أي تأثري على الشؤون تك
                                                

 .176ص، دیوان المطبوعات الجامعیة، المالیة العامة وضرائب المالیة العامة، علي زغدود- 1
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  ةمفـاهيم عامة حول الضريب                الفصل األول  
مما يتناسب مع احد املبادئ ، نالحظ بأن الضريبة تكون على اإلجراءات يف السنة املالية: الضريبة السنوية*      

  .احملاسبة

 : مكانية الضريبة* 

ا أن الضريبة اقتصادية ليست سياسية  بغض النظر عنأي أن الدخل جلميع األشخاص الطبيعيني واملفوضني ، يعين 

   .احلسبة

 : الضريبة لتغطية أعباء الدولة* 

النظرية الكالسيكية أن تغطية النفقات العمومية هو هدفا الرئيسي للضريبة وأن هذه األخرية ال ميكن أن يكون  ترى

اإلرادات  أهم مصادر نية وهذا املفهوم يرتبط بعنصر الدولة احلارسة  والضريبة ماالقتصادهلا أي تأثري على الشؤون 

  . 1العامة على اإلطالق وهلذا فهي متكن الدولة من حتقيق األهداف وهو اهلدف الدائم والرئيسي

  :أنواع الضرائب : المطلب الثاني 
من حيث املادة اخلاضعة هلا ، ختلفت وجهات النظر يف تصنيف الضرائب إذ جند من صنفها من حيث نقل عبئهاإ

  .اكذلك من حيث الواقعة املنشأة هلو 

  : من حيث نقل العبء الضريبي - 1-ا

ا قانونا مبعىن أن العبء: ضريبة مباشرة -  الضرييب يتحمله  وهي ضرائب تورد إىل خزينة الدولة من قبل املكلف 

ا مثال   الضريبة على الدخل اإلمجايل: املكلف 

ا قانونا إىل هي عكس الضرائب املباشرة كون أن العبء الضرييب فيها ي:  ضرائب غير مباشرة –  نتقل من املكلفني 

املستهلك األخري وأبرز مثال على ذلك الرسم على القيمة املضافة إذ أن البائع حيمل الرسم يف تكلفة البيع اليت 

   :تساوي

  .الرسم على القيمة المضافة +  مختلف المصاريف الواجب تحميلها+ ثمن الشراء 
                                                

 .16ص، مرجع سابق، محمد عباس محرزي -1
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  ةمفـاهيم عامة حول الضريب                الفصل األول  
  : المادة الخاضعة  من حيث من -2-أ     

إن هذا النوع من الضرائب هو السباق إىل الظهور حيث تدفع من األشخاص : على األشخاص  ضرائب -

شخاص ألمقسمني يف إقليم معني كما تدفع حسب االنتماء ا ِ وتعرف هذه الضريبة يف النظام .جتماعي هلؤالء األ

  اإلسالمي اجلزية اليت يدفعها أشخاص مقيمني 

بة هو ما ميلكه الشخص وليس الشخص يف حد ذاته وهذا األخري ميلك أساس هذه الضري:  ضرائب على األموال -

  1.املال أو كالمها وبالتايل فإن أساس فرض الضريبة هو الدخل واملال، دخل أو راتب

  :  من حيث الواقعية المنشئة للضريبة - 3 –أ 

نتقال املال  مثل إ، ضرييبنتقال رأس املال من شخص آلخر يرتتب عنه تكليف مبعىن إ:  واقعة تملك رأس المال -

  .من املالك إىل الوارث

إن املادة األولية اليت ختضع إىل تعديالت وحتويالت بغرض احلصول على منتوج  سواء تام أو :  واقعة اإلنتاج -

   .نصف مصنع تنشأ عنها ضريبة على اإلنتاج

د يف خمتلف أنواع الضرائب غري املباشرة جمس االستهالكإن التكليف الضرييب الناتج عن واقعة :  االستهالكواقعة  -

 .وعلى رأسها الرسم على القيمة املضافة

مبجرد حتقيق دخل معني بالنسبة للشخص الطبيعي أو املعنوي جيعله خاضع للتكليف :  واقعية تصنيف الدخل -

ط ما أو إذا إن عامال أو دخل سنوي إذا كان صاحب نشا:فإن كان شخص طبيعي مبجرد حتقيق أجر إذا ، الضرييب

 .كان شخص معنوي مبجرد حتقيق األرباح

  :من حيث المصدر 4أ ـ 

ونتيجة هلذا جند أنواع خمتلفة ومتعددة ، يف هذا النظام  لكل نشاط ضريبة خاصة به:  نظام الضريبة المتعددة  -

  .باختالف وتعدد النشاط
                                                

 89ص  2003محمد عباس محرزي المالیة العامة دیوان المطبوعات الجامعیة  1
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  ةمفـاهيم عامة حول الضريب                الفصل األول  
اخل ...مالية ، فالحية، صناعية، ريةوهو جتميع كل األنشطة مهما كان نوعها جتا: نظام الضريبة الوحيدة -     

  .وإخضاعها إىل ضريبة وحيدة كضريبة على الدخل اإلمجايل

  :عرمن حيث الس 5أ ـ 

إن الضريبة النسبية تتمثل يف ذلك االقتطاع الضرييب الذي يقرض نسبة واحدة على جمموع  :الضرائب النسبية  -

  :املداخيل فمثال

تفرض هذه .قة طردية بني الدخل واملعدل فكلما زاد الدخل زاد املعدل املطبقجند هناك عال :الضرائب اإلقطاعية  -

  وهناك أشكال خمتلفة. وهذا األسلوب هو األكثر اختيارا، الضرائب وتتزايد بتزايد الوعاء الضرييب

ما انتقلنا إىل ترتبط باملوالني تصاعديا نسبة الثروة والدخل مث تفرض الضريبة بنسبة تتزايد كل :التصاعدية بالطبقات -

  .طبقة أكثر ثراء

يتم تقييم دخل كل ممول على حدا إىل عدة أقسام أو شرائح مث تفرض الضريبة بنسب : حالتصاعدية بالشرائ -

  .1وتعترب هذه الطريقة أكثر عدالة. خمتلفة تتزايد كلما انتقلنا من شرحية إىل أخرى

  األسس القانونية للضريبة: المطلب الثالث
املالية العامة يف إجياد نقطة االرتكاز القانونية اليت تعطي للدولة احلق يف فرض الضرائب والتزام املواطن  عملت النظرية

، أوهلا نضريه العقد واملنفعة، كل منها تابع إىل فرتة تارخيية معينة  احملاوالت إىل تيارين كبريي وميكن إرجاع هذه، بأدائها

   :يف ما يليعرف على كلتا النضريتني وسنقوم بالت.وثانيها التضامن االجتماعي

  :نظرية المنفعة والعقد االجتماعي: أوال

تـاب الذين  ا نتيجة تعاون بني الدولة واألفراد ترجع نضريات العقد إىل آراء الّك يلتزم األفراد . برروا الضريبة بأ

ذه األموال ونضري قيام الدولة مبقتضاها بأداء الضريبة للدولة يف مقابل محاية الدولة هلم وألمواهلم وضمان ا نتفاعهم 

ا لألفراد املقيمني على أرضها   . خبدما
                                                

 اإلصالح الجبائي ، خالصي رضا -1
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  ةمفـاهيم عامة حول الضريب                الفصل األول  
  .وأول من جاء بنظرية العقد االجتماعي هو الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو يف القرن الثامن عشر     

  فاعتربه البعض كآدم . واختلف القائلون بقوة هذه النظرية يف تكييف طبيعة هذا العقد

ا لألفراد مقابل التزامهم بدفع من هذه اخلدمات يف صورة ضرائب، ع خدماتمسيث عقد بي   .فالدولة تبيع خدما

اعتربوا أن الدولة شركة  التكييفوأصحاب هذا “ عقد شركة ’’ وقد مثل البعض اآلخر هذا العقد الضمين على أنه 

تمع حيث يقوم كل منهم بأداء ، إنتاج كبرية عمل معني ويتحمل يف سيل ذلك نفقات الشركاء بينما هم أفراد ا

  .خاصة

املادية للمواطنني بل   إذ أن الدولة ال تقوم بتوفري جمموعة من اخلدمات: وقد نال هذا التكييف قدرا من اإلستفادات 

  . يصعـب تقديرهاجمموعة من اخلدمات املعنوية واألدبية اليت كذلك 

ولذا . عتقاد من طرف بعض املنضرين دون التأكد من حتييدهإ وأخريا أن البحث على ركيزة قانونية تقوم على أساس

على اجلزء ’’ عقد التأمني “عتبار هذا العقد على أنه إ إىل ’’مونتسكيو“فقد ذهب بعض املنضرين على رأسهم 

ا على أحسن صورة    . 1الباقي من أمواهلم واإلنتفاع 

  :نظرية التضامن االجتماعي :ثانيا

، جتماعيةوإسباب سياسية أل، اطنني يسلمون بضرورة وجود الدولةاملو  مفـادها أنفكرة أساسية تركز هذه النظرية على 

موإشباع إ مصاحلهم تعمل على حتقيق تضامن اجتماعي مبوجبه يلتزم كل واحد  مث ينشأ بني األفرادومن ، حتياجا

اية لة من القيام بوظائفها الكربى يف محكل بسب مقدرته املالية حىت تتمكن الدو ،  منهم بأداء الضريبة املفروضة عليه

تمع فإن نظرية التضامن االجتماعي مرتبطة بفكرة السيادة اليت متارسها الدولة على ، ذكرناه وباإلضافة إىل ما، ا

ومنه يتضح أن هذه النظرية مثل السند القانوين الذي تركز عليه الدولة لبسط سلطتها فيما خيص فرض ، مواطنيها

  .2ى املقيمني داخل إقليمها من مواطنيها وأجانبالضريبة عل

                                                
 29ابق صعباس محرزي مرجع س 1
 . 22ص، مرجع سابق، سوزي عدلي ناشد 2
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  ةمفـاهيم عامة حول الضريب                الفصل األول  
  مبادئ عامة للضريبة وأهدافها : المطلب الرابع     
  : القواعد العامة للجباية: أوال

  يف النفقات  االقتصاداملالئمة يف التحصيل و ، اليقني، العدالة: لقد صاغ آدم مسيث هذه القواعد يف 

  : قاعدة العدالة  - 1

م التكيفية أن يسامهوا يف نفقات احلكومة قدرعلى املواطنني يف كل الدول  مبعىن تناسبا مع الدخل ، ما ميكن مع قدرا

 .الذي يتمتعون به حتت محاية الدولة 

الذين جيدون أنفسهم جمربين ، مصاريف اإلدارة جتاه املالك يف ملكية كبرية، اجتاه أفراد نفس األمة، متاثل نفقة احلكومة

ا يف هذه امللكية مجيعا على املسامهة يف هذه   املصاريف تناسبا مع الفائدة اليت يتمتعون 

  : قاعدة اليقين  - 2

، النمط، فالفرتة .جيب أن تكون الضريبة أو جزء منها الذي يلزم كل فرد يدفعها أن يكون يقينا وليس عشوائيا   

  .1ل دفع آخركل هذا جيب أن يكون واضحا ودقيقا سواء للمكلف بالضريبة أو بالنسبة لك،  حجم الدفع

إىل جانب معرفته حلقوقه حنو إدارة الضرائب والدفاع عنها حيث أنعدم الوضوح يؤدي إىل حذر املكلفني من النظام 

  .الضرييب

 :     قاعدة المالئمة في الدفع  - 3

ا وتسهيل دفعها وخاصة فيما يتعلق مب    ا ضرورة تنظيم قواعد الضريبة بصورة تالءم ظروف املكلفني  وعد ويقصد 

دف هذه القاعدة يف، التحصيل وطريقته وإجراءاته حقيقة األمر إىل جتنب تعسف إدارة الضرائب يف استعمال  و

  عتبارات املالئمة أن تكون القاعدة املتعلقة إوتدعو ، سلطتها فيما يتعلق بإجراءات التصفية والتحصيل

من أجل جتنب العديد من املشاكل اليت ميكن أن ، بكل ضريبة متفقة مع طبيعتها الذاتية واألشخاص اخلاضعني هلا

  . هذه القاعدة تنتج عن حالة خمالفة

                                                
 .65ص، 1973سنة ، المالیة العامة، حسن عواضة وعبد الروؤف فضیلة 1
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  ةمفـاهيم عامة حول الضريب                الفصل األول  
  : النفقة االقتصادقاعدة  – 4     

إذا سادت ، القاعدة أن تتم حتصيل الضريبة بأسهل الطرق اليت ال تكلف إدارة الضرائب مبالغ كبرية ذهويقصد 

امما يكلف ا، إجراءات وتدابري إدارية يف غاية التعقيد ومراعاة هذه ، لدولة نفقات قد تتجاوز حصيلة الضريبة ذا

  .القاعدة يضمن للضريبة فعاليتها كمورد هام تعتمد عليه الدولة دون ضياع جزء منه من أجل احلصول عليه

  : 1أهداف الضريبة:ثانيا 

جوانب أخرى مثل ي االقتصادصارت هلا أهداف أمشل متس باإلضافة إىل اجلانب  صبح للضريبة هدف حمدد بلمل ي

  : منهابط اجلوانب فيما انظرا لرت وهذا ، احلياة السياسية واالجتماعية

ريبة ضفإن تغطية النفقات العمومية هو اهلدف الوحيد لل، النظرية الكالسيكية حسب:  الهدف المالي للضريبة .1

ألنه يف الواقع ، ادية الضريبةأما اليوم فال ميكن الدفاع عن فكرة حي. واليت جيب أال يكون هلا أي تأثري اقتصادي

نعكاسات إدون أن تكون هناك  ربع الناتج الداخلي اخلامطاع عن طريق اجلرب الضرييب تمن املستحيل اإلق

قتصادية إنعكاسات إمما حيدث ، فاإلقطاع الضرييب يقلص من القدرة الشرائية لألفراد، قتصادية هامةإومضاعفات 

  . ستهالكهاإوبالتايل تؤثر يف حجم  سعار الغالل والسلعأيف نفس السياق فالضريبة تزيد من 

موعة: األهداف األخرى للضريبة .2 دف الضريبة  من األهداف خارج اهلدف املايل املتمثل يف ملئ  ميكن أن 

كما تعمل على حتقيق أهداف ،  فهي ميكن أن تستعمل لتحقيق أغراض إقتصادية: صناديق اخلزينة العمومية 

 .اجتماعية 

 

 

 

  :  ياالقتصادي أو الهدف التعديلي االقتصادالهدف  –أ 

                                                
 .1ص، 1992سنة ، دیوان المطبوعات.، اقتصادیات المالیة العامة.، صالح دویلیة -1
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  ةمفـاهيم عامة حول الضريب                الفصل األول  
ا أن الضريبة       دف الوصول إىل حالة االستقرار تويقصد  بالتضخم أو االنكماش  مشوبغري ، ياالقتصادستخدم 

م ي وميكن إجناز أهاالقتصادية وحتقيق االستقرار االقتصادوأصبحت يف إطار الدولة اجلديدة أداة للتأثري يف األوضاع 

  :ية فيما يلي االقتصاداألهداف 

  .تشجيع بعض أنواع املشروعات العتبارات معينة فتعفيها من الضرائب كليا أو جزئيا  -   

محاية الصناعات الوطنية ومعاجلة احلجز يف ميزان املدفوعات ويتم ذلك بفرض ضرائب مجركية مرتفعة على  -  

  .ائب كليا وجزئيااد من اخلارج وبإعفاء الصادرات من الضر ري االست

وبالتايل يعمل على  االستهالكستعمال حصيلة الضرائب املفروضة لتمويل النفقات احلكومية مما يعمل على زيادة إ -

  .رفع الطلب الكلي وهذا من أجل حتقيق التشغيل الكامل

 .معدل الضريبة على األرباح املعاد استثمارها من أجل توسيع االستثمار ختفيض -

  : جتماعيالهدف اإل - ب

  :االجتماعية واليت من أهدافها األغراض تعمل الضريبة على حتقيق بعض

وذلك بأن تعتمد الدولة على زيادة الضرائب على أصحاب ، بني الدخول والثروات املرتفعة حدة التفاوت ختفيض -

التصاعدية على الدخول املرتفعة مث تقوم بإعادة توزيعها على أصحاب الدخول املنخفضة ويتم ذلك من خالل 

  .الدخول

دف التخفيف من أزمة ال - وذلك باإلعفاء من مداخيل الكراء من الضريبة أو ، كنسجلب أكرب قدر من املساكن 

  1.ختفيضمنحها 

 

  

  : الهدف السياسي -ج

                                                
 .30ص، 1955سنة، النظام الضریبي في النظم اإلقتصادیة، عبد المجید قدي 1
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  ةمفـاهيم عامة حول الضريب                الفصل األول  
كذلك حيدد احلد األقصى للدخول وبذلك حيول ،  إن فرض الضرائب بطريقة تصاعدية يقلل من الفوارق بني الدخول     

وذلك ، الوطين من املنافسة األجنبية االقتصادكما ستعمل الضريبة حلماية ،  ملدخرات من أيدي األفراد إىل الدولةا

كما أن الدولة تستطيع أن تعرب عن موقفها السياسي اجتاه الدول ،  بفرض ضرائب ورسوم مجركية على السلع املستوردة

  1.ة على سلع الدول املوافقة هلا سياسيا إذ تعمل على فرض رسوم مجركية متنوعة وعالي، األخرى

  التصنیفات المختلفة للضریبة : المبحث الثاني 
على ، تقوم الضرائب على عدة أسس من بينها حتديد كافة الوضعيات واإلجراءات املتعلقة بفرض الضريبة وحتصيلها

ااالقتصادضوء املبادئ القانونية و  ية املؤثرة يف هذا اإلطار ابتداء من تفكري وكذلك املشاكل التقن، ية اليت جيب مراعا

  :وسوف تتطرق إىل هذه التصفيات كما يلي . الدولة يف فرض ضريبة معينة إىل غاية تسديدها

  :التصنيف  القائم على طبيعة الضريبة :المطلب األول 
تفرقة قدمية غري املباشرة وهي  وبالتحديد التفرقة بني الضريبة املباشرة والضريبة، أساسا الوجهة التقنية للجبايةوتعترب 

دون إعفاء التطرق كذلك إىل التفرقة بني الضريبة والرسم من جهة والضريبة وشبه  يومنا هذا، لكن بقيت عملية نسبيا

   .الضريبة من جهة أخرى

  الفرق بين الضريبة المباشرة والضريبة الغير مباشرة : أوال 

معايري للتفرقة بني أنواع الضرائب املباشرة من جهة وأنواع الضرائب الغري  عدة، اقرتحت النظرية املالية يف هذا اإلطار

  :مباشرة من جهة أخرى وتتمثل يف ثالث معايري رمسية 

  : هلذا لدينا من جهة  

وال يستطيع نقل عبئها لشخص أخر بأي حال ، وهي الضرائب اليت يتحملها املكلف مباشرة:ضرائب مباشرة -

   .الضريبة على الدخل: مثل

                                                
 .8ص، 1981سنة ، معهد مصر، السیاسة الضریبیة والعدالة اإلجتماعیة، عبد العزیز الشرقاوي أحمد - 1
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  ةمفـاهيم عامة حول الضريب                الفصل األول  
أي ميكن للمكلف نقلل عبئها إىل شخص آخر مثل ضرائب ، هي عكس ضرائب مباشرة:  ضرائب غير مباشرة -     

  .اجلمارك

  :من خالل هذه التعاريف ميكن لنا أن حندد أوجه االختالف والتفرقة بشكل متهيدي وفق املعايري التالية 

، رائب باملكلف بالضريبة من جهة التحصيليقوم هذا املعيار على أساس عالقة إدارة الض:  المعيار القانوني - 1

وكان التحصيل يتم كل سنة فالضريبة هنا ، مسيةإفإذا كانت إدارة الضرائب تقوم بفرض الضريبة بناء على قوائم 

 .مباشرة

 ة أوبل فرضها وحتصيلها مبناسبة واقع، أما إذا كان فرض الضريبة دون أي عالقة مباشرة بني املكلف واإلدارة الضريبية 

  .قتصادي معني فالضريبة هنا غري مباشرة إف ضر 

ا قانونا هو الذي يتحمل  :ياالقتصادالمعيار  - 2 وفقا هلذا املعيار تعد الضريبة مباشرة إذا كان املكلف 

ائية ءالعب وتعد الضريبة الغري املباشرة إذا كان املكلف ميكنه .وال ميكنه التخلص منه ونقل عبئه ، الضرييب بصورة 

 .الضرييب إىل شخص آخر ءبنقل الع

ذا املعيار مدى ثبات واستقرار املادة الضريبة تتميز بالثبات واالستقرار:  معيار الثبات واالستقرار - 3 ،  ويقصد 

ا فرضية ومتقطعة فإن ، كالضريبة على الدخل اإلمجايل أو الضريبة على األمالك أي الثروة والدخل أما إذا كانت ماد

 .1أي على التداول واإلنفاق، رة كاسترياد أو استهالك بعض السلعالضريبة تكون غري مباش

  :  الفرق بين الضريبة والرسم: ثانيا 

طاع تأما الرسم فهو إق، ذو صيغة عامة وإجبارية واليت توجه حصيلتها لتغطية نفقة عامة معينة اقتطاعتعترب الضريبة 

دام الرسم  وما، ة الرسم والتكلفة احلقيقية للخدمةدون أن يكون هناك حتما تكافؤ بني قيم، يؤدي خلدمة مقدمة

هذه األخرية إجبارية أما الرسم فلن يكون إجباري يف حال عدم طلب .مرتبط بوجود مقابل فهو خيتلف عن الضريبة 

   .اخلدمة
                                                

 .17ص، مرجع سابق، حمید بوزیدة 1
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  ةمفـاهيم عامة حول الضريب                الفصل األول  
  :الفرق بين الضريبة وشبه الضريبة : ثالثا      

لرسوم واملسامهات املوجهة لتأمني أداء واستغالل جمموع ا، من خالل التعريف املستعمل عادة، تعترب شبه الضريبة

، حتصل لصاحل اهليئات اليت تقدم هذه اخلدمات، ريبةضاهليئات العمومية وهذه الرسوم املنصوص عليها قانونا مثل ال

ة للضريبة حيث ال تكون هناك ، وهي املقابل احلقيقي هلذه األخرية ولكن من ناحية الطابع اإلجباري وهي مشا

لكن إذا أردنا االستفادة ) ما عدا يف حالة مسامهات الضمان االجتماعي (ية إال إذا قمنا بطلب اخلدمة فعليا إجبار 

  .من خدمة معينة جيب دفع الرسوم املوافق مثل حق وقوف السيارات على مستوى املطار

  التصنيف القائم على امتداد مجال التطبيق : المطلب الثاني 
والتمييز بني ، احلقيقية والضرائب الشخصية من جهة بالتفرقة بني الضرائبنيف أن نقوم سنحاول يف إطار هذا التص

   .من جهة أخرى، الضرائب اخلاصة

دف أو تقوم الضريبة احلقيقية على قيمة أو كيفية املادة :  الضرائب الحقيقية والضرائب الشخصية: أوال  

الوضعية ، االعتبارأما الضريبة الشخصية فهي نأخذ بعني ، )ت املؤسسا(الدخول ، القيم، السلع: اخلاضعة للضريبة 

حقوق ، رسوم على الرقم األعمال: رائب حتمل بالضرورة صفة احلقيقة ضالشخصية للمكلف بالضريبة وبعض ال

يتعلق ، بينما األخرى فهي شخصية) .دف السلعة أو الشيء (الضريبة العقارية ، االستهالكضرائب على ، اجلمارك

  .مر هنا بالضريبة على الدخل اإلمجايلاأل

ط مادة أو ممارسة نشا، مرتبطة بوجود السلعة تهدف الضرائب احلقيقية حالة موضوعيةست، فكلما ميكننا مالحظته

عتبار الضرائب النوعية اليت تقع على دخل ناتج عن النشاط الصناعي أو معني يف هذا اإلطار ميكن كذلك إ

ما ضرائب حقيق، التجاري ا يف بعض احلاالت  بسبب بعض املعايريامل ية هذا التأكيد جيد نفسه نسيب يفأ عمول 

   .تطبيق معدل خمفض بالنظر إىل وضعية املكلف بالضريبة

فيما خيص الضريبة العامة يتعلق األمر  هيقوم معيار التفرقة على أن:الضرائب العامة والضرائب الخاصة : ثانيا

فتقع على عنصر واحد ، يف جمملها أواىل قيمة إمجالية أما فيما يتعلق بالضريبة اخلاصة بالوصول إىل وضعية اقتصادية
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  ةمفـاهيم عامة حول الضريب                الفصل األول  
من النشاط املمارس من طرف املكلف بالضريبة أو عنصر واحد من دخله وختص الضريبة اخلاصة فئة واحدة أو شرحية      

ا تستهدف كل عنصر    .1واحدة من الدخل حيث تعترب ضريبة حتليلية مادام  أ

ددة من بنظام الضريبة املوحدة أو نظام الضريبة املتع إن األخذ: الضرائب الموحدة والضريبة المتعددة : ثالثا

الذي حيقق هلا أكرب قدر من ئما عن النظام م الضريبة يف الدولة فهذه األخرية تبحث دااألشياء اليت تتعلق بالنظ

، وقد عرف التطور املايل لنظام الضريبة منذ القدم. الضريبة محتكاإليرادات ويف الوقت ذاته تلتزم بالقواعد العامة اليت 

نظام الضريبة املوحدة وهو النظام الذي تعتمد فيه الدولة على ضريبة واحدة وعلى ضريبة ، 18و17خالل القرنني 

فرضها على الدخل ورأى  17ن موارد وقد رأى بعض الكتاب يف القرن واحدة للحصول على ما يلزمها م  رئيسية

ا املصدر الوحيد للثروة احلقيقية ومن مث  18لبعض اآلخر فرضها على اإلنفاق مث فرضت يف القرن ا على األرض بكو

      2.فإن األمر يقضي بإلغاء كافة الضرائب وفرض ضريبة وحيدة على الناتج الصايف لألرض

  التصنيف القائم على ظروف وضع الضريبة : المطلب الثالث

  .يبة أن تكون حمال إلعداد تصنيف معني ميكن لظروف وضع الضر 

  : على هذا األساس ميكننا عد نقطتني أساسيتني 

  التفرقة بني الضريبة التوزيعية والقياسية  -

 والضريبة التصاعدية    النسبيةالتفرقة بني الضريبة  -

 

 

  

  الضريبة التوزيعية والضريبة القياسية :أوال

                                                
 72. 73ص، مرجع سابق، عباس محرزي 1
 .134ص، علم المالیة العامة والتشریع، جهاد سعید حصاونة 2
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  ةمفـاهيم عامة حول الضريب                الفصل األول  
ولنكه يقوم بتحديد حصيلتها اإلمجالية مث يقوم ، د املشرع معدال هلا مسبقايقصد بالضريبة التوزيعية تلك اليت ال حيد     

ا   .بتوزيع هذه احلصيلة املكلفني 

تاركا ، تلك اليت حيدد املشرع معدهلا مقدما دون أن حيدد حصيلتها اإلمجالية بصورة قاطعة: ويقصد بالضريبة القياسية

  .   يةاالقتصادأمر حتديدها للظروف 

  التصاعدية  ريبة النسبية والضريبةالض: ثانيا 

تلك الضريبة احملسوبة على أساس معدل ثابت مهما كان حجم املادة اخلاضعة للضريبة  بالضريبة النسبيةيقصد 

  . النسبية الضريبة

أي تزداد احلصيلة الضريبة . أما الضريبة التصاعدية فتفرض مبعدالت خمتلفة باختالف قيمة املادة اخلاضعة هلا

  :  دية بنسبة أكرب من زيادة قيمة املادة اخلاضعة هلا ونأخذ شكلنيالتصاع

 التصاعدية اإلمجالية.  

 1التصاعدية بالشرائح. 

  التصنيف االقتصادي للضريبة:املطلب الرابع

وهذا دون اخللط بني الطابع ، ي للضريبةاالقتصادالطابع  االعتبارإن اهلدف من هذا التصنيف هو األخذ بعني 

  .ي للضريبة االقتصادلدور ي وااالقتصاد

واليت تتولد عن واقعة حتقق الدخل  ويفهم من الدخل كل ما حيصل عليه الشخص :  الضرائب على الدخل:أوال 

  :وبذلك تكون مصادر الدخل األساسية هي. من إيراد مقابل السلع اليت ينتجها أو اخلدمة اليت يقدمها

o العمل.   

o س املالرأ.  

o العمل ورأس املال معا .  

                                                
 .25ص ، مرجع سابق، حمید بوزیدة 1
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  ةمفـاهيم عامة حول الضريب                الفصل األول  
ويدر ، الفوائد تفرض عليها الضريبة على الدخل، للعمل عائد األجر الذي يفرض عليه األجور بينما عائد رأس املالو      

  .العمل ورأس املال معا ومبا تفرض عليه الضريبة على األرباح 

، الضريبية ويقصد بواقعة رأس املال من الناحية.اليت تنشأ على واقع رأس املال :  الضرائب على رأس المال:ثانيا 

  .دخال أم السواء كانت ، والقابلة للتقدير بالنقود، جمموعة األموال املنقولة اليت ميتلكها الشخص يف حلظة معينة

  اليت مفادها أن االلتزام بدفع الضريبة االستهالكهذه الضرائب هي نتاج واقعة :  االستهالكالضرائب على :ثالثا

تلك الضرائب اليت تفرض على الدخل عند استعماله يف أوجه ، االستهالكمبجرد شراء سلعة ويقصد بالضريبة على 

    1.معينة

  التصنيف القائم على أساس مادة الضريبة :المطلب الخامس 
يقصد بالضرائب على األشخاص بأن يكون اإلنسان نفسه هو حمل الضريبة أو :  الضرائب على األشخاص:أوال 

وقد عرف التاريخ ، م وجودهم يف إقليم بغض النضر عن امتالكهم للثروةعلى األشخاص حبك فتفرض، وعاء الضريبة

املايل للضريبة على األشخاص منذ قدم الزمان فعرفها الرومان والعرب كما عرفتها بعض دول العامل العريب كمصر 

  .م19وتونس يف أواخر القرن 

ظام الضرائب على األشخاص اجتهت كافة نتيجة للعيوب واالنتقادات املوجهة لن:  الضرائب على األموال: ثانيا

أو عائد ، أي سواء كان عامال من عوامل اإلنتاج، الدول احلديثة إىل فرض ضرائبها على املال يف كل صوره وأوضاعه

ومن أهم مزايا .أو سلعة استثمارية أو سلعة استهالكية متخذا صورة دخل أو ثروة أو إنفاق، من عوائد عقار أو منقول

ا حتـقق العـدالة فـي توزيع العبء الضرييب  الضرائب على   2.األموال أ

  

   خاتمة
                                                

 .19ص، قمرجع ساب، خالصي رضا 1
 .192ص، مرجع سابق، علي زغدود 2
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  ةمفـاهيم عامة حول الضريب                الفصل األول  
ا يف هذا الفصل قمنا بتقدمي تعريف للضريبة وخصائصها إضافة إىل األهداف        من خالل الدراسة اليت قمنا 

  .  ها الدولةاحملصلة منها حيث تبني لنا أن الضرائب حتتل مكانة هامة بني خمتلف املصادر اإليرادات اليت تتحصل علي

ولضمان التحصيل اجليد هلذا املصدر لزمت الدولة املؤسسات باملساك حماسبة مفصلة ومتضمنة تعاجل هذا النوع من 

  .العمليات 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  : الفصل الثاني



                   

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مقدمة

وع من الضرائب يف الدول وتزداد أمهية هذا الن، تعترب ضرائب الدخل أحد املكونات املهمة يف أنشطة الضريبة املعاصرة

بدخول النظام املايل احملاسيب حيز التطبيق جعل . كما حيتل أمهية منه بنسبة بأقل يف الدولة النامية،  املتقدمة بصفة خاصة

من الضروري إعادة النظر يف العالقة بني احملاسبة واجلباية وعليه فان املعاجلة احملاسبية لضرائب الدخل اخلاص باملؤسسة 

  ".12"أمهية كبرية خاصة يف ظل احرتام املعيار السوق تكتسي 
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  12 النظام المحاسبي المالي والمعیار رقم: المبحث األول
    12تقديم المعيار رقم : المطلب االول

  1النشأة والظهور: أوال

لس املعيار احملاسيب الدويل الثاين عشر يف أكتوبر  احملاسيب الدويل الثاين  الذي ألغى املعيار" ضرائب الدخل " 1996عدل ا

لقد أصبح املعيار املعدل نافع املفعول على البيانات املالية اليت  "احملاسبة عل ضرائب الدخل"  1994عشر املعاد صياغته عام 

  .أو بعد ذالك التاريخ 1992تغطي الفقرات اليت تبدأ من األول جانفي 

األحداث الالحقة لتاريخ امليزانية العمومية )  1999ملعدل عام ا( عدل املعيار احملاسبة الدولية العاشر  1999يف ماي 

لقد أصبح النص املعدل باق املفعول للبيانات املالية السنوية  اليت تغطي الفقرات  اليت تبدأ يف األول من  ، 86الفقرة " 

  .كانون الثاين أو بعد ذلك التاريخ

وذلك  ، من امللحق أ 8ب  10أ  – 10 – 1.راتوالفق 64و) أ( 62و 20مت تعديل الفقرات  2000يف أفريل 

  "استثمارات العقارات" لتعديل اإلشارة  واملصطلحات نتيجة إلصدار املعيار احملاسيب   الدويل  األربعون 

لس تعديالت على املعيار احملاسيب الدويل الثاين عشر  واليت تشمل إضافة الفقرات ، 2000يف أكتوبر  ، )أ( 52أقر ا

ويوضح التعديل احملدد   50و 3وحذف الفقرات   91) ج(87، )ب(87، )أ(87، )أ(81، )أ(65، )ب(25

ويصبح النص املعدل  نافذ املفعول  للبيانات املالية السنوية ، املعاجلة احملاسبية لتاريخ ضرائب الدخل  عل األرباح املوزعة

  .وتشجيع التطبيق املبكر، التاريخأو بعد ذلك  2001اليت تغطي الفقرات اليت تبدأ من األول من فيفري 

  .و يف حالة تأخر التحقيق املبكر على البيانات املالية فيجب على املؤسسة اإلفصاح عن هذه احلقيقة

  .المصطلحات األساسية:  ثانيا

 .هو صايف الربح أو اخلسارة لفرتة إعداد التقارير قبل خصم مصروف الضرائبو: الربح المحاسبي  -  1

  
                                                

  135:ص، 5ج، موسوعة المعاییر الدولیة، طارق عبد العال -1
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  :لضريبة للفترة الحاليةمصروف ا – 2     

  .لفرتة مـا) اخلسارة الضريبية(وهو مقدار ضريبة الدخل مستحقة الدفع واملتعلقة بالربح الضرييب  

  الفروق المؤقتة القابلة للخصم –3

وهي كذلك الفروق اليت ينتج عنها مبالغ يتم إقصائها عند حتديد الربح اخلاضع للضريبة وذلك بتحميل هذه املبالغ على  

  .ألصول أو اخلصوم واليت سرتد أو تنشر فيما بعدا

  األصل الضريبي المؤجل – 4

وهو مبلغ ضريبة الدخل الذي ميكن اسرتداده يف الفرتات   القادمة واملتعلقة بالفروق الضريبية املؤقتة القابلة للخصم 

  .وترحيالت اخلسائر غري املغطاة وكذا ترحيالت االنتماءات الضريبية غري املستخدمة

  الفروقات الضريبية المؤجلة – 5

  .وهي التغريات اليت تطرأ خالل فرتة إعداد التقارير على االلتزامات الضريبية املؤجلة  واألصول الضريبية املؤجلة لشركة ما

    االلتزامات  الضريبية المؤجلة – 6

  .ملؤقتة اخلاضعة للضريبةو هي مبالغ ضرائب الدخل املستحقة الدفع يف الفرتات القادمة واليت ختص الفروق ا
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لمساهمين ولكنها تخصم من صافى االمكاسب والخسائر الداخلة ضمن أنشطة ال تخص المالك في حقوق      

  :الدخل 

ا أحداث تقع يف الوقت احلايل ولكن يتم التقرير عنها ، وهي بنود معينة وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها على أ

وذلك مثل التغريات يف القيم السوقية للمحافظ املالية غري املتداولة لألوراق املالية املتعلقة مباشرة يف حقوق املسامهني 

  بامللكية والقابلة للتسويق

  :التخصيص الضريبي بين الفترات 

وهي عملية ختصيص مصروفات ضريبة الدخل بني فرتات إعداد التقارير بغض النظر عن توقيت املدفوعات النقدية الفعلية 

ية اليت مت التقرير عنها يف االقتصادواهلدف من ذلك هو أن نعكس التأثريات الضريبية الكلية جلميع األحداث ، ائبللضر 

القوائم املالية احلالية والسابقة وخاصة إعداد التقارير عن التأثريات الضريبية املتوقعة اليت تعكس الفروق املؤقتة اليت حدثت 

  .يف تاريخ إعداد التقارير 

  :يص الضريبي داخل  الفترات التخص

هي عملية ختصيص مصروفات ضريبية الدخل املتعلقة بفرتة معينة بني الدخل قبل البنود غري العادية وتلك البنود املطلوب 

  .توضيح صايف الضريبة عليها مثل البنود غري العادية وتسويات الفرتات السابقة

  :ترحيل خسائر التشغيل للخلف ولألمام 

فإن األُثر ، دة يف اخلصم الضرييب عن الدخل اخلاضع للضريبة وألخذ هذه النتائج يف احلسبان بالرتحيل لألماموفيه الزيا

واحلالة األخرية ( الضرييب سوف يتم تضمينه كأصل ضرييب مؤجل ضمن أصول املنشأة ما مل يكن من املتوقع حتقيقه

  ) .اخلسائر املرحلة خالل الفرتة احملددة يف القانون حتدث عندما ال يكون من املتوقع حتقيق أرباح كافية لتغطية

هي االختالفات بني الربح احملاسيب والربح الضرييب واليت تنتج من اختالف معاجلة بعض العمليات بني : الفروق الدائمة 

الفروق الدائمة يف  ومن أمثلة. وال تنعكس الفروق الدائمة على الفرتات الالحقة، قوانني ضرائب الدخل واملعاجلة احملاسبية
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التشريع الضرييب  املصري بند املكافآت للعاملني فوفقا لقانون الضرائب على الدخل تعتمد هذه املكافآت كمصروف      

  .حماسبية على بند مكافآت العاملنيبينما ال توجد أي قيود ، شهور3ولكن حبد أقصى مرتب 

إىل أصل أو التزام واحملدد بواسطة الضريبة لتحديد الربح ) ظاهريا أو ضمنيا (وهي املبلغ املنسوب :  الوعاء الضريبي

  .الضرييب 

وهي التخفيضات يف االلتزام الضرييب والناجتة عن نفقة معينة تتحدد وفقا ملعاجلة خاصة حمددة بناءا : اإلنتماء الضريبي

  .على نظم ضرائب الدخل 

  ية واملصروف الضرييب املؤجل لفرتة إعداد التقريروهي جمموع مصروف الضرائب للفرتة احلال :المصروفات الضريبية 

هلا تأثري بيان من اإلدارة لصفقة خمططة أو سلسلة من الصفقات يكون هلا تأثري لعدة :  إستراتجية التخطيط الضريبي

  .سنوات قادمة حيث تؤدي إىل فروق ضريبية مؤقتة ينتج عنها خضوع  للضريبة أو استقطاع ضرييب 

اليت ختص الفرتة الضريبية واليت تتحدد وفقا لقواعد موضوعة ) أو اخلسارة (وهي الربح :    الضريبي) الخسارة (الربح 

  .واليت يتحدد مبوجبها الدخل الضرييب واملبالغ مستحقة الدفع ، من السلطات الضريبية

ت واليت تؤدي إىل اخلضوع وهي الفروق بني الضرائب وأسس إعداد التقارير املالية لألصول وااللتزاما :الفروق المؤقتة 

  .للضريبة أو حدوث إسقاط ضرييب يف الفرتات القادمة 

وهي املنافع الضريبية املؤجلة واليت تكون غري حمققة ألنه ال يوجد احتمال أكيد :  المنافع الضريبية غير المحققة 

  .حلدوثها 

  :المفاهيم والقواعد: ثالثا

  بني الفرتات املفاهيم األساسية لتخفيض ضريبة الدخل ) أ

على مدار السنوات قدمت العديد من النظريات خبصوص حساب مصروف ضريبة الدخل عند وجود فروق مؤقتة بني 

  :ولقد كانت أشهر هذه النظريات ، الربح احملاسيب والربح الضرييب

  طريقة التأجيل _         
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  طريقة االلتزام الضرييب _              

لصايف الضرييب  والذي يعتقد أنه خيتلف عن الطريقتني األخرتني يف أنه يركز على إظهار أما املدخل الثالث فهو طريقة ا

  .املبالغ املدينة والدائنة

ا تركز على امليزانية ا ، ومع أن طريقة التأجيل قد بنيت بشكل صحيح على مبدأ املقابلة ومل ينظر إليها أبدا على أ إال أ

  . قيديف الواقع العملية كانت متصفة بالتع

والتخفيض ، وبصفة عامة فإن اجلدول الذي استمر ملدة طويلة واخلاصة أساسا بتخفيض ضريبة الدخل أو عدم التخفيض

ا والتعرف على آثارها والتخصيص  اجلزئي الذي يتناول ضرائب الدخل املؤجلة لتلك الفروق املؤقتة اليت ميكن التنبؤ 

  . زام معاالشامل بإتباع كل من طريقة التأجيل وااللت

   :قياس النفقة الضريبية) ب

  : تتكون النفقة الضريبية من 

 النفقة الضريبية اجلارية -

 النفقة الضريبية املؤجلة -

ا التأثري الضرييب لدخل أو خسارة الكيان :  النفقة الضريبية الجارية- 1 ، اخلاضعة للضريبة عن الفرتة املبينةتفهم على أ

  .الصلة ملختلف السلطات الضريبية اليت ختضع هلا  حينما تقرر ذلك القواعد الوثيقة

تكون مبنية على الفرق اجلارية بني الدخل اخلاضع للضريبة ودخل القوائم املالية أو قد تكون : النفقة الضريبية املؤجلة -2

  : ب ب مبنية على تصور للتغريات احلادثة يف التداعيات املستقبلية بني مبالغ ضرائب وقوائم مالية معينة وحنس

ا وفقا للمعيار :نفقة الضريبة المؤجلة وفقا لطريقة التأجيل  األصلي  نفقة  12احتسبت طريقة التأجيل املسموح 

الضريبة بالرجوع إىل الفرق بني الدخل للضريبة والدخل احملاسيب وبصيغة أخرى نقول أن طريقة التأجيل تقرر نفقة 

 حملاسيب على حني أن االلتزام اجلاري مبين على الدخل اخلاضع للضريبةالضريبة للدخل عن الفرتة بناءا على الدخل ا

  .ويعامل الفرق بني االلتزام اجلاري الفعلي ونفقة ضريبة الدخل إما كنفقة مؤجلة أو مبلغ دائن
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ية الضريبية ال ميكن احتساب النفقة الكل، أو اخلصوم وفقا لطريقة االلتزام:  نفقة الضريبة المؤجلة وفقا لطريقة االلتزام      

نفقة الضريبة اجلارية ونفقة : بل جيب أن حتتسب باعتباره حاصل مجع مكونني ، الدخل للفرتة اجلارية بشكل مباشر

  .الضريبة املؤجلة 

تشمل الفروق املؤقتة كل الفروق بني األسس الضريبية اخلاصة بالتقارير املالية لألصول واخلصوم  :صيغة الفروق المؤقتة 

  : الفروق سوف ينتج عنها مبالغ خاضعة للضريبة أو قابلة  لالقتطاع  يف السنوات مستقبلية ومن أمثلتها إذ كانت تلك 

  اإلجراء املقرر به من أجل أغراض التقارير املالية قبل اإلقرار من أجل األغراض الضريبية *

  ألغراض ضريبية قبل اإلقرار يف القوائم املالية؛ ااإليرادات املقر *

ا يف القوائم املالية ؛املصرو *   فات القابلة لالقتطاع ألغراض ضريبية قبل اإلقرار 

  .غراض الضريبيةمن أجل األ ة للخصم أو االقتطاعلقوائم املالية قبل أن تصبح قابليف ا  مصروفات مثبتة*

  : لة فيما يأيتملؤجتتمثل اخلطوات األزمة إلجياد إمجايل خمصص الضريبة ا:  قياس األصول والخصوم الضريبية المؤجلة

  .التعرف على كل الظروف املؤقتة املوجودة يف تاريخ اإلثبات يف التقارير املالية  - 1

  .تقسيم الظروف املؤقتة إىل الظروف القابلة لإلخضاع للضريبة وتلك اليت تكون قابلة لالقتطاع   - 2

شغيلية واملبالغ االئتمانية املرحلة اليت هلا تاريخ جتميع معلومات عن القروض املؤقتة لالقتطاع خاصة صايف اخلسارة الت - 3

  .انتهاء سريان أو أنواع أخرى من القيود 

  .الضريبة املتوقعة املناسبة نسب قياس األثر الضرييب  للفروق املؤقتة اخلاضعة للضريبة الكلية بتطبيق - 4

  :مؤجلة السابقة تسجيلهاتأثيرات التغيرات في القوانين الضريبية على األصول والخصوم الضريبية ال

عادة تنظيم أرصدة بإ يقضي 12إن مدخل القياس أو التقييم املوجه للميزانية العمومية الذي جيسده املعيار املعدل 

اية كل عام   .األصول واخلصوم الضريبية املؤجلة إىل 

  

  :إثبات تأثير التغيرات المحاسبة المنفذة ألغراض ضريبية 
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  . على إثبات ضريبة الدخل لكنها ال تؤثر على اإلثبات يف القوائم املالية احملاسبةتأثر املؤسسة بتغريات يفتقوم      

  تقديم النظام المحاسبي المالي : المطلب الثاني 
  :  المفهوم ) 1

وذلك من طرف عدة خرباء  2001بدأت عملية اإلصالح يف املخطط احملاسيب الوطين يف شهر أفريل سنة 

املؤرخ يف  07/11لس الوطين للمحاسبة وقد صدر نظام احملاسيب املايل مبوجب القانون رقم فرنسيني وبالتعاون مع ا

قاعدية ت وطبقا هلذا القانون فإن احملاسبة املالية نظام لتنظيم املعلومة املالية يسمح بتخزين معطيا, 2007نوفمرب / 25

املالية وممتلكات الكيان وجنعاته ووضعيته يف  عددية بتطبيقها وتقييمها وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية

السنة املالية يشري أن إطار التصوري للنظام احملاسيب املايل مستمد من النظام األجنولوسكسوين ومدونة احلسابات املستمدة 

  )PSG )1من املخطط احملاسيب العام الفرنسي 

  :اإلطار التصوري) 2

ريا للمحاسبة املالية ومعايري حماسبية ومدونة حسابات وتسمح باإلعداد يتضمن النظام احملاسيب املايل إطارا تصو 

ا مثل حماسبة االلتزامات واالستمرارية يف االستغالل القابلية للفهم  للكشوف املالية على أساس املبادئ احملاسبية املعرتف 

  . )2(ويني عن املظهر القاناالقتصادتكفلت تارخيية وأسبقية الواقع ، الداللة املصداقية

ميثل اإلطار احملاسيب للمحاسبة املالية دليل لإلعداد املعايري احملاسبية وتأويلها واختيار طريقة حماسبية مالئمة عندما تكون 

  .هناك بعض املعامالت وغريها من األحداث املعاجلة مبوجب تأويل أو معيار احملاسيب

املنتجات واألعباء وجمال التطبيق ، اخلصوم، كل من األصولكما يتضمن اإلطار احملاسيب للمحاسبة املالية مفاهيم ل

   .ومبادئ االتفاقيات احملاسبية

                                                
 الجزائر,2007نوفمبر25الصادرة في 74المتضمن النضام المحاسبي المالي الجریدة الرسمیة رقم 11-07من القانون رقم 3المادة رقم )1(
 . 11ص ، الصفحات الزرقاء، حسابات وتطبیقهانضام المحاسبة المالیة سیر ال، لخضر عالوي)2(
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منتجات واألعباء باإلضافة إىل أنواع الكشوف احملاسبية أو ، اخلصوم، كما حيدد طرق وتقييم وحساب عناصر األصول     

  .1القوائم املالية وكيفية عرضها

  المميزات  : أوال

  : ثالث ميزاتميتاز النظام اجلديد ب

إختيار البعد الدويل ملطابقة املمارسة احملاسبية مع العاملية لضمان التكييف مع النظام املعاصر وإنتاج معلومات مفصلة  -

  . تعكس بصدق الوضعية املالية للمؤسسة ومن ضمن ثالث مرجعيات حماسبية أوروبية أمريكية اختار هذه األخرية

هذا حيد من ، مبادئ وقواعد التسجيل ولطرق التقييم وإعداد القوائماحتواؤه على نصوص صرحية وواضحة لل -

 .التأويالت اخلاطئة اإلرادية واالارادية

وهذا تلبية حلاجة املسامهني احلاليني منهم أو ، يوفر معلومات مالية واضحة ومتوافقة قابلة للمقارنة وأخذ القرار -

 .املستبقلني

  :الخصوصيات 

  :املمارسة احملاسبية السابقة ما يليما مييز النظام اجلديد عن 

  ية عن الظاهر أي احلقيقة القانويناالقتصادأولوية احلقيقة  -

  القيم العادلة: طرق جديدة لتقييم األصول واخلصوم -

  تغري طرق اإلهالك واملئونات مثال، مفاهيم جديدة لألعباء والنواتج وإلرادات -

  ما يظهر يف خمرجات النظام  إضفاء الصبغة املالية على احملاسبة وهذا -

  إدراجه لالستثمارات املالية ضمن املثبتات بينما كانت يف السابق يف املخطط احملاسيب ضمن احلقوق  -

  ختلي عن قاعدة عدم املساس بامليزانية االفتتاحية -

  .1يف املؤسسة النظام املعلومايت، طريقة العمل، كل هذا يستدعي تغري طريقة التذكري

                                                
 .23ص ، بودواو، مكتبة الشركة الجزائریة، 1ج، محاسبة المؤسسة، شعیب شنوف - 1



 

31 
 

12والمعيار  النظام المالي المحاسبي  وفقالمعالجة المحاسبية للضرائب على الدخل  الفصل الثاني       
  )2(الجوانب الجبائية للنظام المالي المحاسبي:لثالثالمطلب ا     

تطبيق املعايري احملاسبية واملعلوم املالية يف اجلزائر من خالل النظام احملاسيب املايل اجلديد سوف يؤدي إىل تغيري بعض 

بة على نتائج اليت تنص بشكل مباشر عناصر حتديد الضري، القواعد احملاسبية املطبقة يف ظل املخطط الوطين احملاسيب

املؤسسات ويتطلب ذلك ضرورة تكييف القواعد اجلبائية مع الواقع احملاسيب اجلديد وضرورة إعداد جدول توفيق أو 

، مبا يسمح بعصرنة النظام اجلبائي  وتقليل تأثريات تغري املرجع احملاسيب، االنتقال من النتيجة احملاسبية إىل النتيجة اجلبائية

  .ات من داخل وخارج اجلزائروزيادة شفافية للمؤسس

  :النظام المحاسبي الجديد والنتيجة الجبائية) 2

ا املعايري الدولية والنظام احملاسيب املايل فإنه على املؤسسة أن توفر يف قوائمها املالية ، حسب التطبيقات اليت أتت 

ء الضرييب الظاهر يف جدول حساب العب، وبالضبط يف امللحق معلومات ختص املقاربة بني كل من النتيجة احملاسبية

وهذا يستلزم من املؤسسة إعداد جدول االنتقال من ، النتيجة والعبء الضرييب الناتج عن تطبيق املعدل الضرييب الفعلي

  .أي النتيجة اليت تشكل القاعدة حلساب الضريبة على أرباح الشركات، النتيجة احملاسبية إىل النتيجة اجلبائية

والقواعد اجلبائية ، ون االختالف فيها يف تقييمها يف حتديد النتيجة بني قواعد النظام احملاسيب املايلوالعناصر اليت يك

  .اجلزائرية ارتكز عموما يف النقاط التالية

  .ديد عن النظام اجلبائي اجلزائريهذه األخرية تعترب عنصرا ج، لقيمةواخلسائر يف ا، تالكلالهالقواعد والتقنيات  -

 سيب لعمليات اإلجيار التمويليالتسجيل احملا -

  .تقنيات حتويل الديون واحلقوق بالعملة األجنبية للمؤسسات اجلزائرية واألجنبية -

 .تقييم بعض األصول واخلصوم على أساس القيمة العادلة يف تاريخ احليازة -

 االعتباريخ أخذها بعني مع إمكانيات وجود فارق زمين بني تار , وخاصة الضرائب املؤجلة، املعاجلة احملاسبية للضرائب -

 .حماسبيا وتاريخ أخذ نفس العبء يف حتديد النتيجة اجلبائية
                                                                                                                                                            

 . 120ص ، 1ج، الواضح في المحاسبة المالیة وفق المعاییر الدولیة، بن ربیعة حنیفة - 1
 جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف ,2011-01-17,عزوز علي,اییر المحاسبیة الدولیة الملتقى الدولي األول حول النضام المحاسبي المالي في ضل المع)2(
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واليت يظهر أثرها مباشرة على مستوى األموال اخلاصة دون التسجيل يف ,تغيري الطرق احملاسبية وتصحيح األخطاء  -     

 .جدول حسابات النتائج

 .أو عمليات استثنائية أخرىفوائد القيم طويلة األجل ونواتج التنازل عن االستثمارات  -

مثل ، االعتباراألعباء والنواتج اليت تدخل ضمن النتيجة احملاسبية لكن من الناحية اجلبائية ميكن أن ال تؤخذ بعني  -

األعباء اليت تعترب من الكماليات وغري املربرة من وجهة نظر اإلدارة الضريبية ونواتج الفروع من توزيعات أرباح األسهم 

 .أعباء ونواتج مرتبطة بالعمليات اليت تتم من الفروع أو مؤسسات مشرتكةاملقبوضة و 

 .يف النتيجة اجلبائية االعتبارالعمليات غري املسجلة حماسبيا يف النتيجة احملاسبية واليت تؤخذ بعني  -

  :في النظام المحاسبي المالي الجديد 12مدى تطبيق المعيار الدولي المحاسبي رقم 

بالقيام باإلصالحات على مستوى املخطط احملاسيب الوطين وذلك من خالل تبين املعايري الدولية  عندما قامت اجلزائر

احملاسبية الذي نتج عنه ظهور نظام مسي بالنظام احملاسيب املايل اجلديد الذي يهدف إىل حل مشكلة التوافق احملاسيب 

الذي مل يتم تطبيقه  12طة باألساس إىل املعيار الدويل رقم وخنتص يف هذه النق، الدويل مبعىن تطبيق املعايري الدولية حرفيا

اجلبائي اجلزائري حيث مست اإلصالحات األخرية لقانون الضرائب على مستوى العدد األخرية  النضام مستوى على بعد

  يف الفصل الثالث القسم الرابع الضرائب املؤجلة  19جلريدة الرمسية العدد 

ية الوطنية اليت معظمها االقتصادتناول هذا املعيار بعد وكذلك ال ننسى مستوى املؤسسات ويف ضل التشريع الضرييب مل ي

ا مل ترتقي بعد إىل مستوى املؤسسات الدولية العمالقة لكي يتم تطبيق هذا املعيار  عمومية وإن وجدت بعدها خاصة فإ

ية االقتصاداير مستوى املؤسسات ولكن سوف يتم من دون شك وضع حتسينات عديدة على مستوى هذا املعيار ليس

  .الوطنية

  

  :النتائج الجبائية
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من أهم اآلثار اجلبائية املتعلقة بتغيريات طريقة االهتالك حبسب مكونات األصل باملوازاة عند أول تطبيق لقاعدة اإلهتالك      

ا دائما مستعملة قبل أي  ، فالطريقة احملاسبية اجلديدة جيب عليها أن تكون مطبقة سلفا، واخلسارة يف قيمة األصل كأ

األصل حسب مكوناته هذا ما يؤدي بنا إىل حساب اهتالك مجيع أصول املؤسسة حسب القواعد اجلديدة   تقسيم

  :ومها,ولكن عمليا هناك طريقتني ميكن تطبيقها من طرف املؤسسة من أجل املرور إىل النظام اجلديد 

وإعادة حساب ، طريقة إعادة تكوين لتكلفة االهتالكات الناجتة عن التكلفة التارخيية للمكونات اليت جيب تطبيقها -

هتالكات انطالقا من هذه اليت وجب تطبيقها وإعادة حساب اإلاالهتالكات الناجتة عن التكلفة التارخيية للمكونات 

  .اخلاصة تغيريات األصول تعاجل حماسبيا يف األموال، التكلفة

واليت ليست لديها أثر ، اليت هي طريقة توقعية على مستوى حساب االهتالكات, طريقة إعادة منح القيم احملاسبية -

على رؤوس األموال اخلاصة االفتتاحية حيث جيب عليها إعادة تقييم القيم احملاسبية الصافية بداللة النسب اليت متثل 

كل مكون يهتلك على مدة استعماله املتبقية ابتداء من أول سنة ،  صلتكلفة كل عنصر مع القيمة اإلمجالية لأل

 .تطبيق هذا النظام احملاسيب املايل اجلديد

التطبيق األول لطريقة االهتالك لكل عنصر تفرض على املؤسسات إعادة إرجاع املئونات املوجهة لإلصالحات الكبرية 

  .املتعقلة بإعادة تعويض االستثمارات

  :    كمدة االهتال) أ

  :بالنسبة لألصول غري املركبة

وما عدا مباين ، جيب علينا األخذ من أجل حتديد النتيجة الضريبية مدة االستعمال للجزء املتعلق باالستثمارات الثابتة

والذي سوف يهتلك على أساس مدة ، )مبىن حيز عليه هلدف واحد وهو حتقيق عائد من رأس املال املستثمر(التوظيف 

  .لية ومعرفة اهتالكات مكونات األصل يكون على قاعدة مدة استعمالهحياته الفع

  :االختالف بني القواعد احملاسبية والضريبية املتعلقة باألصل هلا أن تعاجل بالطريقة التالية

  سوف يطبق اهتالك استثنائي، ية أقصر من مدة استعماله يف املؤسسةاالقتصادإذا كانت مدة االستعمال  -
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ائية، ية أطول من مدة استعماله يف املؤسسةاالقتصادالستعمال إذا كانت مدة ا -       .فإن احلل حمدد بطريقة 

والذي ليس له أثر ، إشكالية إعادة إدماج الفرق املوجود بني االهتالك احملاسيب واالهتالك اجلبائي متكون املؤسسة أما -

 .إال بوضع املؤسسة يف احلالة االبتدائية

 .تيار مدة االستعمال اليت تسمح باهتالك سريع ألصوهلاوأما بالسماح للمؤسسات باخ -

 :بالنسبة لالستثمارات غري املركبة -

اإلدارة اجلبائية جيب عليها أن ، إذا كانت مدة االستعمال جد قصرية، االهتالك احملاسيب جيب أن حيسب املدة احلقيقة

  تسمح للمؤسسات بتطبيق اهتالك استثنائية 

  :ية واجلبائية ميكن أن يعاجل بالطرق التاليةالفرق بني القواعد احملاسب

إذا كان االهتالك احملسوب على أساس مدة استعمال كبرية على مدة االهتالك احملسوب مبدة استعمال يف املؤسسة  -

  .فغن الفرق جيب إدماجه ضريبيا

ستعمال يف املؤسسة إذا كان االهتالك احملسوب على أساس مدة استعمال قصرية على مدة االهتالك احملسوب مبدة ا -

 .فإن الفرق جيب إدماجه ضريبيا

وميكن األخذ بإمكانية االهتالك حسب الطريقة املتناقصة ومدة االهتالك لكل مكون سوف حتدد معامل االهتالك  -

 .املتناقص املختار

  :اإلصالح والمراجعةو مصاريف إعادة التجديد ) ب

  :هناك نظام ميكن أن مينح اخليار للمؤسسات

  صيص مئونات لإلصالحات الكبرية إما خت -

ينتج منها ) ياراخل(إما بتطبيق طريقة املكونات مع التسجيل ملكونات األصل واملنشأة يف هذا الوضعية وهذه اخلاصية  -

ويف احلالة الثانية املؤسسة وجب عليها إعداد ، احلالة األوىل املؤسسة تقوم بتخفيض مصاريفها ففي: نتائج جبائية

 .اص بكل مكون من مكونات األصلخمطط اهتالكي خ
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  :قاعدة اهتالك األصل)ج      

بطرح القيمة ) مبلغ احليازوة(وهو املبلغ اجلمايل ، اليت حيسب عليه االهتالك) املبلغ(القيمة املهتلكة لألصل يف القاعدة 

لثابتة قيمتها املهتلكة يف هذا املنظور هناك بعض األصول ا) القيمة األصلية لألصل مطروح منها أعباء التنازل(املسرتجعة 

  . عن طريق اهتالكات استثنائية) القيمة اإلمجالية(لكن ميكن للمؤسسة أن حتسب االهتالك على كل القيمة ، متناقصة

  :التسجيل المحاسبي الضريبي

تكون مفسرة بني تاريخ حتمل عبء جبائي أو اجتماعي على املستوى وتاريخ حتمل ، حيدث بصفة دورية وجود فروقات

  ).مثل مئونة العطل املدفوعة(س العبء لتحديد النتيجة اخلاضعة للضريبة نف

بينما املخطط احملاسيب الوطين لسنة , النظام اجلبائي حيث على حتقيق التكلفة من أجل إدخاهلا يف النتيجة اخلاضعة

من هنا تطرح لنا مشكلة والذي يشري إىل مفهوم التكلفة املستحقة واليت هي نفسها أدخلت للنتيجة احملاسبية و  1975

  إعادة اإلدماج الضرييب هلذه التكلفة؟

النظام احملاسيب يوضح التكلفة أو قيمة الضريبة تساوي قيمة الضريبة املستحقة والضريبة املؤجلة الداخلة يف حتديد النتيجة 

لفوائد أو اخلسارة اجلبائية والضريبة املستحقة هي مبلغ الضريبة املدفوعة أو املسرتجعات حتت غطاء ا، الصافية للنشاط

  .للنشاط

خصوم الضريبة املؤجلة هي مرتبطة  مببلغ الضريبة الواجبة الدفع خالل النشاط املستقبلي حتت غطاء الفروقات املؤقتة 

أما أصول الضريبة املؤجلة فهي متعلقة مببلغ الضريبة املسرتجعة أثناء النشاط املستقبلي حتت غطاء ، اخلاضعة للضريبة

  ائد أو اخلسارة اجلبائية للنشاط الفو 

خصوم الضريبة املؤجلة هي مرتبطة مببلغ الضريبة الواجبة الدفع خالل النشاط املستقبلي حتت غطاء الفروقات املؤقتة  

  :بلغ الضريبة املسرتجعة أثناء النشاط املستقبلي حتت غطاءمبأما أصول الضريبة املؤجلة فهي متعلقة ، اخلاضعة للضريبة

  ات املؤقتةالفروق -

 اخلسائر الضريبية املعاجلة سابقا -



 

36 
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 قروض الضريبة املعاجلة سابقا -     

أصول وخصوم الضريبة املؤجلة جيب أن ختصم أو تضاف يف األموال اخلاصة إذا تعلقت بعناصر دائنة أو مدينة مباشرة يف 

  لدورات أخرى  أو رؤوس األموال لنفس الدورة

كما أن مبلغ الضريبة ،  مل أي توضيحات متعلقة بالتسجيل احملاسيب للضريبةال جي 1975املخطط احملاسيب الوطين لسنة 

وميكن للضريبة أن حتمل على األموال اخلاصة يف ، يسجل يف النتيجة حىت ولو كان حيمل عناصر مسجلة يف أموال خاصة

  :بعض احلاالت اخلاصة

  عند تغيري الطريقة االقتطاع على األموال اخلاصة يكون ضريبة صافية -

 ويف حالة زيادة األس املال تكاليف اإلصدار حتمل عالوات إصدار القيمة الصافية للضريبة -

الضرييب احملتمل الذي  االقتصادالتسجيل احملاسيب ألصل يف ميزانية الضرائب املؤجلة يبقي بدون أثر على نتيجة ابتداء من 

  ذي يبين حق على احلقوق والذي يتنازل عنه كحقوالذي يبين حق على احلقوق ال يظهر قانونيا وال، ال يظهر قانونيا
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  الضرائب على الدخل وكیفیة معالجتها : المبحث الثاني      

  الضرائب على الدخل في النظام الحاسبي والمالي : المطلب األول

  الضريبة على الدخل اإلجمالي : أوال

 (I R G)مفهوم وخصائص الضريبة على الدخل اإلجمالي  - 1

من قانون الضرائب  01وتنص املادة رقم، 1991على الدخل اإلمجايل من خالل قانون املالية سنة لقد أسست الضريبة 

  :املباشرة والرسوم املماثلة كما يلي 

وتفرض هذه الضريبة على الدخل ، تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على الدخل لألشخاص الطبيعية تسمى ضريبة الدخل

  :    ا عدة خصائص منها وهل 1، الصايف اإلمجايل للمكلف بالضريبة

  .  تفرض مرة واحدة يف السنة على املداخيل: ضريبة سنوية -

  .حبيث جتمع خمتلف أصناف الدخل الصايف للمكلف وتفرض عليه ضريبة واحدة يف السنة: ضريبة وحيدة -

  .تفرض على األشخاص الطبيعيني فقط  -

  2.تفرض على الدخل الصايف  -

  :يبة على الدخل اإلجمالي ألشخاص الخاضعون للضر ا - 2

  : من قانون الضرائب املباشرة األشخاص اخلاضعون للضريبة على الدخل اإلمجايل كما يلي  03حتدد املادة رقم 

  األشخاص الذين يتوفرون على إقامة جبائية يف اجلزائر؛  

 ؛ األشخاص الذين ال يتوفرون على إقامة جبائية يف اجلزائر وهلم عائدات عن مصدر جزائري 

  

  

                                                
 20المدیریة العمة للضرائب قوانین جبائیة ص 1

2 Khafrabi MDZIN.COMPTABILITé des societes.2émeedition.alger en1998. 
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األشخاص ، باإلضافة إىل ما سيقدم خيضع للضريبة على الدخل اإلمجايل سواء كان موطن تكليفهم يف اجلزائر أم ال

الذين يتحصلون يف اجلزائر على أرباح أو مداخيل حيول فرض الضريبة عليها إىل اجلزائر ، من جنسية جزائرية أو أجنبية

  .أخرى مبقتضى إتفاقية جبائية مث عقدها مع بلدان 

كما خيضع للضريبة على الدخل اإلمجايل بصفة شخصية على حصة الفوائد العائدة من الشركات إىل فائدة    

  : األشخاص التالية 

  الشركاء يف الشركات األشخاص.  

 شركاء لشركات املدنية املهنية املشكلة من أجل املمارسة املشرتكة ملهنة أعضائها . 

 هلم مسؤولية تضامنية وغري حمددة فيها أعضاء اجلمعيات املسامهة الذين . 

  1:اإلعفاءات من الضريبة على الدخل اإلجمالي  – 3

 مؤقتة ويندرج  ذلكلقد وقع املشرع الضرييب عدة اعفاءات من الضريبة على الدخل اإلمجايل سواء بصفة دائمة أو    

  :على املؤسسة وهناك نوعان من أجل حتقيق العبئ الضرييب ، ضمن السياسة اإلعفائية للنظام الضرييب

  :تتمثل هذه اإلعفاءات فبما يلي: اإلعفاءات الدائمة -أ 

  دج ؛  60.000األشخاص الذين ال يتعدى دخلهم  الصايف اإلمجايل مبلغ  -

  السفراء واألعوان  الدبلوماسيني  والقناصل واألعوان القنصلني من جنسية أجنبية يف إطار املعاملة باملثل ؛ -

 التابعة جلمعيات األشخاص املعاقني املعتمدين وكذا اهلياكل التابعة هلا ؛املؤسسات  -

 إمجايل املداخيل احملققة من طرف الفرق املسرحية ؛ -

  .  اإلدارات الصادرة عن زراعة احلبوب والبقول -

  

                                                
 50مراد االصالح الضریبي في الجزائر ص -1
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  تتمثل هذه اإلعفاءات فيما يلي :  اإلعفاءات المؤقتة –ب       

ية يف إطار املخططات اإلمنائية السنوية أو متعددة السنوات من إعفاء كامل من تستفيد األنشطة املعلن عن طابعها األولو 

وترفع مدة اإلعفاء إىل مخس ، الضريبة على الدخل اإلمجايل ملدة ثالث سنوات إبتداءا من تاريخ دخوهلا حيز النشاط

  .طريق التنظيم  سنوات عندما متارس هذه املؤسسة نشاطها يف املناطق الواجب ترقيتها اليت قائمتها عن

سنوات عن اإليرادات الصادرة عن األنشطة الفالحية وأنشطة تربية 10من ضريبة لدخل اإلمجايل ملدة  يعفى -

  وتلك املمارسة يف املناطق اجلبلية ، املواشي املمارسة يف األراضي املستصلحة حديثا

التقليديون واألشخاص الذين احلرفيون ، سنوات 10يستفيد من اإلعفاء من الضريبة على الدخل ملدة عشر -

 ميارسون نشاطا يف احلرف الفنية 

  1:تحديد الدخل الخاضع للضريبة  - 4

  : من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة مما يلي  2تنص املادة رقم  

  :بتكون الصايف اإلمجايل من جمموع املداخيل الصافية التالية 

   .األرباح الصناعية والتجارية واحلرفية -

 . أرباح املهن غري التجارية -

 .عائدات املزارع  -

 . املداخيل احملققة من إجيار امللكيات املبنية وغري املبنية -

 .  املرتبات واألجور واملعاشات والريوع العمرية -

 . ريوع رؤوس األموال املنقولة -

  

  

                                                
 50، جع سابقمر ، االصالح الضریبي في الجزائر -1
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  :اليف التالية يسمح خبصم التك من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 85وفق املادة رقم      

وإذا كان الدخل اإلمجايل للسنوات التالية حىت السنة ، العجز املسجل يف صنف من الصادرات خالل سنة -

  .اخلامسة

 .فوائد القروض والديون املقرتضة ألغراض مهنية وتلك املقرتضة لشراء مساكن أو بناءها -

 . نفقات اإلطعام -

 . لمؤجروثيقة تأمني بصفة فردية مربمة من طرف املالك ل -

 .  منح الشيخوخة والضمان اإلجتماعي اكاترت اش -

  : آلية حساب الضريبة على الدخل اإلجمالي - 5

  : خطوات املتمثلة فيما يلي  04للحصول على الضريبة الصافية الواجب دفعها من طرف املكلف توجد أربعة 

  : التالية  حتدد الدخل اخلام اإلمجايل وذلك جبمع املداخيل الصافية: اخلطوة األوىل 

 األرباح الصناعية والتجارية .  

  أرباح املهن غري التجارية. 

  املداخيل الفالحية. 

  اإليرادات احملققة من إجيار امللكيات املبنية وغري املبنية. 

  عائدات رؤوس األموال املنقولة. 

 و غري املبنية املرتبات واألجور فوائض القيمة املرتتبة عن التنازل مبقابل عن العقارات املبنية أ. 

  حتديد الدخل الصايف اإلمجايل : اخلطوة الثانية 

  : وذلك خبصم التكاليف احملددة قانون من الدخل اخلام اإلمجايل هذه التكاليف تتمثل فيما يلي

  اخلسائر املسجلة للسنوات اخلمس السابقة * 

  



 

41 
 

12والمعيار  النظام المالي المحاسبي  وفقالمعالجة المحاسبية للضرائب على الدخل  الفصل الثاني       
  مساكن أو بناءها  فوائد القروض والديون املفرتضة ألغراض مهنية وذلك املفرتضة لشراء*       

  إشرتاكات منح الشيخوخة والضمان اإلجتماعي اليت يدفعها املكلف * 

  نفقات الطعام * 

  وثيقة تأمني بصفة فردية مربمة من طرف املالك املؤجر * 

  حساب الضريبة اخلام على الدخل اإلمجايل : اخلطوة الثالثة

  :التايل حلساب الضريبة اخلام على الدخل اإلمجايل نستعمل اجلدول

  1.حساب الضريبة الصافية للحصول على الضريبة الصافية الواجبة الدفع تطرح قيمة الفرق الضرييب : اخلطوة الرابعة 

  :حساب الضريبة - 6

  املعادالت القابلة للتطبيق   - أ

  :حنسب الضريبة على الدخل اإلمجايل تبعا للجدول التصاعدي التايل : 104املادة 

  نسبة الضريبة  )دج(ة قسط الدخل اخلاضع للضريب

  120.000ال يتجاوز 

  360.000  120.001من

  140.000  360001من 

  1440.000أكثر من 

         0%  

        20%  

        30%  

  35%  

من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة من التخفيض من الضريبة اإلمجالية 66ستفيد املداخيل املذكورة يف املادة 

دج سنويا أي 18.00دج سنويا أو يزيد عن 1000غري أنه ال ميكن أن يقل هذا التخفيض عن % 40سبة يساوي ن

على املرتبات املدفوعة بعنوان عقد اخلربة % 20يطبق ختفيض قدرة ، عن ذلك دج شهريا فضال1500دج و1000بني 

  .والتكوين 

                                                
  50ص، مرجع سابق، المدیریة العامة للضرائب -1
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  : خصم االقتطاعات من املصدر-ب     

من 55املصدر املطبق على مداخيل الديون واإليداعات والرهون املشار إليها يف املادة ن ممينح االقتطاع  :  106املادة 

  هذا القانون للمستفيدين منها احلق يف قرض 

  .يتم إدراجه يف الضريبة على الدخل الصادر عن طريق اجلدول، ضرييب يساوي مبلغه مبلغ هذا االقتطاع

  طاعي من املصدر املطبقغري أن القرض الضرييب املمنوح على األساس اإلق

يكون مساوي حلصة االقتطاع املناسبة عند ، الفوائد الناجتة عن املبالغ املقيدة يف الدفاتر التوفري أو حسابات للسكن على

  .104املنصوص عليها يف املادة % 10تطبيق نسبة 

من قرض ضرييب يساوي الضريبة  يستفيد األجراء الذين يتقاضون مداخيل أجرية فضال عن أجرهم الرئيسي:  107املادة 

على الدخل اإلمجايل الذي حيسب ومهيا على األجر الرئيسي قبل تطبيق التخفيض اجلبائي املقرر هلذه الفئة من املدينني 

   1يقيد هذا القرض الضرييب على الضريبة النهائية املقرر عن طريق اجلدول.للضريبة 

  : حتديد الوعاء الضرييب - 7

بالظروف الشخصية  االعتبارلوعاء الضريبة إن االجتاه احلديث يف املالية العامة هو األخذ بعني  التحديد الكيفي -أ

  وهذا يستدعي التفرقة احلقيقية والضريبة الشخصية ، للمكلف عند فرضها

، تفرض على الدخل بغض النظر عن شخصية املكلف بالضريبة أو ظروفه العائلية واالجتماعية: الضريبة احلقيقية  -أ  - أ

ا تعد ضريبة حقيقية إذا كانت واحدة بالنسبة  فإن فرضت ضريبة على الدخل الناتج عن ملكية األراضي الزراعية فإ

 .جلميع املالك بغض النظر عن ظروفهم اخلاصة 

 :    الضريبة الشخصية -ب -أ

ا فتحد االعتبارتفرض على الدخان ونأخذ بعني  يد املقدرة التكلفية ال املركز الشخصي والظروف الشخصية للمكلف 

  .عدة ظروف شخصية تتعلق مبقدرة املكلف  االعتباريقتصر على حتديد مقدار الدخل فقط  ولكن أيضا نأخذ بعني 

                                                
 50المدیریة العامة للضرائب مرجع سابق ص  - 1
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  .املركز اإلجتماعي والعائلي للمكلف*          

  .املركز املايل *     

  .مصدر الدخل *    

  :التحديد الكمي لوعاء الضريبة -ب

  :سمني ينقسم هذا النوع إىل ق 

حيث يندرج ، ويعتمد هذا النوع على ضرائب ودالئل تساعد يف حتديد قيمة الوعاء الضرييب: الضريبة التقريبية -أ -ب

  : حتت هذه الطريقة طرقنا للتقدير

 وتتمثل هذه الطريقة يف اعتماد إدارة الضرائب على بعض املظاهر اخلارجية اليت تتعلق : طريقة املظاهر اخلارجية

  .واليت تكون من السهل على اإلدارة الضريبية تقديرها، الضريبةباملكلف ب

  استنادا ، تقوم هذه الطريقة على األساس حتديد دخل املكلف حتديدا على املكلف جزافيا: طريقة التقدير اجلزايف

ات عدد وساع، ورقم أعماله، إذا يعد التحديد دخل صاحب العقار، إىل بعض املؤشرات متثل القيمة اإلجيارية

 .العمل

  )األساس الفعلي : ( الطريقة التحديدية -ب- ب

كما هو مثبت يف دفاتره ومستنداته وذلك ،  الفرتة احملاسبيةيلتزم املكلف بتقدمي إقرار الضرييب عن نتيجة أعماله خالل 

بأمهية  وإحساسهم، وتتطلب هذه الطريقة درجة عالية من الوعي لدى املمولني، بشكل مباشر إىل اإلدارة الضريبية

  الضرائب ويندرج حتتها طريقتني ملعرفة املادة اخلاضعة للضريبة 

ويتضمن هذا التصريح عناصر ثروته ، يقوم املكلف بالضريبة نفسه لتقدمي تصريح موعد حيدده القانون: تصريح املكلف * 

بة بتقدمي التصريح إىل إدارة غري املكلف بالضري  ، مع إفرتاض حسن النية وأمانة املكلف وقد يلتزم شخص آخر، أو دخله

  ويشرتط أن تكون هناك عالقة قانونية بني املكلف وشخص الغري، الضرائب
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خيول القانون إلدارة الضرائب حق تقديره املادة اخلاضعة للضريبة دون أن تتقيد : التقدير بواسطة اإلدارة الضريبية *      

  تفتيش اإلداري بضرائب أو مظاهر معينة وحمددة ولذا تسمى بالتقدير أو ال

يتم تسوية الضريبة أوال بتطبيق إجراءات الربط بتقدير قيمة املبلغ اخلاضع للضريبة مث تأيت مرحلة :  تسوية الضريبة  - 8

  .التحصيل اليت تعرف طرق عديدة لتحصيل الضريبة 

كن حتديد الضريبة املستحقة يقصد به حتديد املبلغ الذي يلتزم املكلف بأدائه إىل اخلزينة لعامة ومي: ربط الضريبة-1  

  : باملعادلة التالية

  ) الوعاء الضرييب(املصادر املختلفة للدخل الضرييب     

  اإليرادات من مجيع املصروفات    

  اإلعفاءات املتعلقة بتحقيق اإلرادات    

  سعر الضريبة  xالضريبة المستحقة: الوعاء الضرييب 

الضريبة وربط املبلغ الذي يلتزم املكلف بأدائه للخزينة العامة تأيت مرحلة من بعد أن يتم حتديد وعاء : حتصيل الضريبة  - 2

  :املراحل االستقطاع الضرييب هي حتصيل دين الضريبة وفيما يلي أهم الطرق لتحصيل الضريبة 

ريبية ومتتاز يقوم املمول بدفع الضريبة املستحقة علية من اإلدارة الض: “اململ ’’التوريد املباشر من قبل املكلف -1- 2

  .هذه الطريقة بالبساطة والسهولة يف التطبيق ولكنها حتتاج إىل درجة عالية من الوعي الضرييب للممولني

طبقا هلذه الطريقة يقوم املمول بدفع مبلغ الضريبة مقدما حتت حساب أقساط دورية : طريقة األقساط املقدمة  -2- 2

له احملتمل يف العام القادم على أساس ما مت حتديده يف السنة السابقة خالل السنة الضريبية طبقا إلقرار يقدمه عن دخ

اية السنة يتم حتديد املبلغ الفعلي الضرييب املستحقة مث تتم التسوية بني مبلغ الضرييب الفعلي وما مت ا لضريبية ويف 

يبية يسدد فورا أو يرحل سداده حتت حساب الضريبة فإن تبقى على املمول أي مبلغ يقوم سداده لدى اإلدارة الضر 
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ا ختفف من وقع الضريبة على املمول جيعل أداؤها       حتت حساب الضريبة املستحقة للعام القادم ومتتاز هذه الطريقة بأ

  . أمرا سهال وميسورا

تولد وطبقا هلذه الطريقة حتجز الضريبة من دخل املمول قبل تسليمه له عند النقطة اليت ي: طريقة احلجز عند املبلغ -3- 2

فيها الدخل وقبل وصوله إىل املمول وتتم هذه الطريقة بالسهولة وسرعة التحصيل إخنفاض  نفقات اجلباية وإنعدام 

  1.اهلرب من سداد الضريبة ومثال على ذلك حجز الضريبة من مرتبات وأجور العاملني 

طريقة حماسبة تتمثل يف إدراج يف  فرض الرائب املؤجلة هي :الضرائب املؤجلة أصول والضرائب املؤجلة خصوم:ثانيا 

  .الضريبة يف النتيجة السنوية لعمليات السنة املالية وحدها أعباداحلسابات تضمن 

  ) ضرائب خصوم مؤجلة(الضريبة املؤجلة هي مبلغ الضريبة عن األرباح القابل للدفع 

  2خالل سنوات مالية مستقبلة) ضرائب أصول مؤجلة ( أو قابل للتحصيل  

  :تعار يف

  :أي ال ختص الدورة الزمنية احلالية: مصطلح ضرائب مؤجلة -

تتمثل يف مبلغ األعباء الضريبية الناجتة من اإلختالف الزمين بني اإلثبات احملاسيب لألعباء : ضرائب خصوم مؤجلة  -

  .واملنتوجات واجبة التسديد خالل الفرتة الالحقة

الدورة الالحقة والناجتة من اإلختالف  ة مسبقا علىاملسددتتمثل يف مبلغ الضرائب : ضرائب أصول مؤجلة -

 3. الزمين إلثبات األعباء واملنتوجات

  الضريبة على أرباح الشركات: : لثاثا

ية واالجتماعية بغية حتقيق اقتصاد حديث ومتطور رأى من الضروري االقتصادمع التطورات يا ن املشرع اجلزائري ومتاشإ

   .ية اجلديدةاالقتصادصالحات إجراء إصالح جبائي يتماشى مع اإل

                                                
 .6ص ، 1971سنة ، دار النفقة العربیة، المالیة العامة، رفعت المحجوب -1
 ص، الصفحات الزرقاء، الضرائب الوطنیة والدولیة، بوعون  یحیاوي نصیرة -2
 .  130ص، الصفحات الزرقاء، المحاسبة المالیةنظام ، لخضر عالوي -3
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حيث تعدد وكثرة الضرائب النوعية ، فبعد أن كان النظام اجلبائي اجلزائري يتميز بالغموض والتناقض يف بعض األحيان     

ا مما أدى إىل الصعوبة يف التطبيق سواء بالنسبة لإلدارة اجلبائية أو بالنسبة للمكلفني بالضريبة حيث أنشأ . وكثرة معدال

  : اجلزائري ثالث أنواع من الضرائب  املشرع

 .الضريبة على الدخل اإلمجايل واليت تفرض على األشخاص الطبيعيني -                

  .الضريبة على القيمة املضافة  -                

  . هذا الفصلواليت هي موضوع ، الضريبة على أرباح الشركات - 

I: رباح الشركاتأضرائب على ال مفهوم  

  :تعريفها . 1

يتمحور يف وضع املؤسسات العمومية يف  1998ي لسنة االقتصادإن من أهم األهداف اليت سعى إليها اإلصالح  

نفس موضع املؤسسات اخلاصة وإخضاعها ملنطق وقواعد السوق ولتكريس هذا املسعى مت تأسيس الضريبة على أرباح 

من قانون الضرائب  135حيث تنص املادة رقم ، م 1991من قانون املالية لسنة  38الشركات مبوجب املادة رقم 

  : املباشرة والرسوم املماثلة على أن 

الضريبة على أرباح الشركات هي ضريبة سنوية تؤسس على جممل األرباح واملداخيل اليت حتققها الشركات وغريها من  * (

   الشركات يف شكل جمموعات  وتتميز الضريبة على أرباح الشركات بتشجيع إقامة. )األشخاص املعنويني

املوزعة  وكذلك زيادة املزايا لصاحل املسامهني من خالل تقليص الضرائب املدفوعة على األرباح ) الشركة األم وفروعها ( * 

  : ومن خالل هذا التعريف نستخلص أن للضريبة على أرباح الشركات عدة مميزات هي

ا تتعلق بضريبة واحدة تف: ضريبة وحيدة - 1  .رض على األشخاص املعنوينيحيث أ

ا تفرض على جممل األرباح دون التمييز لطبيعتها  :ضريبة عامة - 2  .كو

 .حبيث تفرض مرة واحدة يف السنة على األرباح احملققة خالل السنة: ضريبة سنوية - 3

ا تعتمد على معدل واحد يفرض على الربح الضرييب: ضريبة نسبية - 4  .لكو
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 املكلف تقدمي تصريح سنوي جلميع أرباحه لدى مفتشية الضرائب وذلك حيث يتعني على :  ضريبة تصريحية - 5     

اية شهر مارس للسنة اليت تلي سنة االستغالل   . 1كآخر اجل 

  :مجال تطبيقها: 2

ح الشركات على األرباح احملققة باجلزائر سواء كانت تلك األرباح اخلاصة بالشركات الوطنية ا تفرض الضريبة على ارب

كذلك و ية املتواجدة باجلزائر ويأخذ جمال تطبيق الضريبة على أرباح الشركات الصبغة اإلجبارية والشركات األجنب

  .االختيارية

  :هي شركات األموال واليت تضم :الشركات الخاضعة وجوبا الضريبة على أرباح الشركات/ أ

  .شركات األسهم  -

  . الشركات ذات املسؤولية احملدودة -

  .نة حتت شكل شركات األسهمالشركات املدنية املتكو  -

  .املؤسسات واهليئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري  -

  : هي شركات األشخاص واملتكونة :الشركات الخاضعة اختياريا للضريبة على أرباح الشركات/ ب

  .شركات التضامن  -

  .شركات التوصية البسيطة  -

  .ركات ذات األسهممجعيات املسامهة اليت ال تندرج حتت شكل الش -

  .الشركات املدنية اليت تندرج حتت شكل الشركات ذات األسهم -

  .اإلعفاءات الخاصة بالضريبة على أرباح الشركات  -3

يف  لقد وضع املشرع الضرييب بعض االعفاءات من الضريبة على أرباح الشركات لغرض تشجيع املؤسسات االستثمارية 

  .لنشاطات اليت تستفيد من إعفاء دائم وإعفاء مؤقت نشاطات معينة حيث أشار إىل بعض ا

                                                
1- Ahmed Tessa, Ibrahim Ibrahimm Hamado, Fescalité de l’entreprise, les pages bleus, p 80.  
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  : النشاطات التي تستفيد من اإلعفاء الدائم / أ     

  .ية التابعة للمؤسسات واهليئات العمومية االستهالكالتعاونيات  -

  .املؤسسات التابعة جلمعيات األشخاص املعوقني املعتمدة وكذا اهلياكل التابعة هلا -

  .حتققها الفرق واهليئات اليت متارس نشاطا مسرحيا مبلغ اإليرادات اليت  -

  الفالحية  بالنسبة للعمليات املرتبطة بتامني األخطارله  الصندوق الوطين للتعاون الفالحي والصناديق اجلهوية التابعة -

  .باستثناء عمليات التامني ذات الطابع التجاري

  : النشاطات التي تستفيد من اإلعفاء المؤقت / ب

يد األنشطة املمارسة من قبل الشباب املستثمر املستفيد من إعانة الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب من تستف -

  .إعفاء كلي من الضريبة على أرباح الشركات ملدة ثالث سنوات اعتبارا من تاريخ انطالق االستغالل

 ة إىل ستة سنوات اعتبارا من تاريخ انطالقإذا متت ممارسة هذه األنشطة يف منطقة جيب ترقيتها يتم متديد هذه الفرت  -

  . االستغالل

         . عندما متارس مؤسسة نشاط من طرف شباب مستثمر يف منطقة جيب ترقيتها ورقم األعمال اإلمجايل -

II - وعاء الضريبة على أرباح الشركات ومعدالت حسابها  

  ناصر والقواعد اليت تسمح حبساب الربح الذي لتحديد وعاء الضريبة على أرباح الشركات جيب معرفة جمموع الع

  :يستخدم كقاعدة للضريبة وألجل هذا جيب دراسة 

  .النتائج اخلاضعة -

  .املخزونات واألعمال اجلارية -

  .تكاليف االستغالل -

  .الكتاإله -

  .املؤونات  -
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  .فوائض قيم ونقص القيم الناجتة عن التنازل  -     

  هي تلك الناشئة عن نشاط دورة االستغالل واملسطرة ضمن  :رباح الشركاتالنواتج الخاضعة للضريبة على أ -1

  وكذلك األرباح اليت تنشأ عن تسيري عناصر األصول ، موضوع املؤسسة  باإلضافة إىل النواتج املختلفة وامللحقة لالستغالل

  : تنقسم النواتج االستثنائية إىل :النواتج االستثنائية الخاصة بالضريبة 

تدخل ضمن النتيجة اخلاضعة للضريبة  مداخيل كراء : ل الكراء والعقارات املسجلة يف امليزانية واملمنوحة للكراء مدا خي *

  .العقارات واملتمثلة ألصول ميزانية املؤسسة

  نواتج مالية                                                                                      *

  لقيم املنقولة مدا خيل ا*

  التنازالت عن الديون املمنوحة من طرف الدائنني  *

  التخفيضات الضريبية                                            * 

  تعويضات التأمني *

  اإلعانات *

ة ختضع من قانون الضرائب املباشر  172طبقا ألحكام املادة : فوائض القيم الناجتة عن تنازل عناصر األصول الثابتة*

للضريبة فوائض القيم الناجتة عن التنازل عن األمالك اليت هي جزء من األصول املثبتة سواء كانت قصرية األجل أو طويلة 

  .األجل

سنوات أو اقل واليت يدخل مبلغها  3تنتج من التنازل عن عناصر مكتسبة وحمدثة منذ : فوائض القيم قصرية األجل* 

  .%  70ضمن الربح اخلاضع بنسبة 

سنوات واليت يدخل مبلغها 3تنتج عن التنازل عن عناصر مكتسبة أو حمدثة منذ أكثر من : فوائض القيم طويلة األجل* 

  % . 35ضمن الربح اخلاضع بنسبة 
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إن الربح اخلاضع للضريبة هو الربح الصايف احملقق من طرف الشركة وحيدد هذا الربح : األعباء القابلة للخصم -2     

وحىت تكون هذه األعباء قابلة للخصم جيب توفر أربعة . ألعباء أو التكاليف من الربح اإلمجايل اخلامالصايف خبصم كل ا

  : شروط وغياب أي شرط يتسبب يف رفضها

  .ناجتة بالضرورة عن االستغالل ومرتبطة أساسا بالتسيري العادي للمؤسسة - 

  .جيب أن تؤدي هذه األعباء إىل نقص يف األصول الصافية  - 

  .جيب أن تكون هذه األعباء مربرة - 

  .جيب أن ال يكون خصم هذه األعباء مرفوض صراحة من طرف القانون - 

                                       :الضريبة على أرباح الشركات معدالت -3

ال حددت املاد من " 150"ة تعترب الضريبة على أرباح الشركات ضريبة نسبية حيث تفرض مبعدل معني ويف هذا ا

  :قانون الضرائب املعدالت التالية

  %25بنسب: املعدل العادي

وتطبق هذه النسبة " 142"طبقا للمادة % 12.5ختضع األرباح املعاد استثمارها هلذا املعدل بنسبة :املعدل املنخفض

  بالنسبة للمؤسسات اليت تستثمر يف املناطق النائية

  :ه نسبة االقتطاعات كمايليأما بالنسبة لالقتطاعات من املصدر فتحدد

  :تفرض على % 19أما نسبة 

  .املبالغ اليت تقبضها املؤسسات األجنبية اليت ليس هلا منشآت مهنية دائمة يف اجلزائر -

  .املبالغ املدفوعة مقابل خدمات من كل نوع تؤدي أو تستعمل يف اجلزائر -

رخصة استغالل براعتهم وإما مبوجب التنازل عن ، وجب امتيازإما مب( احلاصالت املدفوعة للمخرتعني املقيمان باخلارج  -

  ) .عالمات الصنع 

  مع اإلشارة إىل أن هذه الشركات ختضع ملبدأ املعاملة باملثل % 10معدل شركات النقل البحري األجنبية فدربـ  -
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   IBSأنظمة دفع  -4     

، ذي يعرف بالتسديد التلقائي والذي يعد رئيسيايتم دفع الضريبة على أرباح الشركات عن طريق نظام الدفع العفوي وال

  .وهناك طريقة أخرى تتمثل يف نظام االقتطاع من املنبع والذي يعد استثنائيا 

ت الضرائب بعد قيام املكلف ح الشركات بصفة تلقائية لدى قباضتدفع الضريبة على أربا :  نظام الدفع الفوري/ أ

  .من طرف مصلحة الضرائب هلذا األخري بالتسديد  حبساب مبلغ الضريبة بنفسه دون إشعار مسبق

يتم تسديد الضريبة حسب نظام التسديد التلقائي وفق ثالث أقساط متبوعة بقسط التسوية الذي يعرب عن الرصيد الباقي 

  : من الضريبة الواجبة الدفع  تدفع هذه األقساط يف السنة والدورة املعنية كمايلي

  .مارس 15فيفري إىل  15: القسط األول -

  .جوان  15ماي إىل  15: القسط الثاين -

  .نوفمرب 15أكتوبر إىل  15: القسط الثالث -

تستخدم قاعدة الضريبة هذه األقساط يف حساب الضريبة الواجبة الدفع تدفع هذه األقساط من كل سنة مالية حيث 

  .رية املرصد من الضريبة املستحقة على أرباح الدورة األخ% 30القسط الواحد ميثل  مبلغ 

  .من رأمسال الشركة حلساب مبلغ القسط % 5وعند غياب الدورة األخرية نعتمد على 

  : ولتطبيق قاعدة حساب األقساط على الربح جيب أن تكون* 

  .أرباح الدورة األخرية مرصدة عند تارخيها احملدد  -

  .أرباح الفرتة األخرية للخضوع وهذا عندما ال تكون أي دورة مرصدة  -

  .شهر وهذا يف حالة ما إذا كانت دورة ما اقل أو أكثر من سنة 12األرباح اليت حتققت يف مدة  -

  :عندما ترصد كل دورة جيب على الشركة أن تقوم بتقدمي تصريح بنتائجها احملققة وجيب* 

ا   IBSأن تقوم بالتسديد التلقائي لـ -   .املعنية 

  .عتربة أو اليت نرتكز عليهامبلغ الضريبة حيسب على أرباح الدورة امل -
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12والمعيار  النظام المالي المحاسبي  وفقالمعالجة المحاسبية للضرائب على الدخل  الفصل الثاني       
  : أن نقارن بني مبلغ الضريبة الواجب للدفع مع األقساط املدفوعة خالل الدورة ويف هذه احلالة منيز حالتني -     

  .حالة نقص يف التسديد هنا جيب على الشركة تسديد إلدارة الضرائب -1

  .و تنقله إىل السنة املواليةحالة فائض يف التسديد جيب على إدارة اجلباية أن تدفعه للشركة أ -2

نص املشرع أن ختضع كل من املداخيل احملققة عن طريق املؤسسات األجنبية وكذا مدا :  نظام االقتطاع من المنبع - ب

   1خيل القيم املنقولة للضريبة على أرباح الشركات وهذا وفق نظام االقتطاع من املنبع

  المعالجة المحاسبية :المطلب الثاني
  

   واألجور الرواتب صنف اإلجمالي الدخل على الضريبة حساب كيفية: 01م الشكل رق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . 88ص ، الصفحات الزرقاء، جبایة المؤسسة، بوعون یحیاوي نصیرة - 1

 الفوائد + أجرة المنصبمبلغ 

 الضمان االجتماعي 

 األجر الخاضع

 نسبة الضریبة حسب السلم

 ـــ

═ 

IRG  

  N. Merzoug, A. Bechir, Les opérations comptables selon le SCF, p 96: المصدر
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12والمعيار  النظام المالي المحاسبي  وفقالمعالجة المحاسبية للضرائب على الدخل  الفصل الثاني       
  :  التالية احلسابات استخدام طريق عن واألجور الرواتب صنف االمجايل الدخل على الضريبة معاجلة تتم     

  التعريف
  احلساب

  دائن  مدين

جيل
تس

 
شف

ك
 

جر
األ

  

    وأجور رواتب 631

  مستخدمني أجور 44  

  إجتماعية هيئات 43  

  حمجوزة ضرائب444  

ريح
تص

ال
ديد 

لتس
ا

 
)

جور
األ

(  

    مستخدمني آجور 44

  النقديات 51/53  
ريح

تص
 

طاع
باقت

 
ئب

ضرا
ال

 
 على

خيل
مدا

 
جور

األ
  

    حمجوزة ضرائب 444

  النقديات 51/53  

  

  الضريبة وتسجيل حساب كيفية لتوضيح مثال على النوع هدا يف اعتمدنا وقد
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12والمعيار  النظام المالي المحاسبي  وفقالمعالجة المحاسبية للضرائب على الدخل  الفصل الثاني       
  1 التايل الشكل على للمستخدم عادي أجر كشف ضم مثال      

  دائن  املدين  البيان
    67.518   القاعدي األجر

    1000   األجر تعويض
    16204  املردودية منحة

    17.554   املنطقة تعويض
    40.510  اجلزة تعويض
ــــر ــ ــ       األجـ
  12850    اإلجتماعي الضمان
    11423  السلة تعويض

    83294   ضريبةلل اخلاضع الصايف 
  11987     الدخل على الضريبة

  129373    للدفع األجرالصايف
مو               154811  154211  عا
  احملاسيب التسجيل

    154211  أجوراملستخدمني    361
    36411  املدفوعة الشركات    635
    2976  آخرى اإلجتماعية األعباء    637

          

  129373    مستحقة األجور املستخدمني  421  
  52238    اإلجتماعي الضمان  431  
  11987    الدخل على ضريبة  4420  

  

                                                
 .110ص ، دار النشر جیطلي، 2ط، المحاسبة في النظام المحاسبي المالي، عبد الرحمان عطیة - 1
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12والمعيار  النظام المالي المحاسبي  وفقالمعالجة المحاسبية للضرائب على الدخل  الفصل الثاني       
   املستحقات تسديد عند     

    129373  املستخدمني    421
    52238  اإلجتماعي الضمان    431

    11987  الدخل على ضريبة    4420
          

  193598    البنك  512  
  المعالجة المحاسبية للضريبة على أرباح الشركات : ثانيا

  : نا يف املعاجلة احملاسبية للضريبة على أرباح الشركات على املثال التايل اعتمد
  ذ: إلحدى الشركات التجارية 2005-2002لدينا املعطيات التالية املتعلقة بتحديد النتيجة اجلبائية للسنوات 

  النتائج احملاسبية: أوال
2002  2003  2004  2005  
6000  99000  4000  9000  

  إلضافية العناصر ا: ثانيا 
  2002  2003  2004  2005  

      208000    قسط اهتالك السيارة
      40000    مصاريف االستقبال واالقامة

      وحدة 200    اهلدايا االشهارية 
      65000    أجور كراء

      305000    أعانات
  2003حساب الضريبة على أرباح الشركات لسنة. 

  .التخفيضات –االسرتدادات + الربح احملاسيب = الربح اجلبائي 
  99000= الربح احملاسيب 
  : االسرتدادات

  دج 160.000قسط اهتالك سيارة احلد املسموح به هو 
  دج اسرتد  48000= دج  160.000 –دج  208000

  مصاريف االستقبال واالقامة مرفوضة من طرف مصلحة الضرائب تعترب اسرتداد
  .د املسموح بهدج هو احلx 500  =100.000وحدة  200= اهلدايا االشهارية 

  دج 200.000= احلد املسموح به = االعانات واهلبات 
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12والمعيار  النظام المالي المحاسبي  وفقالمعالجة المحاسبية للضرائب على الدخل  الفصل الثاني       
  دج اسرتد 2850000= دج  200.000 –دج  3050000     

  : التخفيضات . ج
  دج  65000: الغرامات  -

  دج  65000 –دج  2850000+ دج  4000+ دج  48000+ دج  99000= الربح اجلبائي 
  دج  3332000=         
IBS   =3332000  ×25 % =833000  دج  

  
  : التسجيل احملاسيب 

  عند حتديد الربح املستحق: املرحلة األوىل 
    833000  ضرائب على أرباح املؤسسة    695

  833000    ضرائب على النتائج  444  
  
  يف حالة دفع تسبيق أول  

    249900  تسبيق ضرائب على النتائج    4441
  249900    نقديات  51/  53  

  
  حلة سداد الدين الضرييب املرحلة الثانية مر 

    833000  ضرائب على النتائج    444
  833000    نقديات  51/  53  

  
  1تسوية التسبيقات : املرحلة  الثالثة 

    833000  ضرائب على النتائج    444
  249900    تسبيق ضرائب على النتائج  4441  
  583100    نقديات  51/53  

 

                                                
1 Manuel de comptabilité générale de la classe 4 sonatrach – 16 mars 2010 p 159 
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12والمعيار  النظام المالي المحاسبي  وفقالمعالجة المحاسبية للضرائب على الدخل  الفصل الثاني       
  ئب المؤجلة خصومالضرائب المؤجلة أصول الضرا: المطلب الثالث     

 أصول املؤجلة الضرائب:  أوال   

  التايل القيد تسجيل يتم:  الضرييب التسبيق عند

    xxx  أصول املؤجلة الضرائب    133
          

  xxx    النقديات  51 أو 53  
  . التايل القيد تسجيل يتم:  الضريبية التسوية حالة يف

    xxx  أصول املؤجلة الضرائب    692
          

  xxx    أصول املؤجلة الضرائب  133  
  

  : مثال

 بـ    التسبيق مبلغ وقدر 2012 سنة الضرائب عن تسبيق احلديدية الصناعات شركة دفعت 15/03/2011 يف

  دج 500.000:

 سدد دج 600.000 مببلغ احلديدية الصناعات للشركة العادي النشاط على الضرائب قدرت 31/12/2012 ويف

  .نقدا الفرق

   احلديدية الصناعات شركة دفاتر يف ودالقي تسجيل:  املطلوب

  :  احلل

  الضرييب التنسيق عند

    500.000  أصول املؤجلة الضرائب    133
          

  500.000    النقديات  531  
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12والمعيار  النظام المالي المحاسبي  وفقالمعالجة المحاسبية للضرائب على الدخل  الفصل الثاني       
       

   الضريبية التسوية حالة يف

    500.000  كأصول مؤجلة مفروضة الضرائب    692

    100.000  املؤسسة نشاط على ضرائب    695
          

  500.000     أصول املؤجلة ضرائبال       133  

  100.000    الصندوق       531  

  

   سابقة مالية حماسبية دورات وختص دفعها مطلوب املؤسسة عاتق على بضرائب األمر تعلق إذا أما

  خصوم املؤجلة الضرائب:  ثانيا

  :  يلي كما القيد يكون

  : خالهلا يدفع مل ما لسنة ضرييب دين ترتب عند

    xxx  خصوم ؤجلةامل الضرائب    693
          

  xxx    النقديات  134  

   خصوم أو كأصول املؤجلة الضرائب تقييم يتم سنة كل يف أنه املالحظة مع

  :  مثال

 إىل وضمها األعباء بعض إلغاء بسبب احللويات صناعة شركة على إضافية ضرائب فرض مت 15/04/2011 يف

  دج 300.000:  بــ قدرت إضافية ضرائب عنها نتجت النتيجة

  .الضرائب قابض إىل نقدا تسديدها مت 20/05/2011 يف
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12والمعيار  النظام المالي المحاسبي  وفقالمعالجة المحاسبية للضرائب على الدخل  الفصل الثاني       
       

  :  احلل

  الضرييب الدين ترتب عند

    300.000  كخصوم مؤجلة مفروضة الضرائب    693
          

  300.000    خصوم املؤجلة الضرائب  134  

  1  املستحقات وتسديد الضريبية التسوية حالة يف

    300.000  خصوم املؤجلة الضرائب    134
          

  300.000    النقديات  531  

  

                                                
 135الجزء األول ص ، لبوز نوح مخطط النضام المالي الجدید 1
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12والمعيار  النظام المالي المحاسبي  وفقالمعالجة المحاسبية للضرائب على الدخل  الفصل الثاني       
  الخاتمة     

ا إىل عدة تغريات  من خالل دراستنا للفصل الثاين بني لنا أن أقدام الدولة علي تبين فكرة املعايري الدولية أدى 

فيما خيص النظام اجلبائي كما أن احملاسبة الضريبة وفق النظام احملاسيب اجلديد خيتلف عن النظام القدمي من حيث 

ا عبئ على، وكيفية املعاجلة والطرق التحصيل والتسديد من جهة احلسابات املؤسسات وايراد بالنسبة  وال ختلفه كو

  .للدولة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الثالث
  دراسة حالة  

  للبناء التكميلية األعمال لمؤسسة
)EPE ETRACOB SPA( 



 

62 
 

 مؤسسة األعمال التكميلية للبناء –دراسة حالة                  ل الثالث     الفص
     
  :مقدمة

 التكميليــة األعمــال ملؤسســة اختيــار ارتأينــا الــدخل علــى للضــرائب احملاســبية للمعاجلــة التطبيقيــة الدراســة اجــل مــن

، معاجلتهـا وكيفيـة الـدخل ضـرائب ودراسـة املؤسسـة علـى السـابقة الفصـول يف إليـه املتطرق النظري اجلانب وإلسقاط اءللبن

  . املعاجلة طرق الثاين املبحث ويف الشركة تقدمي األول املبحث يف فتناولنا

  .تقدیم عام لمؤسسة األعمال التكمیلیة للبناء: المبحث األول
 مــن اهلــدف كــان حيــث، بــه تقــوم الــذي للنشــاط نظــرا الوظيفيــة املؤسســات أهــم للبنــاء ميليــةالتك األعمــال مؤسســة تعتــرب

 الكهربـاء مثـل أخـرى أعمـال إنتـاج كـذاو  املنطقـة يف للبنـاء التكميليـة األعمـال بإجناز املتعلقة بالنشاطات القيام هو إنشائها

  .املدرسية اللوازم، احلديد تلحيم، العام

  .المؤسسة تطورو  نشأة: المطلب األول
 الصـادر 788 رقـم الـوزاري القرار مبوجب الفعلي التجاريو  الصناعي نشاطها باشرت لكن، 1976سنة بورقلة تأسست

 مقرهـا يتواجد، للبناء التكميلية األعمال إطار يف حتديداو  البناء قطاع يف تعمل حملية كمؤسسة  1976مارس 05بتاريخ

 القـانوين بشـكلها لتصـبح هيكلتهـا إعـادة مت اجلزائريـة االقتصـادية املؤسسـات من اكغريهو  ،بورقلة الصناعية باملنطقة الرئيسي

  .1996 ماي 25 بتاريخ اجلديد

 أسـهمها حيـث  دج 1200.000.00 بــ يقـدر مـال بـرأس مسـتقلة عموميـة اقتصـادية مسامهة مؤسسة عن عبارة فهي

  .ببسكرة الشرقي للجنوب اجلهوية القابضة للشركة مملوكة

 غــري العامـة اجلمعيـة مــن بقـرار 1997 ديسـمرب 20 بتـاريخ ذلــكو  متتـاليتني مـرتني رأمساهلـا رفــع مت املؤسسـة ورلتطـ نظـرا و

 اســـتثنائية عامـــة مجعيـــة مبقتضـــى 2000 جـــوان 06 بتـــاريخ رفعـــه مت كمـــا دج1400.000.000 إىل ليصـــل العاديـــة

  .كمةاملرتا  التخصيص رهن نتائج توزيع بعد ذلكو  دج 50.000.000.000 إىل ليصل
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 مؤسسة األعمال التكميلية للبناء –دراسة حالة                  ل الثالث     الفص
  .الدور االقتصادي للمؤسسة: المطلب الثاني     

 التكميلية األشغال وعلى مقتصرا املؤسسة يف النشاط كان البداية يف أن إذ، الوطين املستوى على هام دور للمؤسسة

ا تنافس أصبحت اآلن لكنو  ،للبناء  على أخرىو  ورقلة مستوى على وحدتني هلاو  البناء جمال يف املؤسسات من مثيال

 استعمال، )األملنيوم جنارة( النجارة أشغال هي املؤسسة ا تقوم اليت اجلزئية األنشطة بني منةو  ،تقرت مدينة ستوىم

، الزجاج تركيبو  الدهن ، العمومية اإلنارةو  الكهرباء أشغال، الرطوبةو  احلرارة مثل اخلارجية للمؤثرات عازلة طبقات

 املؤسسة نشاط تسيري على يسهرو  ،اهلامة املشاريع من العديد املؤسسة أنشأت قدو  ،التدريس لوازمو  مكاتب، التأثيث

  الدائمني الغريو  الدائمني العمال من جمموعة

  .املرتبصني بعض إىل باإلضافة املؤسسة واستخدام احتياج حسب عددهم يتغري الذي

ا تقتصر الو    مع أخرى بعبارة أي العاديني األفرادو  املقاولني مع حىت تتعامل بل، فقط االقتصادية املؤسسة مع تعامال

 نظرا وطنيةو  دولية مشعة املؤسسة تعد حيث خارجهاو  املؤسسة داخل ورشات عرب ذلكو  االقتصادية األعوان مجيع

 اجلزائرية للمنتجات بـديب املتحدة العربية باإلمارات أقيم الذي املعرض مثل، معارضو  تظاهرات من العديد يف ملشاركتها

  .مايل لةدو  يف معرضو 
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 مؤسسة األعمال التكميلية للبناء –دراسة حالة                  ل الثالث     الفص
       

  :  املشاريع أهم من و
  املؤسسة يف املنجزة املشاريع أهم) : 1(رقم جدول

ــع ـــ ــ   اإلجناز سنة  اإلجناز تكلفة  اإلجناز مدة  املشاري

  2005  دج14.158.466  أشهر تسعة  الرويسات لبلدية اجلديد املقر اجناز مشروع-

  2005  دج5.083.650.00  يوم KVA  45 360 كهربائي حمول جتهيزو  اجناز مشروع-

  2002  دج3.823.560.00  يوم 30  .بتقرت العمومية اإلنارة أشغال اجناز مشروع-

  2002  دج1000.000  يوم 20  بتقرت سيرتوان ساحة تأهيل إعادة-

  2007  دج6000.00  شهر 01  بورقلة التسلية حلديقة عمومية إنارة-

  2002  دج3.800.000  سنة 01  ورقلة لبلدية عمومية إنارة -

  2001  دج9.500.000  شهرين  .سكرة حلي اعتبار إعادة-

  2005  دج2.5000.000  سنة  . النصر حي لثانوية داخلي إجناز-

  
  املاليةو  احملاسبة مصلحة: املصدر
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       مؤسسة األعمال التكميلية للبناء –دراسة حالة                                           الفصل الثالث     

  للبناء التكمیلیة األعمال لمؤسسة التنظیمي الهیكل: )2(رقم لشكلا
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  .ل الهيكل التنظيمي للمؤسسةتخلي: المطلب الثالث
  .بينهم الوظيفية اإلدارية العالقات تضم اليتو  الوحدة داخل عنصر أهم املديريات هيكل تعد 

  :اإلدارة العامة-أ

يتكون و  التخطيط االسرتاتيجيو  يساعده مدير عام يف اختاذ القراراتو  تسيري شؤون املؤسسةو  جملس اإلدارة يتوىل إدارة  

ثالثة أعضاء من خارج و  ثالثة أعضاءو  رئيس جلنة املشاركةو  عضوين مها مدير املؤسسة، مخسة أعضاءجملس اإلدارة من 

  .املؤسسة ينم التصويت عليهم

  :المدير العام )ب

 توكل له مسؤولية تشجيعو  ،له صالحيات إبرام الصفقات مع املتعاملني مع املؤسسةو  هام يف املؤسسةو  له دور فعال

  .عملهم بأكثر فعالية حتفيز العمال ألداء و 

  : مصلحة المحاسبة والمالية)ج

مراقبة خمتلف و  تعمل على تطبيق إجراءات أنظمة احملاسبة بتحليل احلساباتو  احملاسبةو  تقوم اإلدارة بكل العمليات املالية

 ديرية املاليةحيث متثل مهام م، التسجيالت احملاسبيةو  التصرحيات من أعمال الضرائب كما تقوم بإعداد خمتلف الدفاتر

  : احملاسبية فيمايليو 

  .الفروع املختلفةو  التنسيق بني املصاحلو  اإلشراف على التسيري-

  .املادية ملؤسسةو  تساهم يف تسيري املوارد املالية-

  .تساهم يف وضع اخلطة املستقبلية للمؤسسة  -
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  : و تنقسم املصلحة إىل     

 :خلية المحاسبة العامة  -

يقوم باملتابعة اليومية لكل و  املالية للشركة حيث يقوم بإعداد امليزانية احملاسبية بكل مراحلهاو  اسبةيرأسها رئيس دائرة احمل

  .الديونو  املتابعة اليومية لكل عمليات الشراء، تنفيذ احملاسب املتعلق بكل عمليات البيعو  ،املبيعات

  : خلية المالية -

 )اخل....مصاريف املؤسسة، أجور العمال، املوردين(ديد الفاتورات يشرف عليها مدير احملاسبة واملالية حيث يقوم بتس

  .هذه األخرية تنبع منها خلية صندوقو 

  : خلية الصندوق -

  :تنبع من خلية املالية يرأسها أمني الصندوق حيث تقوم بـ 

  .متويل الصندوق_

  .تغطية املصاريف الصغرية املتعلقة باملؤسسة_

  .ندوقإعادة سحب األموال لتغذية الص_

  : مصلحة المستخدمين) د

تنقسم إىل و  يشرف عليها رئيس دائرة املستخدمنيو  تسهر هذه املديرية على القيام بعدة وظائف خاصة بتسيري العمال

  .خلية الوسائل العامةو  خلية األجور: ثالثة فروع رئيسية مها

  .ور العمل بصفة عامةهلا وظيفة رئيسية هي أجو  يرئسها رئيس مصلحة املستخدمني: خلية األجور -

او  تم بتسيري العمال داخل املؤسسة: خلية التسيير-   :من أهم الوظائف اليت نقوم 

  . توجيههم يف حالة توقف إحدى الورشاتو  مراقبة حركة العمال داخل الورشات-

  .معاجلة امللفات املعروضة لدى املؤسسة و  معاجلة امللفاتو  استقبال طلبات التوظيف-
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، تم بوسائل الشركة كتصريح للضمان االجتماعيو  يشرف عليها رئيس مصلحة املستخدمني :سائل العامة خلية الو  -     

العامل لتسهيل اإلجراءات بني العامل و  حيث يتم تنصيب شخص مراسل بني الضمان االجتماعي، التعويضات املرضية

  .الضمان االجتماعي

هدفها و  الزبائنو  متثل هذه اإلدارة الصلة بني املؤسسةو  جارةيشرف عليها رئيس مصلحة الت : :مصلحة التجارة ) ه

تم لكل ما يتعلق بالبيعو  الرئيسي هو تلبية أكرب عدد من الطلبيات  هذا بالتنسيق مع خمتلف اهلياكلو  بالتايل فهي 

  .اإلدارة العامةو 

  : خلية التخزينو  و تفرع مصلحة التجارة إىل خلية التموين

ا تشارك يف التفاوض مع و  تطبيق برامج االستريادو  ذه الغدارة بإعدادتقوم ه: خلية التموين- شراء املواد األولية كما أ

  . تليب احتياجات املؤسسة من املواد األوليةو  األجانبو  املوردين احملليني

املقارنة و  ،زنخروج املواد األولية من املخاو  تسجيل دخولو  ،تم بتسيري املخازن على مستوى املؤسسة:خلية التخزين -

يشرف عليها رئيس و  سواء كان املخزون من املواد األولية أو منتجات تامة الصنع، املخزون احملاسيبو  بني املخزون احلقيقي

  .مصلحة التجارة

يكون ذلك عند نشر املناقصات يف و  يتمثل دورها يف املناقصاتو  هي مصلحة خمتصة يف املشاريع : المصلحة التقنية )و

ااجلرائد فت ذه املناقصة من املصلحة املتعلقة  جيب أن تكون املؤسسة مؤهلة و  قوم املؤسسة بشراء دفرت الشروط املتعلق 

 دورها يتمثل يف مراقبة املشاريع اخلارجيةو  .قبوهلا تصبح هناك صفقة بني املؤسستنيو  بعد إرساء املناقصةو  ،هلذه املناقصة

  . تقنيني سامينيو  يكون فيها مهندسنيو  ير التقينيرتأسها املدو  الورشات اخلاصة باملؤسسة و 
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  المعالجة المحاسبة للضرائب : المبحث الثاني 
  الضريبة على الدخل االجمالي صنف الرواتب واألجور : المطلب األول 

  الضرر منخة+التناويب العمل منحة+املهنية اخلربة منحة+  القاعدي األجر=  املنصب أجرة

                =12384.00  +30008.00  +1609.92 +2229.12   

               =1923.04  

   18823.68=  االجتماعي الضمان شركات

  )  اجلوية األحوال على الضريبة+  االجتماعي الضمان(  – املنصب أجرة=  اخلاضعة األجرة

                     =1923.04          -  )18823.68  +18823.68  (  

                 =17538.32   

   دج 506.00 وجتدهاirg اجلبائي السلم من اإلمجايل الدخل على الضريبة أخذ
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  النتائج حسابات جدول من النتيجة تأخذ     

4691306.32  
  الضريبة حساب

4691306.32  ×25 = %750189.80  

  750189.80 النتيجة على الضريبة

   احملاسييب التسجيل

 على الشركة أرباح على ضرائب    695

   العادي النشاط نتيجة

750189.80    

          

  750189.80    النتائج على ضرائب الدولة  444  
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 G50 وثيقة طريق عن يتم التصريح     
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  الخاتمة      

  
 قيــام كيفيــة إىل والتعــرف ــا املوجــودة والضــرائب املؤسســة تعريــف إىل وتطــرق امليدانيــة الدراســة هــذه إكمــال بعــد

رغم كل هذا , باملستحقات التصريح يف املستعملة الوثائق إىل تطرقنا كما الدخل على لضرائب احملاسبية باملعاجلة املؤسسة

هـودات املبذولــة كمــا جيــدر ،  تبقـى هنــاك مشــاكل تعـرتض احملاســبني يف طريقــة تطبيـق النظــام احملاســيب اجلديـد بــالرغم مــن ا

  .ضرائب واملؤسسات اليت تسعى لتطبيق هذا النظامالذكر للعالقة املتشعبة بني مصاحل ال
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  الخاتمة العامة                           

  :العامة الخاتمة
لقد حاولت هذه املذكرة التطرق إىل خمتلف التسـجيالت احملاسـبة اخلاصـة بضـرائب الـدخل يف ضـل التغـريات الـيت 

اخلـاص بنظـام احملاسـب املـايل وتطبـق اجلزائـر ملبــادئ  07/11حـدثت علـى احملاسـبة يف اجلزائـر واملتمثلـة يف أحكـام القـانون 

  .املعايري احملاسبة الدولية ومن خالل دراسة هلذا املوضوع مت تأكيد الفرضيات اليت بنت عليها الدراسة 

خل فهـي بالنسبة للفرضية األوىل املتمثلة يف النظام املايل احملاسب جاء بعد تغريات فيما خيص املعاجلة احملاسبة لضرائب الد

  .حمققة وأنه فعال خصص بعض احلسابات لضرائب الدخل 

للمعاجلة احملاسبة لضرائب الدخل فهي أيضـا حمققـة ويتجلـى ذلـك  12أما الفرضية الثانية واملتمثلة يف ختصيص املعيار رقم 

  .الية يف اهتمام املعايري الدولية احملاسبة للبحث اجلبائي واالجتهاد يف حتديد أثره على املعلومة امل

  :نتائج الدراسة 

 .خاصة ما يتعلق بضرائب الدخل ، خص النظام احملاسيب املايل جبباية خاصة* 

مل تتضح كيفية االنتقال من النتيجة احملاسبة إىل اجلبائية كون طبيعة العالقة املوجـودة بـني اجلبايـة واحملاسـبة مل تتضـح حلـد * 

 .اآلن 

  : حاتاقتر واالالتوصيات 

  :دراسة ميكن تقدمي التوصيات التالية من خالل هذه ال

 .إزالة الغموض والواقع على بعض املفاهيم ذات الصلة باجلباية وكذا األمور املتعلقة بالعمليات اجلبايئة  -

بعــد مــرور عــام ونصــف مــن تطبيــق النظــام املــايل واحملاســيب اجلديــد نقــرتح اإلســراع يف تطبيــق النظــام املــايل احملاســيب  -

 .يان العالقة بني احملاسبة واجلبائية اجلديد وهذا قصد ب
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هـودات املبذولـة الـيت بـذلت يف إجنـاز هـذا العمـل خاصـة أنـه ال زال هنـاك غمـوض مـن  ويف األخري وعلى الرغم مـن ا

وهذا طبيعي كون أنه ليس من السـهولة الـربط بـني عمليتـني ، ناحية تطبيق النظام إال أين أشعر أن مل أعطي األمهية الكافية

ما منفصلني ، س فيهااألسا   .أ
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  المصادر والمراجع                         
  : قائمة المصادر 

  : المصادر باللغة العربية 
  : الكتب
  .1981سنة ، معهد مصر، السياسة الضريبية والعدالة اإلجتماعية، أمحد عبد العزيز الشرقاوي .1
 .1ج، الدولية الواضح يف احملاسبة املالية وفق املعايري، بن ربيعة حنيفة .2
 .الصفحات الزرقاء، الضرائب الوطنية والدولية، بوعون  حيياوي نصرية .3
 .الصفحات الزرقاء، جباية املؤسسة، بوعون حيياوي نصرية .4
  .علم املالية العامة والتشريع، جهاد سعيد حصاونة .5
  .1973سنة ، املالية العامة، حسن عواضة وعبد الروؤف فضيلة .6
 . 2005ديوان املطبوعات اجلامعية ، ؤسسةجباية امل: محيد بوزيد  .7
 اإلصالح اجلبائي ، خالصي رضا .8
  .1971سنة ، دار النفقة العربية، املالية العامة، رفعت احملجوب .9

  .بودواو، مكتبة الشركة اجلزائرية، 1ج، حماسبة املؤسسة، شعيب شنوف .10
 .1992سنة ، ديوان املطبوعات.، اقتصاديات املالية العامة.، صاحل دويلية .11
 ضرائب الدخل املباشر مصطفى رشدي شيحة  .12
  .5ج، موسوعة املعايري الدولية، طارق عبد العال .13
 ، 1969، القاهرة، دار النفقة العربية، املالية العامة، عادل فلبح العلية .14
 .دار النشر جيطلي، 2ط، احملاسبة يف النظام احملاسيب املايل، عبد الرمحان عطية .15
يد قدي .16  . 1955سنة، ضرييب يف النظم اإلقتصاديةالنظام ال، عبد ا
 . ديوان املطبوعات اجلامعية، املالية العامة وضرائب املالية العامة، علي زغدود .17
 1991ديوان املطبوعات اجلامعية سنة ، عمر صخري اقتصاد مؤسسة .18
 .اجلزء األول ، لبوز نوح خمطط النضام املايل اجلديد .19
 . الصفحات الزرقاء،  احلسابات وتطبيقهانضام احملاسبة املالية سري، خلضر عالوي .20
  2003حممد عباس حمرزي املالية العامة ديوان املطبوعات اجلامعية  .21
 . دار هومة، اقتصاديات اجلباية والضرائب، حممد عباس حمرزي .22
 .1993الضرييب يف اجلزائر  اإلصالح علي مراد .23
  1990ناصر دادي عدون اقتصاد مؤسسة دار النقدية سنة  .24
  : ات والندواتالملتقي
-01-17,عزوز علي,امللتقى الدويل األول حول النضام احملاسيب املايل يف ضل املعايري احملاسبية الدولية  .1

 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ,2011
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  المصادر والمراجع                         
  : المجالت والجرائد والموسوعات

 .اجلريدة الرمسية اجلزائرية .1
  : المصادر باللغات األجنبية

  : بالفرنسية
1. Ahmed Tessa, Ibrahim Ibrahimm Hamado, Fescalité de l’entreprise, les pages 

bleus.  

2. Khafrabi MDZIN.COMPTABILITé des societes.2émeedition.alger en1998. 

3. Manuel de comptabilité générale de la classe 4 sonatrach – 16 mars 2010 
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  02: رقم الملحق

  



  

 

 المالحق                               
  

  03: رقم الملحق



  

 

 المالحق                               
   04: رقم لحقم
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