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 الشكر
 »َمْن ملْ يْشُكر النَّاَس مَلْ يْشُكر هللا«بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا القائل 

 ......رواه الرتميذي

 البشريةلكن قبل أن نشكر الناس علينا أوالً أن نوجه الشكر إىل خالق 

 ."الرضااللهم أين أشكرك شكراً كثرياً مباركاً فيه حىت ترضى والشكر لك أن رضيت والشكر لك بعد "

 ......أفضل الصالة والتسليم رف األنبياء واملرسلني دمحم عليهالشكر إىل من أضاء دربنا هبداه إىل أش

الذي أحاطين بكل رعاية  ،هباز جياليلالدكتور الفاضل مشريف كما أخص ابلتقدير والشكر إىل 
 .وتوجيه حكيم مما كان له عظيم األثر يف إثراء معاريف يف إستكمال هذا العمل

 شرع يوسف الدكتور شرف املساعداملكما أتقدم ابلشكر إىل 

 قول رسولنا الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص مبشراك موأقول هل

َواأَلْرِض َحَّتَّ النَّْمَلَة يف ُجْحرَِها َوَحَّتَّ اْْلُوَت لَُيَصلُّوَن َعَلى ِإنَّ اَّللََّ َوَمالَِئَكَتُه َوَأْهَل السََّمَواِت «
رَ   .»ُمَعلِ ِم النَّاِس اْْلَي ْ

ة دمحم وموظفني مؤسسة سيجيديس فارما ر والعرفان إىل كل من الدكتور دو كما أتوجه جبزيل الشك
 .على إمتام هذا العمل خالدي على مساعداتهدمحم  ةوعلى رأسهم مسؤول احملاسب

األساتذة الكرام أعضاء جلنة املناقشة، على تفضلهم ملناقشة وحتكيم هذا وال يفوتين أن أشكر مجيع 
 .العمل وتقدمي املالحظات والتوجيهات اليت ستساهم يف إثراء العمل

لكل من كان له جهد يف سبيل إمتام هذا العمل فلهم  ويف أخري أتقدم خبالص شكري وعظيم إمتناين
 .مين كل الشكر والتقدير واإلحرتام



 اإلهداء
 حق هؤالء لن أيفي أنه ليعجز اللسان عن التعبري ولكن سأحاول فمهما حاولت 

نَساَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحَسانً و «: إىل من قال هللا فيهما َنا اإْلِ  » َوصَّي ْ
 ...اليت أرضعتين حناان وحبا...وسقتين من حنينها شهد اهلناءمن ربتين ولدا إىل 

 أمي العزيزة...إىل اليت سهرت من أجل راحيت... إىل فيض العطف واملودة

 إىل الذي رافقين إبرشاداته وتوجيهاته...منبع اجلود والكرم... إىل رمز النبل واألخالق

 أيب العزيز... النرية طوال مشوار الدراسي

 جديت احلبيبة أطال هللا يف عمرها...بة واجلود والكرمإىل رمز احمل

 وإخويت ُأْخيَتي إىل 

 مجيع األهل واألقارب إىل 

 وزمالء الدراسة دون إستثناءإىل كل أصدقاء 

 .وإىل كل من ساعدين أهدي هلم هذا العمل املتواضع
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 :امللخص

املؤبسات  كل من وتسةيلها في للضرائب اعاجة  احمااببي امليان تبهدف هذا البحث إلى ي   

اعاجة  احمااببي  للضرائب املؤلل  وف  كل من امل إلى ، بإضاف (قباض )إدارة الضرائب و الاقتصادي  

، مع بيان أثر الاختالفات في (SCF)والنظام احمااببي املالي  (21)املاعيار احمااببي الدولي رقم 

بتاعاة  الا ؤلل  في املؤبسات، ومن ألل تحيي  هدف البحث تم امل  ضريبالالتحديد والافصاح عن 

 .تاباع  للنظام اجايييي وتطب  الضرائب املؤلل ؤبس  اقتصادي  مل دراب  ميداةي ب

التي تتاعل  بموضوع البحث  نتائجداني تم التوصل إلى مجموع  من اللبحث النظري وامليوفي ضوء ا   

للضرائب تختلف في كل من املؤبسات الاقتصادي  وإلادارة اعاجة  احمااببي  امل ن  أتملل  في املو 

إضاف  إلى أن بتاعمل على كبح نشاط املؤبسات،  رتعاع امل كثرة الضرائب وماعدالتها كذلكالضريبي ، 

الضرائب املؤلل  التي تتملل في تيني  محاببي  تؤثر مباشرة على النتيج  احمااببي  دون النتيج  

 .اجةبائي 

ضرائب   ،(21)دولي رقم محاببي ماعيار ، لبائيةظام ، ماليمحاببي ةظام   :املفتاحيةالكلمات  

 .لبائي ةتيج  ،  حاببيمةتيج  مؤلل ،
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Résumé : 

     Cette recherche vise à montrer le traitement comptable des impôts et leur 

comptabilisation dans chacune des entreprises économiques et de 

l’administration fiscale (la recette), en plus du traitement comptable des 

impôts différés selon à la fois la norme comptable internationale n°(12) et le 

système comptable financier (SCF), avec une explication de l’impact des 

différences dans la  détermination et la divulgation de l’impôt différé dans les 

entreprises. Et afin d’atteindre l’objectif de la recherche, elle a été engagé à 

l’aide d’une étude pratique d’une entreprise économique affiliée au régime 

réel et l’application d’impôts différés. 

     En basant sur la recherche théorique et pratique appliquée, un ensemble de 

conclusions a été atteint en rapport avec le sujet, représenté par le traitement 

comptable des impôts diffèrent dans chacune des entreprises économiques et 

dans l’administration fiscale. Aussi de nombreuses taxes et leurs taux élevés 

concourent à freiner l’activité des établissements, en plus des impôts différés 

qui sont représentés par une technique comptable qui affecte directement le 

résultat comptable sans tenir compte du résultat fiscal. 

 

Mots-Clés : Système Comptable Financier, Système Fiscale, IAS n°(12), 

Impôts Différés, Résultat Comptable, Résultat Fiscale. 
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Abstract : 

     This research aims to show the accounting treatment of taxes and their 

registration in both of the economic institutions and the tax administration 

(tax revenue), in addition to the accounting treatment of deferred taxes 

according to both the international accounting standard n°(12) and the 

financial accounting system (SCF), with an explanation of the impact of 

differences in the determination and disclosure of deferred taxes in 

institutions, and in order to achieve the objective of the research, a practical 

study in an economic institution affiliated with the real regime and the 

application of deferred taxes was engaged to help.  

     Based on theoretical research and practical research, a set of conclusions 

were reached in relation to the subject, represented by the accounting 

treatment of taxes differs in each of the economic institutions and in the tax 

administration. Also many taxes and their high rates contribute to the slowing 

down the activity of establishments, in addition to deferred taxes which are 

represented by an accounting technique which directly affects the accounting 

result without the tax result. 

 

Keywords: Financial Accounting System, Tax System, IAS n°(12), Deferred 

Taxes, Accounting Result, Tax Result. 
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 :تمهيد

من خالل  العامة للدولة يزانيةي في دعم اململا لها من دور إيجاب تعتبر الضرائب أداة من أدوات السياسة املالية          

تمويل إلانفاق العام للدولة لضمان استمرارية الخدمات العمومية وألانشطة الحكومية املساهمة التي تقوم بها في 

لتحقيق ألاهداف التي ترجوها سواء كانت  جميع الدول في  أهميتهاوتنمية الاقتصاد الوطني، ألامر الذي أدى إلى تزايد 

ضريبية وفيرة لتلبية رغبات ، أو مالية عن طريق توفير حصيلة الاستثمار وتحفيز إقتصادية عن طريق تشجيع

املجتمعات، أو اجتماعية عن طريق تحقيق العدالة الاجتماعية من خالل فرض الضرائب حسب قدرة ألاشخاص 

 .املادية فهي تعمل على حد من التفاوت الكبير بين طبقات املجتمع

، فهي تعتبر بمثابة وسيلة إلاقتصاديةبالنسبة للوحدات  علومات املاليةلتوفير امل املحاسبة مصدر مهم تعد          

بحيث تقوم بتسجيلها وتبويبها وتلخيصها تم إيصالها  ،عند حدوثها وتحليل العمليات التجارية ذات ألاثر املاليلقياس 

 لتلبية احتياجاتهم املختلفة بما يتيح ملستخدميهااملالية،  وائمقعلى شكل  خالل فترات زمنية معينةإلى الجهات املعينة 

بالنسبة للمستثمرين  رشيدةمن خالل اتخاذ قرارات أو ، ؤسسةريق قياس الربحية بالنسبة للمت عن طسواء كان

 .لضريبيةاألاوعية مختلف تحديد  عن طريقللدولة حتى قرضين، أو املو 

ظهور وانتشار املؤسسات الدولية، إلى  ، أدىمنها الاقتصادية الهائلة في كافة املجاالت وخاصة تطوراتال في ظل          

، ألامر الذي صعب من مهنة هذه املؤسسات في اعداد قوائمها املالية، وامتداد نشاطها ليغطي العديد من الدول 

بالتوافق يتميز وضع دول العالم إلى بذل مجهودات من أجل بحث عن إطار محاسبي موحد  غيراتونتيجة لهذه الت

التي تسعى إلى احداث  ول، ونتيجة لذلك تم الاتفاق على إنشاء هيئة دولية مستقلةويحظى بالقبول العام بين الد

بحيث يكون تطبيقها أسهل وتكون معطياتها اكثر مصداقية وقابلة توافق من خالل إصدار املعايير ذات البعد الدولي 

إلى الدول  أغلبية اتبعت ملحاسبية،، وكضرورة حتمية فرضتها التوجهات الاقتصادية وإلاتجاه املتنامي لعوملة اللمقارنة

السلطات  هذا ما سعت إليه ،معاييرهذه تطبيق و  عن طريق تبني توحيد أسس وقواعد ومضمون عرض قوائم املالية

منها لتقريب املمارسات املحاسبية الدولية مع ما هو معمول به في  إصالح نظامها املحاسبي بغية من خالل يةالجزائر 

  .IAS/IFRS))ة الدولية يعايير املحاسباملمن  املستمد( SCF) املالي النظام املحاسبيإصدار الجزائر من خالل 

الجزائر إلى إصالح نظامها الجبائي من أجل مواكبة التطورات الحاصلة في نظامها املحاسبي الذي تربطه  باشرت          

مدخالت واملتمثلة في القوائم املالية تعتبر ( SCF)الي مخرجات نظام محاسبي م، فجبائيعالقة وطيدة بالنظام ال

تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة بناء على قوانين  هو  هذا النظامالهدف ألاساس ي من ، إال أن النظام الجبائي

وتشريعات جبائية من أجل ضمان تحقيق ألاهداف املرجوة من طرف الدولة سواء كانت مالية أو إقتصادية أو 

معلومات عن الوضع املالي وأداء املؤسسات،  ا الهدف من النظام املحاسبي املالي يتمثل في توفيراجتماعية، بينم

وتقديم مجموعة من التقارير املالية من خالل إلافصاح الكامل عنها، كل هذا من أجل تمكين مستخدمي هذه التقارير 

التالي فإن إختالف في علومات املحاسبية، وباملالية من إتخاذ قرارات الالزمة التي تكون رشيدة بناء على هذه امل

 .ج عنه بالضرورة إلى إختالف في النتائج املتوصل إليهاألاهداف ينت
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  إشكالية البحث: أوال

وذلك من خالل املراقبة  ،تمثل املحاسبة الضريبية املرحلة ألاساسية والفنية ملراحل عمل النظام الجبائي

توفير معلومات والفحص والحكم على سالمة وصحة الاقرارات الضريبية املقدمة من طرف املكلفين بها، بإضافة 

بغرض  تعديالت وتغيرات عليهاة، إنطالقا من النتيجة املحاسبية بعد إدخال سبة لتحديد الوعاء الخاضع للضريبمنا

حساب  امليزانية،)املالية  ئمةمن قا ةاملستخرج ةاملحاسبي تيجةنال ما يجعل هذا، الوصول إلى النتيجة الجبائية

تطبيق أحكام  عن طريق ايتم تحديده تيال ةالجبائي نتيجةيختلف عن الاملعدة وفقا للنظام املحاسبي املالي ( النتائج

نتيجة ملعاملة بعض قد تكون دائمة  جوهرية، فروقاتظهور حتما إلى  سيؤدي هذاو لفترة معينة،  وقوانين الجبائية

 تدارك بحيث يمكناملحاسبية  لتها من الناحيةمعامالضريبية بطريقة مختلفة عن  إلايرادات والنفقات من الناحية

نتيجة إلدراج بعض تكون مؤقتة قد ، أو تاليةعلى فترات  نعكسدون أن ت في نفس السنة املالية هذه اختالفات

 هذا ماو في توقيت يختلف عن إدراجها في الربح املحاسبي  ةلخاضع للضريبفي الربح ا نواتجالعناصر من ألاعباء وال

 خفض أو زيادة فيب ستنعكس آثارها على الفترات املالية الالحقةوالتي نشأ عنها ضرائب مؤجلة في فترة محاسبية تس

الضرائب "أو ما يسمى ( 21)ونتيجة لذلك تبنت الجزائر املعيار املحاسبي الدولي رقم ، الضريبة الواجبة الدفع قيمة

كيفية املعالجة املحاسبية ل تحديد الذي يعمل على حل املشاكل والفروقات الضريبية من خالل "على الدخل

 .وإلافصاح عنها في القوائم املالية

 :رحها في السؤال الرئيس يوالتي يمكن ط حثبومن خالل ما سبق تتضح إشكالية ال

 وفق  سيجيديس فارما الجزائرية املؤسسة الاقتصاديةتطبيق املحاسبة الضريبية على  مرتكزاتهي  ما

      ؟(12)املعيار املحاسبي الدولي رقم 

ملعالجة وتحليل هذه إلاشكالية وتشخيص مختلف أركانها بكل دقة وعمق وموضوعية، قمنا بطرح مجموعة من           

 :ألاسئلة الفرعية التالية

 املؤسسات الاقتصادية الجزائرية؟ على  التي تؤثرهي أهم الضرائب والرسوم  ما 

 ؟كيف يتم معالجة املحاسبية للضرائب والرسوم في كل من املؤسسات الاقتصادية وإلادارة الضريبية 

 في معالجة إلاختالفات ( 21)النظام املحاسبي املالي مع متطلبات املعيار املحاسبي الدولي رقم  انسجاممدى  ما

 واعد املحاسبية وقوانين الجبائية؟املوجودة بين ق

  ؟(21)ولي رقم املعيار املحاسبي الدوفق  الجبائيةهل تؤثر الضرائب املؤجلة على نتيجة 

 جودة القوائم ؤثر على ست "سيجيديس فارما"الاقتصادية  ةهل تطبيق الضرائب املؤجلة من عدمه في املؤسس

 املالية؟
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 فرضيات البحث: ثانيا

 :تم صياغة فرضيات البحث بناء على إلاشكالية املطروحة، وتتمثل الفرضيات فيما يلي          

 على املؤسسات الاقتصادية حسب النظام الجبائي الجزائري  والتي تؤثر من بين أهم الضرائب والرسوم املطبقة

على ألارباح الشركات بإضافة إلى الرسم على القيمة املضافة وعلى  ة على الدخل إلاجمالي والضريبكل من نذكر 

 النشاط املنهي؛

 على املستوى أما  تتم معالجة املحاسبية للضرائب في املؤسسات الاقتصادية حسب النظام املحاسبي املعمول به

 ؛في حسابات خاصة بها معالجة وتسجيل الضرائبو  تعمل على تنظيم إلادارة الضرائب فهناك قوانين

  خاصة فيما يتعلق بمحاسبة ( 21)يتوافق النظام املحاسبي املالي مع ما جاء به املعيار املحاسبي الدولي رقم

 ؛لى الدخلعالضرائب 

 املعدة حسب النظام املحاسبي املالي املستمد من املعيار  النتيجة املحاسبية على تؤثر الضرائب املؤجلة أنما ب

النتيجة الجبائية، بإعتبار أن هناك عالقة وطيدة فيما  فإنها ستؤثر على ( 21)الدولية خاصة املعياراملحاسبية 

 بينهما؛

 ؤثر على جودة وصحة سي" سيجيديس فارما"الاقتصادية  ةأن تطبيق الضرائب املؤجلة من عدمه في املؤسس

 .القوائم املالية

 أهمية البحث: ثالثا

كيفية عمل وتنظيم ومعالجة مختلف الضرائب والرسوم على مستوى ل معرفةمن خالل  بحثال تبرز أهمية          

وصول للللمشاكل التي تعيق طريق  بالغة إلادارة الضرائب واملتمثلة في القباضات الضريبية، بإضافة إلى إعطاء أهمية

تالفات التي تظهر بين النظام للمؤسسات من خالل الوقوف على إلاخربح حقيقي الذي يمثل الواقع الفعلي  إلى

ملا لها  الضرائب املؤجلةب ما يسمى املحاسبي املالي والنظام الجبائبي خاصة بما يتعلق بالفروقات املؤقتة والتي تنشأ عنها

، وكذلك إلى تبسيط ومواكبة آخر مستجدات الحاصلة في النظام تقليل من الفجوات املوجودة بينهما من دور في

محاولة تدقيق ، إلى جانب إلادارة الضريبية واملكلفين الخاضعين لهامن أجل تعزيز الثقة بين الجبائي كل هذا 

 ،(1212، 1212)الرسوم املطبقة على املؤسسة محل الدراسة خاصة لسنتين و ومراجعة الفعلية ملختلف الضرائب 

خاصة فيما يخص التغيرات التي  1211بإضافة إلى إعطاء ملحة عن أهم مستجدات التي أتى بها القانون املالية لسنة 

 .قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلةعلى طرأت 

 أهداف البحث: رابعا

 :يسعى البحث إلى تحقيق جملة من ألاهداف لعل من أهمها          

 انوني والتنظيمي لكل من النظام املحاسبي والجبائي؛تعرف على إلاطار القال 

 دراسة املحاسبة الضريبية ملدى أهميتها في املؤسسات الاقتصادية الجزائرية؛ 
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 وصف وتحديد طبيعة العالقةمن خالل  ةالضريبي تيجةنوال ةاملحاسبي النتيجةالف بين تمعرفة أهم أسباب اخ 

 ؛النظامينالقائمة بين 

 زمة للوصول إلى النتيجة الجبائية انطالقا من النتيجة املحاسبية بعد قيام الال  واملعالجات جراءاتإلا  حديدت

 بتعديالت عليها؛

 امليزانية وحساب وعرضها في  ةالجبائي والنتيجة ةاملحاسبي نتيجةالفات املؤقتة والدائمة بين الالتعرف على الاخت

 ؛وكيفية تسجيلها والافصاح عنها النتائج

  املحاسبية ملختلف الحاالت التي قد تنشأ منها الضريبة املؤجلة وذلك وفق ما ينص عليه النظام املعالجة

 ؛(SCF)املحاسبي املالي 

 عند تطبيق ضرائب املؤجلة ومدى إمكانية ألاخذ  حاسبي املاليدراسة املشاكل املحاسبية التي يعاني منها النظام امل

 في محاسبة الضرائب املؤجلة؛ (IAS 12)بمتطلبات معيار املحاسبي الدولي 

  معالجة املحاسبية للضرائب املؤجلة حسب النظام املحاسبي املالي ومعرفة أثر الذي سينعكس على إبراز

 النتيجة املحاسبية عند تطبيقها؛

 مبررات اختيار موضوع البحث: خامسا

 :ة، والتي من أهمها ما يلين اختيار هذا النوع من البحوث واملواضيع يعود إلى أسباب عديدإ          

 الرغبة الشخصية في البحث في هذا املوضوع؛ 

 ؛ائي والذي قد يكون مرتين في السنةأهمية املوضوع، وهذا نظرا للتعديالت التي يشهدها النظام الجب 

 ؛محاولة إثراء الدراسة حول املوضوع 

 ؛توسيع املعارف في مجال املعايير املحاسبية الدولية 

  كاديمي بمتطلبات الحياة العلمية؛العمل ألامحاولة ربط 

 وأهم من ذلك موضوع الضرائب املؤجلة موجود ضمن املشروع الدكتوراه. 

 البحث دودح: سادسا

قصد الوصول إلى املوضوعية في جوانب الدراسة، ومسايرة للمناهج العلمية املتعارف عليها، وبهدف الحصول           

على استنتاجات تخضع للمنطق العلمي، ومن منطلق التحكم في إبراز إلاطار النظري للبحث ووضع حدود لإلشكالية 

ملختلف أساليب التحليل ومنهجية اختبار  الرئيسية وإلاشكاليات الفرعية التي تسمح بالفهم السليم والصحيح

 : فرضياتها، ارتأينا أن نعدد مداخل وأبعاد الدراسة في النقاط التالية

  يعتبر البعد النظري منطلق الدراسة، فقد استوجب علينا ذكره وذلك من أجل محاولة إلاجابة على إلاشكالية

 .املوضوعة سابقا



                                                  

 
 و

 مقدمة

 عض املصطلحات واملفاهيم التي تتخلل أغلب البحث والتي نذكر من يبرز البعد املفاهيمي في محاولتنا سرد ب

مختلف ، (21)املحاسبية الدولية وبأخص معيار رقم املعايير ، النظام املحاسبي املالي، املحاسبة الضريبيةأهمها 

وظيفها في ، وغيرها من املصطلحات التي قمنا بتالجزائري، الضرائب املؤجلةجبائي الضرائب والرسوم في النظام ال

 .سياق البحث بما يتالءم فقراته املتعددة

   تأثير مختلف الضرائب والضرائب املؤجلة على املؤسسة محل يعتبر البعد امليداني محاولة منا لدراسة وتحليل

 .دراستنا

 ادية في املؤسسة الاقتصنا الدراسة ذأما البعد املكاني لهذا املوضوع فينحصر كله في الجانب امليداني، فلقد أخ

 .الجزائرية سيجيديس فارما التي تنتمي للنظام الحقيقي وتطبق الضرائب املؤجلة

 مناهج وأدوات البحث: سابعا  

والجانب التطبيقي فإنه  لثالثة فصول  في الجانب النظري  ةمتمثل أربعة فصول بما أن البحث قد تم تقسيمه إلى           

 .من ألافضل اتباع وتطبيق مناهج البحث التي تتماش ى مع هذا التقسيم

  ؛والنظام املحاسبي املالي معايير املحاسبية الدوليةكل املنهج التاريخي وذلك بسردنا بعض ألاجزاء املتعلقة بنشأة 

  بإضافة إلى الضرائب ، وتسجيلها محاسبيامعالجة   الضريبة،املحاسبة املنهج الوصفي وذلك بالوصف كل من

 ؛(21)املحاسبي املالي واملعيار رقم  املؤجلة حسب النظام

  معتمدين في تأثير الضرائب والضرائب املؤجلة على املؤسسات الاقتصادية املنهج التحليلي من أجل معرفة ،

 .(CEGEDIS PHARMA)على مؤسسة سيجيديس فارما ذلك 

الذي  املسح املكتبي ، ومن بين هذه ألادواتسابقا كان البد لها من أدوات لتحقيقها وتجسيدها ن املناهج املذكورةإ   

واقع وامل القوانين واملراسيم التنفيذية، و ألاطروحات والرسائل العلمية، و على الكتب واملقاالت الاطالعفي  يتمثل

لية العرض، وتحليل الجانب امليداني من أجل تسهيل عم EXCELبرنامج ، باإلضافة إلى استعمالنا لالكترونية

 .والحفاظ على دقتها

 الدراسات السابقة للبحث: ثامنا

 :من أهم الدراسات السابقة التي لها صلة بموضوعنا نذكر ما يلي          

 دراسات باللغة العربيةال  -1

 لألعباء لالنتقال من النتيجة املحاسبية إلى النتيجة الجبائية،  وحيد بليدية، املعالجة املجبائية

 .0206، 20، العدد 61، املجلد 20مقال في مجلة ألابحاث الاقتصادية، جامعة البليدة 

قام الباحث من خالل هذه الدراسة إلى تطرق لكيفية معالجة الجبائية لألعباء قابلة وغير قابلة للخصم وهذا من     

من النتيجة املحاسبية إلى النتيجة الجبائية وتحديد العالقة بين النظامين، إضافة إلى ذلك قام بعرض أجل إنتقال 

أهم الضرائب والرسوم املشكلة للنظام الجبائي، فقد توصلت هذه الدراسة إلى أن تطبيق النظام املحاسبي املستمد 
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إختالفات بين القواعد املحاسبية والقوانين الجبائية بصورة كبيرة من املعايير املحاسبية الدولية أدى إلى ظهور عدت 

ة على ألارباح الشركات التي يتم تحديدها بة املستحقة واملتمثلة في الضريبوالتي مست بأخص عناصر تحديد الضري

الذي يظهر كيفية وصول إلى النتيجة الجبائية إنطالقا من النتيجة  20على الجدول الجبائي رقم  من خالل إعتماد

 .ةح منها إيرادات غير خاضعة للضريباملحاسبية مضاف إليها أعباء قابلة للخصم ومطرو 

  الضرائب املؤجلة على النتيجة املحاسبية والجبائية للدورة، مجلة طالب حسين سهام، تأثير

 0206، 20، العدد 20ت التجارية والاقتصادية املعاصرة، جامعة ابن خلدون، تيارت، املجلد الدراسا

هدف هذا البحث بصفة أساسية إلى دراسة تأثير الضرائب املؤجلة أصول خصوم على نتيجة الدورة املحاسبية      

وذلك من خالل عرض إلاطار املفاهيمي للضرائب املؤجلة من مفهوم ومسببات ظهور ومجال تطبيقها،  والجبائية،

 .بإضافة إلى كيفية تحديدها وإثباتها، كما تم عرض الفروقات املؤقتة والنتيجة الجبائية ملؤسسة محل الدراسة

عمل على تأثير في الربح املحاسبي سواء ة املؤجلة سواء كانت أصول أم خصوم تأن الضريبإلى  ةالباحث توتوصل     

ت ى ألارباح الشركات، وفي أخير أوصة علة دون الربح الجبائي ومنه الضريبباالرتفاع أو إلانخفاض في املصاريف الدائن

 املؤجلة مع تقديم توضيحات الالزمة كونها تعتبر هاجس للعديد من متعامليدراسة الضرائب  فيعلى ضرورة تعمق 

 .املحاسبة والجباية

  يخلف إيمان، متطلبات تكييف النظام الجبائي الجزائري مع النظام املحاسبي املالي لتعزيز

الشفافية وضبط الوعاء الضريبي، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في العلوم 

 .0262التجارية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

إلى محاولة إليجاد توافق بين النظام الجبائي مع النظام املحاسبي املالي بما يعمل على تعزيز  تناولت هذه الدراسة     

الشفافية وضبط الوعاء الضريبي من خالل تسليط الضوء على النظام املحاسبي املالي وعالقته بالنظام الجبائي وكذا 

لباحثة إلى أن مخرجات النظام املحاسبي املالي بين النظامين، وتوصلت ا د أوجه إلاختالف والتباين الحاصلإلى تحدي

واملتمثلة في القوائم املالية تعتبر من املستخدمين املباشرين للنظام الجبائي، بإضافة إلى ذلك تبين أن هناك تضارب 

بين تطبيق قواعد املحاسبية مع قوانين الجبائية كقبول ورفض بعض عناصر جبائيا عن ما هو محاسبيا في تحديد 

 .ح الخاضع للضريبة، ألامر الذي أدى إلى ظهور فروقات كانت لها آثار جبائية مختلفة وجب أخذها بعين إلاعتبارالرب

وفي أخير أوصت الباحثة على ضرورة تكثيف الجهود من أجل حل مختلف إلاشكاليات التي قد يواجهها التباعد بين      

 .شأنها تغليب ألاهداف الجبائية على املحاسبية النظامين عن طريق تقديم حلول موضوعية ووسطية ليس من

 افق املحاسبي الجبائي في الجزائر دراسة حالة مؤسسة : فرحات عبد الكريم، إشكالية التو

أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل  قسنطينة، ALEMO –الجزائرية للتجهيزات وآلاالت الصناعية 

 .0262، 20قسنطينة  –شهادة الدكتوراه في العلوم التجارية، جامعة عبد الحميد مهري 
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عالجت هذه الدراسة في محاولة الباحث إليضاح مدى توافق بين النظام املحاسبي املالي والنظام الجبائي وهل      

نية للنظام الجبائي وألاساس الاقتصادي للنظام الجبائي، وذلك من يحقق التجانس ويمنع التضارب بين البنية القانو 

عرض كل من النظام الجبائي الجزائري والنظام املحاسبي، بإضافة إلى تسليط الضوء على أهم فروقات املوجودة 

ية، حيث    بينهما من أجل تحقيق توافق بين متطلبات تطبيق النظام املحاسبي املالي وتطبيق قوانين وتشريعات الجبائ

توصل الباحث إلى جملة من النتائج من أهمها أن هناك العديد من نقاط التعارض بين قواعد املحاسبية والقواعد 

 .الجبائية والتي من شأنها ستنعكس سلبا على تطبيق النظام املحاسبي املالي

عمقة على املنظومة الجبائية لجعلها إلى إلزامية قيام بإصالحات دقيقة وم وعلى ضوء تلك النتائج، أوصت الدراسة     

 .متالئمة مع فلسفة النظام املحاسبي املالي الذي ينص على تغليب الجوهر الاقتصادي على الواقع القانوني

  صديق حسوس، تأثير تطبيق النظام املحاسبي املالي على الضرائب املؤجلة في ظل التشريع

، أطروحة مقدمة ضمن -قتصادية الجزائريةدراسة مجموعة من املؤسسات الا -الضريبي الجزائري 

 .0262متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في العلوم التجارية، جامعة دمحم بوضياف، املسيلة، 

ساهمت هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على آثار ناجمة عن تطبيق النظام املحاسبي املالي على الضرائب املؤجلة      

لجبائية الجزائرية، وهذا من خالل تبيان مدى امتثال املؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ظل التشريعات والقوانين ا

إل أحكام النظام املحاسبي املالي خاصة بما يتعلق بمعالجة املحاسبية للضرائب املؤجلة وأثرها في تحديد الوعاء 

املحاسبي املالي بغية إعطاء  الخاضع للضريبة من طرف إدارة الضرائب، ونتيجة لذلك كان برغم من تطبيق النظام

مصداقية وشفافية للقوائم املالية والكشف عن القيمة الاقتصادية للمؤسسة، إال ان هناك تعارض بين مبادئ هذا 

النظام مع نصوص وقوانين الجبائية الجزائرية والذي سيؤدي حتما إلى نشوء فروقات خاصة مؤقتة بين الربح 

الذي يتوافق بشكل كبير فيما  21يتم معالجتها وفق املعيار املحاسبي الدولي رقم املحاسبي والربح الضريبي والتي س

 .يتعلق باإلطار التصوري للنظام املحاسبي املالي من ناحية التعريف والقياس والتسجيل الضرائب املؤجلة

 ضرائب الدخل في ظل تباين النظام 60آفاق تطبيق املعيار املحاسبي الدولي رقم ، دمحم قبايلي 

، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير، املحاسبي املالي والنظام الجبائي الجزائري 

 0262العلوم التجارية واملالية، جامعة سعد دحلب، البليدة، 

عالجت هذه الدراسة إلاشكالية تبيان النظام الجبائي الجزائري عن النظام املحاسبي املالي عند تطبيقه وما مدى    
في حد من هذه إلاختالفات ، وقد توصل الباحث إلى ان هناك عديد من  21مساهمة املعيار املحاسبي الدولي رقم 

إلى أن القوانين الجبائية تم تشريعها على أساس تغليب الواقع اختالفات بين النظامين املحاسبي والجبائي وهذا راجع 
القانوني عن الجوهر الاقتصادي، كما تم التوصل إلى أن النظام املحاسبي املالي مستمد من املعايير املحاسبية الدولية 

وأكثر موثوقية،  والذي بدوره سيعمل على تقديم القوائم املالية من طرف املؤسسات الاقتصادية التي تتميز بنوعية
وفي أخير حث على ضرورة تكييف . وبالتالي ستسمح بتلبية احتياجات مختلف مستعمليها من خالل تسهيل قراءتها

 .إلاطار القانوني والجبائي مع املستجدات التي جاء بيها النظام املحاسبي املالي
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 دراسات باللغة ألاجنبيةال  -2

 Belouattar Tarek, Adjila Mohamed, The accounting for deferred taxes in the 

analysis of financial performance in economic institutions – a sample study of 

Algerian institutions, Journal of Economic Integration, Université Ahmed 

Draya, Adrar,  Volume 10, Numéro 01, 2022 

راسة مشكلة تأثير الضرائب املؤجلة على أداء املالي للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية والتي تساعد تناولت هذه الد     
مستخدمي هذه املعلومات على تقييم ألاداء املالي للمؤسسات الاقتصادية من خالل حسابات الضرائب املؤجلة وذلك 

ل التي يمكن أن تعطي صورة عن ألاداء  املالي بتحليل العالقة بين الضرائب املؤجلة أصول وخصوم والعائد على ألاصو 

بإجمالي ( 1222 -1222)مؤسسة جزائرية للفترة  21للمؤسسات الاقتصادية، حيث تضمنت هذه الدراسة عينة من 

ئد مشاهدة، حيث توصلت هذه الدراسة إلى ان الضريبة املؤجلة أصول تؤثر على العا 02عدد مشاهدات يصل إلى 

ة املؤجلة الخصوم، كما توصلت إلى إمكانية استخدام حسابات الضرائب املؤجلة س الضريباملالي لألصول على عك

 .أصول كوسيلة إلدارة ألارباح والتأثير على مصداقية وشفافية القوائم املالية

 Assia Moula, Les impôts différés : une perception économique de l’impôt sur 
le résultat et un vecteur de communication – L’expérience de l’Algérie-, 

Journal of Financial Accounting and Managerial studies, Université Larbi Ben 

Mhidi, Oum El Bouagh , Volume 03, Numéro 02, 2016 

هدفت هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على مساهمة القوائم في تفسير املعلومات املالية املتعلقة بتقييم      

الضرائب املؤجلة من خالل التطرق إلى مفهوم الضرائب على الدخل من وجهة نظر كل من النظام الجبائي واملحاسبي، 

ة الحالية والضريبة املؤجلة، فقد توصلت الباحثة إلى لضريبتم محاولة تقارب بين النظامين من أجل التمييز كل من ا

أن املشكلة الرئيسية لضريبة على ألارباح الشركات في الجزائر تنشأ لعدم استقاللية النظام املحاسبي عن النظام 

ة ومع على املؤسسات مع بعض ألاحكام واملبادئ املحاسبي ةاملفروضالجبائي، فغالبا ما تتعارض القواعد الضريبية 

الواقع الاقتصادي وهذا ما سينتج عنه إختالفات كبيرة بين النتيجة املحاسبية والنتيجة الجبائية، كما توصلت إلى أن 

هناك طريقتين ملعالجة الضرائب على الدخل، إما عن طريق الضريبة الحالية والتي تتكون من املحاسبة املصاريف 

الضريبي، أو عن طريق الضريبة املؤجلة التي تهدف إلى تسجيل  الضريبية للسنة الحالية الناتجة عن إلافصاح

وفي ألاخير أوصت على . الضريبة في سنة حالية سواء ستكون مستحقة الدفع أو مخفضة في الفترات املستقبلية

ضرورة تطبيق الضرائب املؤجلة وأخذها بعين الاعتبار في الحسابات إلاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية وذلك 

 .ا ينص عليه املعيار املحاسبي الدولي ملا لها من أهمية في تحسين صورة وجودة القوائم املاليةحسب م

 Bouazza Abdelkader, L’Incidence Fiscale sur le résultat de l’Entreprise à 
travers le code Fiscal Algérien, Article dans la Revue EL-HAKIKA, Université 

Ahmed Draya, d'Adrar , Volume 13, Numéro 04, 2014 
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تحديد العالقة بوذلك  تناولت الدراسة ألاثر الضريبي على النتيجة الشركة من خالل القانون الجبائي الجزائري           

 كيفيةو  الربح املحاسبيالضوء على ، حيث قام الباحث بتسليط بين كل من النتيجة املحاسبية والنتيجة الجبائية

ملختلف القواعد املحاسبية  تعرضإضافة إلى ب، هوصول إلي آلياتو  الربح الجبائي، ثم تطرق إلى مفهوم حسابه

 املبادئ والقواعد املحاسبيةللنتيجتين وهذا بهدف إلانتقال من النتيجة املحاسبية املعدة وفق والجبائية املحددة 

أن القواعد الجبائية توصل الباحث إلى  جزائري، حيثوصوال إلى النتيجة الجبائية املحددة حسب القانون الجبائي ال

هي التي تحدد النتيجة الجبائية من خالل  تحديد فيما إذا كانت ألاعباء قابلة وغير قابلة للخصم، كما أن الضرائب 

بة ، ويتم شعور بذلك التأثير من خالل قواعد الضرائب واملحاستؤثر على قرار الشركة فيما يتعلق بالتمويل النتائج

 .التي تحكم كل عنصر من العناصر املكونة لهذه النتيجة من إلايرادات والنفقات

 Azouani Nacer, Saihi Youcef, Le risque financier lié au processus de la 

constataion des impôts différés dans les groupe Algériens, Article dans la 

Revue des études juridique & économique, Université de Tamenghasset, 

Volume 02, Numéro 01, 2013 

هدف هذا البحث إلى التطرق للمخاطر املرتبطة باملعلومات املقدمة حول الضريبة املؤجلة بصفة عامة، وبإتقان      

اطر التي ستنجر وذلك من خالل تعرض إلى مفهوم الضرائب املؤجلة واملخ هذا املوضوع في الجزائر بصفة خاصة،

عند تطبيقها على ألانظمة املحاسبية حول العالم وعلى النظام املحاسبي املالي، بإضافة إلى تطرق للمعيار املحاسبي 

لوطنية للهياكل املعدنية خاصة في املؤسسة ا ومدى تطبيقه في املؤسسات الاقتصادية الجزائرية 21الدولي رقم 

ن أغلب املؤسسات الجزائرية تعالج ضرائبها وفق الواجب الدفع، مع تسجيل حيث توصل الباحثان إلى أية، والنحاس

يكون  21الجزئي لبعض الضرائب املؤجلة، وبالتالي فإن تقديم املعلومات املطلوبة حسب املعيار املحاسبي الدولي رقم 

  . بصفة جزئية، وهذا لعدم فهم ودراية وغموض املوضوع الضرائب املؤجلة

 حثبال مساهمة -2      

من خالل تنويع الدراسات السابقة وإملامها بمختلف جوانب املوضوع، وإعتمادها على أساليب وأدوات متنوعة      

والتي ساهمت بشكل مهم في تعزيز هذه الدراسة التي تعتبر إمتداد لها، يمكن القول أن ما ( تحليلية، قياسية، نظرية)

 :ية يميز البحث الحالي عن الدراسات السابقة العناصر التال

 رائبتبيان تنظيم ومعالجة وكيفية تسجيل املحاسبي للضرائب والرسوم والعقوبات على املستوى إلادراة الض 

 هيئات الدولة؛ مختلف ومن ثم توزيعها على

  دراسة التحليلية لتأثيرات التي تنشأ نتيجة تطبيق مختلف الضرائب والرسوم على النتيجة الصافية للسنة

 ؛تصاديةللمؤسسات الاق املالية

 إبراز أهمية الضرائب املؤجلة من خالل دراسة أثارها على الجودة القوائم املالية؛ 

  إظهار كيفية إنتقال من النتيجة املحاسبية إلى النتيجة الجبائية وذلك من خالل الدراسة املعمقة لجدول رقم

 . للميزانية الجبائية (20)
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 صعوبات البحث: تاسعا

الحال ال يخلو أي عمل من مواجهة صعوبات أثناء إجراء الدراسة، وقد تمثلت صعوبات بحثنا في  بطبيعة         

 :النقاط التالية

  ؛للمراجع خاصة فيما يتعلق بمعالجة املحاسبية للضرائب في إدارة الضريبيةِانعدام 

 ؛معظم املؤسسات الاقتصادية الجزائرية ال تطبق الضرائب املؤجلة 

  ؛محل الدراسة الحصول على املعلومة من قبل املؤسسةوتأخير في صعوبة 

  جمعأفي إجراء الدراسة الحالة في املؤسسة خاصة في الزمن جائحة كورونا، والتي أملت بالعالم صعوبة. 

 هيكل البحث: عاشرا

محاولة منا لإلجابة على مختلف التساؤالت والانشغاالت وتأكيدا لصحة الفرضيات من عدمها، وقصد الترابط    

 .واملتمثلة في، اربع فصول والتسلسل بين حلقات املوضوع، ارتأينا تقسيم عناصر البحث إلى 

 قسمنا هذا الفصل إلى أين  املعايير املحاسبية الدولية وعالقتها بالنظام املحاسبي املالي، ول الفصل ألا  تضمن

في املبحث الثاني  ما، أإلاطار النظري للمعايير املحاسبية الدوليةاملباحث، حيث تطرقنا في املبحث ألاول إلى  اربعة

عن مدى توافق النظام املحاسبي املالي مع املعايير وفي املبحث الثالث تكلمنا  النظام املحاسبي املاليفركزنا على 

 ؛املحاسبية الدولية وفي ألاخير تطرقنا إلى املعايير املحاسبية الدولية ذات صلة باملؤسسات الاقتصادية الجزائرية

 سمنا هذا الفصل إلى قأين  املحاسبة الضريبية من منظور النظام الجبائي الجزائري، ثانيالفصل ال تضمن

املحاسبة في املبحث الثاني فركزنا  ما، أالنظام الجبائي الجزائري املباحث، حيث تطرقنا في املبحث ألاول إلى  اربعة

املعالجة املحاسبية وفي ألاخير تطرقنا إلى ، وأنواعه تطرقنا إلى التحصيل الضريبيوفي املبحث الثالث  الضريبية

 سوم في النظام الجبائي الجزائري؛ملختلف أنواع الضرائب والر 

 قسمنا هذا ، أين  (21)واملعيار املحاسبي الدولي رقم  الضرائب املؤجلة بين النظام الجبائي ثالثالفصل ال أما

وفق املعيار املحاسبي الدولي رقم على الدخل الضرائب املباحث، حيث تطرقنا في املبحث ألاول إلى  ثالثةالفصل إلى 

فركزنا  ثلاملبحث الثاتطرقنا إلى إنتقال من النتيجة املحاسبية إلى النتيجة الجبائية وفي  نياملبحث الثا في ما، أ(21)

 ؛على الضرائب املؤجلة حسب النظام املحاسبي املالي

 يعتبر هذا الفصل كمحاولة بحيث  في مؤسسة سيجيديس فارما،دراسة حالة ب الفصل التطبيقيوفيما يتعلق ب

بإعتمادنا على  1111بإضافة إلى الفترة ( 1112 -1122)ة ما بين القوائم املالية للمؤسسة لفتر منا لدراسة وتحليل 

كمحاولة منا ملعرفة أثار الناجمة عن تطبيق كل  ،1111وتطبيق عليها قانون املالية لسنة  1112معلومات السنة 

 .ة على املؤسسةوالضرائب املؤجل من الضرائب
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 ول ألا  لــصالف
 املعايير املحاسبية الدولية وعالقتها 

 بالنظام املحاسبي املالي  
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 ألاول الفصل 

 

 :ول الفصل ألا  تمهيد

، وإتساع رقعة أعمالهاإلى ظهور املؤسسات الدولية،  الذي شهدها العالم الاقتصادية  غيراتالت صاحبلقد 

والحصول على تمويل من ألاسواق املالية  أدى ذلك إلى ظهور مشاكل محاسبية خاصة في إعداد القوائم املالية

من املعايير   نتيجة لهذه تغيرات نشأ طلبا متزايدا على ضرورة توفير إطار محاسبي دولي يشمل مجموعةالعاملية، و 

املحاسبية بشرط ان تكون متوافقة ومتناسقة مع بعضها البعض واملقبولة قبوال عاما في كل البلدان بإضافة إلى 

رت هذه الجهود إلى انشاء لجنة معايير اعتمادها كأسلوب محاسبي مفصل عند إعداد القوائم املالية، حيث اسف

التي سعت إلحداث هذا التوافق من خالل صياغة ونشر مجموعة من املعايير ذات البعد  (IASC)املحاسبية الدولية 

التي تعمل على توفير  (IFRS)واملعايير الدولية إلابالغ املالي  (IAS)الدولي ومتمثلة في معايير املحاسبية الدولية 

 .لية أكثر مصداقية وقابلة للمقارنة على الصعيد الدوليمعلومات ما

من هذا املنطلق باشرت الكثير من الدول سواء املتقدمة أو النامية إلى تبني الكلي او الجزئي للمعايير 

وتكييفها مع ألانظمتها املحاسبية، ألامر الذي جعل من الجزائر   املحاسبية الدولية التي تحظى بصفة القبول الدولي

 املعاييروالذي يتوافق مع   (SCF)ن تقوم  بإصالح نظامها املحاسبي من خالل إعداد النظام املحاسبي املالي أ

، وذلك من أجل رفع درجة مصداقية البيانات واملعلومات التي تظهر على القوائم (IAS/IFRS) املحاسبية الدولية

 .املالية للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية

 : فصل إلى أربعة مباحث وهيسنتطرق في هذا ال

  إلاطار النظري للمعايير املحاسبية الدولية؛: املبحث ألاول 

 مدخل للنظام املحاسبي املالي : املبحث الثاني(SCF)؛ 

 مدى توافق النظام املحاسبي املالي مع املعايير املحاسبية الدولية؛: املبحث الثالث 

 ؤسسات الاقتصادية الجزائريةاملعايير املحاسبية ذات صلة بامل :املبحث الرابع. 
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 إلاطار النظري للمعايير املحاسبية الدولية :ألاول املبحث 

تعتبر معايير املحاسبية الدولية من أهم وسائل تطور مهنة املحاسبة، حيث اكتسبت أهميتها خالل العقود 

علومات الناتجة عن إلافصاح في املاضية للحاجة إلى توحيد تطبيقات املحاسبية وضمان شفافية ومصداقية امل

القوائم املالية والصادرة عن املؤسسات وإعطاء صورة صادقة لها، فهي تعتبر كمرشد وإطار مرجعي لحل املشاكل 

املحاسبية، ومن هذا املنطلق جاءت فكرة إيجاد معايير تتمتع بجودة عالية وقابلة للفهم والتطبيق إلعداد القوائم 

العاملية، وللتعرف أكثر على معايير املحاسبية سوف نتطرق في هذا   نيها في أسواق املالاملالية بشكل يساعد متب

 .معايير املحاسبية بإضافة إلى مراحل إعداد وتطوير معايير املحاسبية الدولية دوافع وأهميةاملبحث إلى مفهوم و 

 مفهوم معايير املحاسبية الدولية: املطلب ألاول 
إلى مفهوم مصطلح معيار بصفة عامة،  املرورايير املحاسبية الدولية، البد من قبل التطرق إلى مفهوم املع

 :والذي يعني

  املعيار هو ما يسمح لنا بوضع املبادئ التوجيهية أو املبادئ التي يمكننا من خاللها التمييز بين ش يء واحد عن

قيقة، اتخاذ قرار، او رأي أو حكم في آلاخر، كما للمعيار عدة مفردات كمبدأ او قاعدة يمكن من خاللها معرفة الح

  1.قضية

  املعايير هو مجموعة من املقاييس والقواعد املنظمة للقيام باألشياء، وهي إلارشادات العامة التي يرجع إليها

 2.أصحاب القرار والعاملين في املؤسسات والشركات على اختالف موضوع عملها

  كما عرفت املنظمة العاملية للتقييس(ISO) عيار بأن  الوييقة أعدت بإجماع، ومصادق عليها من قبل امل

هيئة معترف بها، تعطي الستعماالت مشتركة ومتكررة، قواعد أو خطوط عريضة أو مواصفات لألنشطة أو نتائجها 

 3.لضمان مستوى تنظيم أمثل في سياق معين
الطريقة أو التوجي  املقدمة  ومن خالل التعاريف يمكن أن نستخلص أن املعايير هي الحكمة أو القاعدة أو

من قبل ألاشخاص ذوي خبرة في تخصصاتهم والذين يعرفون احتياجات املنظمات التي يمثلونها، والتي تكون متفق 

 .عليها بين الجميع ومقياس للوصول إلى معرفة ش يء ما

  من ألاعراف  أما املعايير املحاسبية الدولية فهي قواعد تشمل قوانين وتشريعات متعارف عليها تتكون

الضرورية لتعريف وتحديد املمارسات ( procédures)، وإلاجراءات (règles)، والقواعد (conventions)والاتفاقيات 

املحاسبية الدولية واملقبولة بين املحاسبين، وظيفتها تحقيق التنسيق والتوحيد املحاسبين للتحكم في إعداد 

 4.التي تحدد كيفية القيام بالعمل املحاسبيالقوائم املالية، أو هي التوجيهات الرسمية 

                                                           
)1  (

https://ar.encyclopedia-titanica.com/significado-de-criterio / Page consultée le 10/01/2022 
)2  ( https://mawdoo3.com/ Page consultée le 10/01/2022 

مقدمة   ، رسالةطينةالخروب والية قسن ALEMOدراسة حالة مؤسسة  -دور املعايير املحاسبية الدولية في تحسين جودة املعلومات املاليةبولجنيب عادل،  (3)
 42، ص2102، الجزائر، 2ماجستير، تخصص إدارة مالية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة قسنطينة  لنيل شهادة

، املجلة املالي الجزائري مع إلاشارة إلى التشريعي للنظام املحاسبي  –تطبيق املعايير الدولية للمحاسبة في ظل إلاطار النظري للمحاسبة عيادي عبد القادر،  (4)
 40، ص2102، 01ألاكاديمية للدراسات الاجتماعية وإلانسانية، العدد 

https://ar.encyclopedia-titanica.com/significado-de-criterio%20/
https://ar.encyclopedia-titanica.com/significado-de-criterio%20/
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
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 قواعد إرشادية يرجع إليها املهنيون لدعم اجتهادهم  عرفت لجنة القواعد الدولية املعايير املحاسبية بأنها

املهنية  واستلهام حكمتهم، ولكنها ال تلغي الحكمة أو الاجتهاد أبدا، كما أنها وصف منهي رفيع املستوى للممارسات

وتهدف إلى تقليل درجة الاختالف في التعبير أو املمارسة في الظروف املتشابهة، وتعتمد كإطار عام  بوال عامااملقبولة ق

 1.لتقييم نوعية وكفاءة العمل الفني ولتحديد طبيعة وعمق املسؤولية املهنية

  ير الظروف ان معايير املحاسبية الدولية ال يمكن ان تتصف بالثبات أو عمومية الاستخدام نظرا لتغكما

البيئية من وقت آلخر ومكان آلخر، فاملعايير أقل يبات من املبادئ، وبسبب وجود عالقة بين الاعتبارات البيئية 

واملعايير فإن عملية بناء املعايير املحاسبية تعد عملية مستمرة وال يمكن التوصل إلى معايير دولية قابلة للتطبيق في 

  2.ة واملاليةكافة النظم الاجتماعية والاقتصادي

  أيضا يمكن تعريف املعيار في املحاسبية على أن  املرشد ألاساس لقياس العمليات وألاحداث والظروف التي

 3.تؤير على املركز املالي للشركة ونتائج أعمالها مع إيصال املعلومات إلى املستفيدين منها

  والتقييم املحاسبي وهي , فصاح والقياساملعايير املحاسبية الدولية هي أدوات قياسية تستخدم في مجال إلا

 4.تحظى بالقبول العام ملعظم ألاطراف املستخدمة واملستفيدة من القوائم املالية

التي تسعى إلى تحقيق  ،قابلة للتعديل رسمية بيان صادر عن هيئة محاسبيةعلى أنها  تعريفهاوفي ألاخير يمكن 

عامالت وألاحداث املالية من خالل القياس والعرض املعلومات تلف املالتوافق والتنسيق في املمارسات واملعالجات ملخ

 .العام قبول الب تحظىالتي مختلف الكشوفات املالية  تقديم، وهذا بهدف املحاسبية

افع وأهمية معايير املحاسبية الدولية: املطلب الثاني  دو
افع ظهور  معايير املحاسبية الدولية  -1  دو

فتها طبيعة املعامالت الاقتصادية، والتي أصبحت تأخذ في كثير من ألاحيان أبعادا على إير التطورات التي عر 

املحليين أو ) أصبح من ضروري إخضاع املمارسات املحاسبية إلى معايير تضمن الحماية للمستثمرين دولية،

حاسبية الدولية من أبرز هور املعايير املكان ظ ومن هذا املنطلق ، من املمارسات الغير السليمة للشركات( ألاجنبيين

ألاسباب التي دفعت الدول لتبني  من أجل إيجاد لغة عاملية مالية تزيد من شفافية ومصداقية املعلومات 

 6 :، ومن أهم أسباب ظهور املعايير املحاسبية الدولية واملتمثلة فيما يلي5املحاسبية

  لي املباشر؛عوملة الاقتصاد ونمو وتحرير التجارة الدولية والاستثمار الدو 

                                                           
)1  (

Paul D. Kimmel, Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso, Accounting: Tools for business decision making, Seventh 

edition, John Wiley & Sons, 2018. 
، املؤتمر العلمي الدولي حول تداعيات ألازمة دور املعايير املحاسبية الدولية في الحد من ألازمة املالية العامليةم، بتول دمحم نوري، حسين عبد الكريم سلو  (2)

 02، ص2112، كلية الاقتصاد والعلوم إلادارية، جامعة الزرقاء، ألاردن، "آلافاق -الفرص -التحديات"الاقتصادية العاملية على منظمات ألاعمال 
 22، ص2112، الدار الجامعية، إلاسكندرية، املحاسبة الدولية والشركات املتعددة الجنسياتلطفي أمين السيد أحمد،  (3)

 280، ص 2112، دار النشر والتوزيع إلاسكندريةجامعة عين الشمس،  املعايير املحاسبية املصرية ومشكالت التطبيق،دمحم محمود عبد رب ، ( 4)
 021، صمرجع سبق ذكره بولجنيب عادل، (5)
 40، صمرجع سبق ذكرهعيادي عبد القادر،  (6)
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  وإندماج الشركات خاصة ألاوروبية أير بشكل كبير على تنظيم املؤسسات، وهو ما يتطلب تطور ألاسواق
 ؛نشر املعلومات والقوائم املالية للكشف عن وضعيتها املالية

  الاهتمام املتزايد للمنظمات املحاسبية في تحقيق أكبر قدر من التناسق والتجانس في الطرق وألاساليب

 حاسبية؛امل

  ؛(العمالت ألاجنبية وسعر التبادل بين الدول العالم والشركات)تغيرات في أنظمة النقد الدولية 

  تعاظم قوة الشركات متعددة الجنسيات لتشمل أنحاء املعمورة، سواء كان ذلك عن طريق إنشاء فروع لها في

  .ألاقاليم والدول، أو السيطرة على شركات تابعة

 1 :ظهور املعايير املحاسبية الدولية من خالل الشكل التالي ويمكن توضيح أسباب

افع لظهور املعايير املحاسبية الدولية(: 1 -1)رقم  الشكل  دو

  

  

  

  

  

   
 

 

 

 ، مجلةألاحداث الالحقة نموذجا -امتدادات املعايير املحاسبية الدولية نحو معايير التدقيق الدولية مريم بن يوسف، : املصدر

 11، ص2121، 12العدد /12املنتدى للدراسات وألابحاث الاقتصادية، املجلد 

 أهمية معايير املحاسبية الدولية -2

في الدور الذي تلعب  في تعزيز الشفافية والكفاءة في ألاسواق املالية حول  تكمن أهمية املعايير املحاسبية

محاسبية تتصف بالثبات واملويوقية من شأنها أن  العالم، من خالل الحصول على كشوفات مالية تتضمن معلومات

 2:، فهي ضرورية لألسباب التاليةتساعد املستثمرين وغيرهم من املشاركين في السوق من اتخاذ قرارات رشيدة

  التوافق والاتساق مع أفضل املمارسات املحاسبية في عمومها، فضال عن تحسين الاتساق واملقابلة واملقارنة

شوف والقوائم املالية نتيجة لتوافر املتطلبات التفصيلية وإلارشادات ذات العالقة الواردة في ينايا يما يتعلق بالكف

 كل معيار؛

 توفير معلومات شاملة عن التكاليف والتي من شأنها أن تدعم إلادارة على أساس النتائج؛ 

 ؛تتماش ى مع متطلبات العوملة وتخدم أغراض الشركات املتعددة الجنسيات 

                                                           
، مجلة املنتدى للدراسات وألابحاث ألاحداث الالحقة نموذجا -امتدادات املعايير املحاسبية الدولية نحو معايير التدقيق الدولية مريم بن يوسف،  (1)

 11، ص2121، 12العدد /12الاقتصادية، املجلد 
 41، ص2108، 82مجلة املصرفي، العدد ، أهمية معايير املحاسبة الحكومية الدولية في تفعيل وتطوير نظام املحاسبة الحكومية، دمحم رملي فياض حمزة  (2)

 العوملة                  

 أسواق عاملية

 شركات دولية النشاط

 سهولة تدفق رؤوس أمول عاملية

ضرورة وجود معايير 

 محاسبية دولية

للمستثمرين بالدرجة ألاولى يم باقي 

 املستخدمين ألاخرين

 بهدف اتخاذ القرارات
الرشيدة وبمقارنة 

 املؤسسة زمنيا أداء 

بهدف إعالم 
 مويوق في  
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  و الدخول معها في صفقات مالية؛أباملوارد  املنشأةالقرارات الرشيدة املتعلقة بعملية تزويد اتخاذ 

 بتمويل أنشطتها وكيفية مواجهتها ملتطلباتها النقدية؛نشأة إظهار كيفية قيام امل 

 إلاظهار بشفافية للمركز املالي للوحدة والتغيرات في املركز املالي؛ 

 ؛لدول ألاعضاء وتقلص من احتماالت حدوث الازدواج الضريبيتحقيق ألاهداف الضريبية بين ا 

  مفيدة في تقييم إدارة الوحدة من ناحية التكاليف والخدمات والفاعلية حيال إلانجاز، فضال عن السماح

 ؛وإجراء املقارنات مع شركات أخرى محلية ودوليةللمستخدمين بتقييم 

 ؛املقارنات مع شركات أخرى محلية ودولية سهولة إجراء التحليل املالي في الشركات وإجراء 

  تشجيع الاستثمار بكافة أشكال  والسيما الدولي من ، كما أن التوج  نحو تبني معايير املحاسبية الدولية من

شأن  طمأنة املستثمرين الخارجين واملحليين من خالل الاعتماد عليها في القياس املحاسبي، واحتساب ألارباح 

 .اليةوإعداد القوائم امل

 مراحل إعداد وتطوير معايير املحاسبية الدولية: املطلب الثالث

التي تشمل ألافراد واملنظمات لية من خالل عملية تشاور دولية يتم إعداد وتطوير املعايير املحاسبية الدو 

جاد الحلول الذين يعملون على البحث حول دراسة املشاكل املحاسبية املعاصرة إلي املهتمين من جميع أنحاء العالم

عايير املحاسبية الدولية بستة مراحل املوتطوير  إلاجراءات القانونية إلعداد تمرحيث واملعالجات املناسبة لها، 

 :1واملتمثلة فيما يلي، أساسية

 وضع جدول ألاعمال  -1

ايير يعقد مجلس معايير املحاسبية الدولية إجتماعات  ملناقشة الخطط والبرامج املستقبلية لتطوير املع

 2:، حيث يأخذ مجلس معايير املحاسبة الدولية في الاعتبار مايليكل خمس سنوات مستقبلية أو مراجعة قائمة

 أهمية املعلومات ملستخدميها ومويوقية املعلومات التي يمكن توفيرها؛ 

 ما إذا كانت إلارشادات الحالية متوفرة؛ 

  ؛املحاسبي التقاربفرض إمكانية زيادة 

 يرهالتي يتم تطو جودة املعايير ا. 

القضايا وفي إطار إعداد جدول ألاعمال املستقبلي للمجلس فإن  يطلب من موظفي  تحديد ومراجعة وإيارة 

جلس، كما قد تنشأ قضايا جديدة نتيجة لتغير إلاطار املفاهيمي ملجلس معايير املحاسبة التي قد تستدعي اهتمام امل

النظر فيما إذا كان يجب تطوير وإضافة مشروع او لجنة التفسيرات  سبةمعايير املحا مجلسيتطلب على كما  .الدولية

 3:إلى البرنامج الخاص باملعايير وتقييم  حسب مجموعة من العوامل أو املعايير نذكر منها ما يلي
                                                           

لية واملحاسبية، جامعة كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم املا ، مطبوعة في مقياس املعايير املحاسبية الدوليةبركم زهير،   (1)
 22 -21، ص 2102العربي بن مهيدي، أم البواقي، 

( 2 ) 
Manu Kohli, Rinky Kohli, Vijay Lakra, A study International Standard & Indian Accounting Standard, 

International Research Journal of Management Sociology & Humanity, vol8, issue2, 2017, p5 
( 3 )

 IFRS Foundation, Due Process Handbook, International Accounting Standars Board and IFRS Interpretations 

Committee, 2020, p27 
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 ما إذا كان هناك نقص قي طريقة أنواع معينة من ألانشطة أو املعامالت في التقارير املالية؛ 

 سبة ملن يستخدمون التقارير املالية؛أهمية ألامر بالن 

 أنواع الكيانات التي يحتمل أن تتأير بأي مقترحات. 

يقوم مجلس معايير املحاسبة الدولية بمناقشة املشاريع املحتملة وقرارات  بإعتماد على مشاريع جديدة  وذلك 

يشاور املجلس الاستشاري  س أنجلاملمن خالل الاجتماعات العامة للمجلس، وقبل الوصول إلى  هذه القرارات على 

 .، بإضافة إلى هيئات إعداد املعايير املحاسبية(ASAF) واملنتدى الاستشاري ملعايير املحاسبة

 التخطيط للمشروع  -2

إضافة موضوع ما إلى جدول ألاعمال، يقرر مجلس معايير املحاسبة الدولية فيما إذا كان النظر في عند 

فس إلاجراءات و باالشتراك مع هيئة أخرى إلعداد املعايير املحاسبية مع إتباع نسيقوم بإجراء املشروع لوحده أ

 .القانونية الخاصة بكل حالة

يجوز للمجلس الدولي ملعايير املحاسبة إنشاء بعد النظر في طبيعة القضايا ومستوى الاهتمام بين املكونات، 

يضع مدير املشروع خطة مشروع تحت إشراف و  ،روعمجموعة عمل في هذه املرحلة وسيتم اختيار فريق املشروع للمش

، حسبما يراه ن واضعي معايير املحاسبة آلاخرينا موظفين ملفنيين وقد يضم فريق املشروع أيضمديري املوظفين ا

 1.اس معايير املحاسبة الدولية مناسبمجل

 إعداد ونشر ورقة املناقشة -3

النقاش يمثل تحليال ورؤى جماعية للمجلس عن أي يقوم مجلس معايير املحاسبة الدولية بإصدار ورقة 

القضية والتماس التعليقات في وقت مبكر من قبل ألاطراف املهتمة والتي يمكن أن موضوع رئيس ي جديد لشرح 

 :تساعد في اتخاذ قرار بشأن إضافة إي مشروع ما للبرنامج الخاص بإعداد املعايير، عادة ما تشمل ورقة النقاش ما يلي

 لة عن هذه القضية؛نظرة شام 

 املقاربات املحتملة ملعالجة هذه القضية؛ 

 آلاراء ألاولية ألصحاب ورقة النقاش أو مجلس معايير املحاسبة؛ 

 كما تشمل على دعوة لتقديم التعليقات. 

 2:عن قد تنجم أوراق املناقشة إما

  ناقشة القضايا تم ميسإن  ، فمعايير محاسبيةلل ةواضعجهة أخرى مشروع بحث يتم إجراؤه بواسطة

ا ويتطلب نشر مثل هذه الورقة تصويت، املجلس الدولي ملعايير املحاسبة املتعلقة بورقة املناقشة في اجتماعات

 .باألغلبية البسيطة من قبل املجلس الدولي ملعايير املحاسبة

 بة الدولية ، يقوم مجلس معايير املحاسآلاراء ألاولية للمؤلفين آلاخرينإذا تضمنت ورقة املناقشة  أما

  .بمراجعة مسودة ورقة املناقشة للتأكد من أن تحليلها هو أساس مناسب لدعوة الجمهور إلى التعليقات

 مرحلة إعداد ونشر مسودة العرض -4
                                                           

(1)
 Conor Foley, B. Comm, MAcc, ACA, Dip IFR, The Standard Process of International Financial Reporting 

Standards by the International Accounting Standards Board (IASB), Certified Public Accountants, 2018, p3 
(2) 

Manu Kohli, Rinky Kohli, Vijay Lakra, Op- cit, p5 
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، على عكس ورقة املناقشة، وذلك قبل  تعتبر مسودة العرض خطوة إلزامية في إلاجراءات القانونية الواجبة

فإنها تعتبر كالوسيلة الرئيسية ملجلس معايير املحاسبة  جراء تعديل على معيار قائم،إصدار أي معيار جديد أو إ

 .من أجل التشاور مع الجمهور ( IASB)الدولية 

 1:يبدأ تطوير ونشر مسودة العرض عندما يأخذ مجلس معايير املحاسبة الدولية في الاعتبار مايلي

 ؛أي ورقة مناقشةليق على تحديد القضايا الجوهرية التي برزت خالل فترة التع 

 ؛ى أساس أبحاث املوظفين والتوصياتالقضايا عل 

  الاقتراحات املقدمة من املجلس الاستشاري للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية واملجموعات الاستشارية
 .املحاسبةواضعي معايير و 

املحاسبة املوظفين إلى صياغة مسودة  حل القضايا الناشئة في اجتماعات ، يوج  املجلس الدولي ملعاييربعد 

العرض التي تحتوي على متطلبات حول الاعتراف والقياس وإلافصاح، كما قد تتضمن إرشادات التطبيق إلالزامية 

لنشرها إلى  عليهابتصويت مجلس معايير املحاسبة الدولية  يقوم عندما تكتمل املسودةوإلارشادات التنفيذ، و 

                     2.الجمهور للتعليق عليها

بعد انتهاء مدة التعليقات، يقوم املجلس بدراسة ومراجعة رسائل التعليقات الواردة من مختلف ألاطراف 

، كما يجوز للمجلس الدولي ملعايير املحاسبة (املستخدمين ومعدي القوائم املالية واملدققين والهيئات املهنية)

ء زيارات ميدانية أو ترتيب جلسات استماع عامة، وعندما يتوصل استكشاف القضايا بشكل أكبر عن طريق إجرا

الفنية في املشروع ودراسة آلايار املحتملة للمعيار  املجلس الدولي ملعايير املحاسبة إلى اتفاق عام بشأن املسائل

 3:الجديد، يقدم الفريق ورقة إلى مجلس معايير املحاسبة الدولية تتضمن

 ا مجلس إلادارة في إعداد وتطوير املعيار، بما في ذلك ملخص للوقت الذي تلخيصا للخطوات التي اتخذه
 ناقش في  املجلس املشروع في إلاجتماعات ؛

  تأكيد ان امكن على سبب الذي جعل املجلس يقرر بأن  من غير الضروري اعتماد على مجموعة إعادة
 رية أو إلجراء بحث امليداني؛استشا

 نتهاء من املقترحات، أم يجب إعادة عرضهاما إذا كان من املمكن الا  تقييم. 
 إعداد ونشر املعايير -5

إلى حاسبة الدولية، وذلك بعدما ينظر يتم إعداد وتطوير معيار من خالل اجتماعات مجلس معايير امل

عن مسودة الناشئة  شكالتبعد حل املات الواردة على مسودة العرض، لتم عرضها على املوقع الويب، و التعليق

 ا إذا كان ينبغي علي  الكشف عن مقترحات  املنقحة للتعليق العام،فيم املجلس الدولي ملعايير املحاسبة ينظر، العرض

قات في اجتماع مجلس، فأنهم يتبعون نفس إلاجراءات القانونية ياملقترحات  لجولة أخرى من التعلفإذا قرر نشر 

ن ولئك الذيمباشرة أل  هاتقديمو املجلس ملخصا للمشروع وبيانا للتعليقات  إعداد، مع املعمول بيها في مسودة العرض

، أما في حالة اقتنع املجلس بالنتيجة املتوصل إليها في القضايا املطروحة في قدموا تعليقات على مسودة العرض

                                                           
(1)

 Manu Kohli, Rinky Kohli, Vijay Lakra, Op- cit, p6 
(2) 

Conor Foley, B. Comm, MAcc, ACA, Dip IFR, Op- cit, p4 
(3) 

IFRS Foundation, Op- cit, p32 
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مع نشر أي مخلص للمشروع وبيان التغذية العكسية وأي  مسودة العرض، فإن  يكلف املوظفين بصياغة املعيار

 1.تحليل لآليار الناتجة

 ارما بعد إلاصدار املعي -6

ماعات ، يعقد أعضاء وموظفو مجلس معايير املحاسبة الدولية اجتمعيار املحاسبة الدوليبعد إصدار 

ساعدة في فهم القضايا غير املتوقعة من أجل امل ،ي ذلك هيئات وضع املعايير ألاخرى ، بما فمنتظمة مع ألاطراف املعنية

بتشجيع  أيضامعايير املحاسبة تعزز مؤسسة  ر، كمالنصوص املعياالعملي والتأيير املحتمل ل طبيقاملتعلقة بالت

، وبعد مرور فترة من تطبيق املعيار، يطلب من في تطبيق املعايير الدولية نسجامألانشطة التعليمية لضمان الا

 2:من خالل الدراسة في ملعيار قائم ملجلس الدولي ملعايير املحاسبة مراجعة لكل معيار دولي جديد أو تعديل رئيس يا

 ير املالية واملتطلبات التنظيميةغييرات في بيئة التقار الت، 

  وواضعو املعايير ولجنة تفسيرات املعايير الدولية ،املجلس الاستشاري  كل من التعليقات التي أدلى بها ،

 .دوليةوالجهات املكونة حول جودة املعايير ال

جلس معايير يجوز ملو  ،املجلس الدولي ملعايير املحاسبة قد تؤدي املراجعة إلى إضافة بنود إلى جدول أعمالكما 

طوال فترة تنفيذ املعايير الدولية أو  عن طلب املعلومات وأدلة أخرى ل املشاورات ا أن يواصاملحاسبة الدولية أيض

 3:فيها، كالقيام بــ التعديل

 تحليل القوائم املالية أو معلومات املالية أخرى؛ 

 مراجعة ألاعمال ألاكاديمية وألابحاث ذات الصلة بتنفيذ املعيار موضوع املراجعة؛ 

 والاستشارات ألاخرى مع ألاطراف ذات الصلة الدراسة الاستقصائية والحوارات. 

عام، كما يمكن أن يحدث املجلس تعديالت  وعندما ينتهي املجلس من مداوالت  يعرض نتائج  في تقرير

طفيفة على معيار، أو إعداد مقترح جدول أعمال ملراجعة أوسع للمعيار، علما أن  ليس من الضروري أن تؤدي 

 .ي تغييرات على املعيارمراجعة ما بعد التنفيذ إلى أ

 :ويمكن توضيح إجراءات صياغة وإعداد املعيار املحاسبي وفق الشكل التالي
 مراحل إعداد وصياغة املعايير املحاسبية الدولية(: 2 -1) رقم الشكل

 

 

 

 

 
 

 من أعداد طالب بناءا على معطيات السابقة: املصدر

                                                           
(1) 

Manu Kohli, Rinky Kohli, Vijay Lakra, Op- cit, p6 
(2) 

Conor Foley, B. Comm, MAcc, ACA, Dip IFR, Op- cit, p5 
(3) 

IFRS Foundation, Op- cit, p37 

 إستشارة عامة ورقة مناقشة تخطيط للمشروع بحث

 غدية العكسيةت  نشر  معيار استشارة عامة مسودة عرض
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 (SCF)سبي املالي مدخل للنظام املحا: املبحث الثاني

تبني ب نحو العالم الخارجي وسعيا ملواكبة التطورات الاقتصادية العاملية، قامت الجزائر الانفتاحفي ظل 

والذي يندرج في إطار تحديث آلاليات  نظامها،لتحسين اتخذت   أفضل خيار الذي يعتبر مشروع النظام املحاسبي املالي

  (IAS - IFRS)وي هذا النظام في تطبيق  على املعايير املحاسبية الدولية التي تصاحب إلاصالح املحاسبي، حيث يحت

وعلي  سنحاول من خالل هذا املبحث تناول مفاهيم عامة فيما يخص تبني النظام املحاسبي املالي وأهداف ، 

 .للنظام املحاسبي املالي التصوريباإلضافة إلى إلاطار 

 الي النظام املحاسبي امل تعريف :املطلب ألاول 

 :يمكن ان نذكر منها ما يلي هناك أكثر من تعريف للنظام املحاسبي

  املحاسبة املالية هي مجموعة القواعد وإلاجراءات التي تحكم طرق تبويب وتسجيل وتحليل مختلف

ورة العمليات املالية الخاصة بنشاط املؤسسة، بهدف الوقوف على نتائج أعمالها، وتحديد مركزها املالي في نهاية كل د

 1.مالية معينة

 إلاجـراءات والنـصوص التـنـظيـمـية التي تـنـظم ألاعـمال املـالية واملـحـاسـبية  مـجـموعـة منانها يعرف على  كما

بة حاسـللمـؤسـسـات املـجـبرة عـلى تـطبـيـق  وفـقا للمـعـايـير املـالية واملـحـاسـبية الدولـية املـتـفـق عـليـها، ويـهـدف قانـون املـ

املحـاسـبـي املـالـي الذي يـدعـي في صلـب النـص القـانـوني باملحـاسـبة املـاليـة وكـذا شـروط  الجـديد إلى تـحـديد النـظام

   2.وكـيـفـيات تـطبـيقـ 

 نظام معلومات يقدم بيانات مويقة تتعلق باملؤسسة، "أنها  عرفتها املدرسة الفرنسية للمحاسبة املالية على

مات واضحة ودقيقة ذات شفافية تعبر عن الواقع الاقتصادي للمؤسسة، وهذا لتقديمها إلى ويقدم معلو 

3".مستخدميها بهدف الاطالع على الوضع املالي وتقييم أداء املؤسسة

 

 نظام لتنظيم املعلومات املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية، " بأنها كما تعرف املحاسبة املالية

 ؤسسة،تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية وممتلكات املقوائم وتسجيلها، يم عرض  تصنيفها، تقييمها،

 4."ونجاعت  ووضعية خزينت  في نهاية السنة املالية

وفي ألاخير يمكن تعريف النظام املحاسبي على أن  نظام يشمل مجموعة من املبادئ والقواعد و إلاجراءات التي 

ة عند حدوثها، بهدف تمكين الوحدة الاقتصادية من تحديد كل من إلايرادات تستعمل في تحليل العمليات املالي

                                                           
 22، ص2108ء الدين للنشر والتوزيع، ، دار بها(SCF)املحاسبة املالية وفق النظام املحاسبي املالي لعياش ي نور الدين،   (1)
، مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا، العدد السادس، جامعة حسيبة بن في الجزائر IFRS/IAS)) متطلبات تطبيق النظام املحاسبي املوحد ،كتوش عاشور  (2)

 .22، ص 2112بوعلي، جامعة الشلف، الجزائر، 
(3)

 Anne-Marie Bouvier, Charlotte Disel, Introduction à la comptabilité, Dunod, Paris, 2008, p06
  

 41، ص 4املادة ، 2112، الجزائر، املتضمن النظام املحاسبي املالي 11-70القانون رقم ، 22الجريدة الرسمية، العدد رقم  (4)
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ويتضمن النظام  ،والتكلفة حصول عليها، ومن يم استخراج النتيجة وتبيان املركزها املالي في نهاية السنة املالية

 1:املحاسبي املالي مجموعة من الخصائص يمكن ذكرها في العناصر التالية

 مرين بالدرجة ألاولى، من خالل توفير كل املعلومات املالية والغير املالية حول املؤسسة معد ملصلحة املستث

 ووضعيتها في السوق، وذلك من أجل اتخاذ القرارات املناسبة؛

 تفوق الجوهر على الشكل؛ 

 إدخال مفهوم القيمة الصحيحة التي تعوض التكلفة التاريخية في تقييم ألاصول والخصوم؛ 

 ة تساهم في قمارسات املحاسبية املحلية والعاملية، وكذا التمكن من إصدار معلومة دقيالتقارب بين امل

 .إعطاء صورة صادقة للوضعية املالية للمؤسسة

 أهداف النظام املحاسبي املاليأسباب و : ثانياملطلب ال

 أسباب إعتماد الجزائر على نظام محاسبي جديد: أوال

ستراتیجیة تهدف لتبني معایير املحاسبة الدولیة نتیجة إلى إلدول، اعتمدت الجزائر على غرار العدید من ا

والسیاسیة الناتجة عن  ةتطلبات الاقتصادیة والاجتماعیللملعدم مالئمة ومسایرة املخطط املحاسبي الجزائري 

ها فسعت من خالل ذلك إلى انخراط في مسار إلصالحات جذرية لنظام 2ر،التحوالت الجدیدة التي تعیشها الجزائ

ها إلى اسبية الدولية، ألامر الذي أدى باملحاسبي لهدف تقليص الفجوة بين املمارسة املحاسبية الوطنية واملمارسة املح

نتقال من املخطط الوطني للمحاسبة إلى النظام املحاسبي املالي املكيف مع املعايير املحاسبية الدولية، نورد البعض إلا 

 :منها فيما يلي

 جية ألاسباب الخار   -1

 3 :نذكر الخارجيةمن أهم ألاسباب 

  يعتبر تبني معايير املحاسبة الدولية من خالل النظام املحاسبي املالي استجابة ملتطلبات الشراكة مع إلاتحاد

 ؛(OMC)ألاوروبي ومشروع الانضمام إلى املنظمة العاملية للتجارة 

 اص وذلك بعد تحول مهمة الدولة من ظهرت في عدة بلدان، احتياجات إضافية في التمويل القطاع الخ

 راعية لهذا القطاع إلى مشرفة علي ؛

  عند البحث عن موارد مالية جديدة، أصبحت املؤسسة ال تقتصر على ألاسواق املحلية فقط، بل أصبحت

 تلجأ إلى ألاسواق املالية العاملية؛

 قتصاد العالمي الذي ال يعترف يتطلب تطور املؤسسات احتياجات معتبرة من املوارد املالية في إطار الا

 بالحدود الجمركية؛

                                                           
افق إلافصاح املحاسبي وفق النظام املحاسبي املالي نوارة دمحم، مليكة حفيظ شباكي،  (1) ، مجلة مع متطلبات معيار املحاسبة الدولي رقم واحد( CFS)مدى تو

 12، ص2102، 01، العدد 12دراسات اقتصادية، املجلد  -الحقوق والعلوم إلانسانية
ص محاسبة ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصدور النظام املحاسبي املالي في تفعيل طرق تقييم املؤسسة الاقتصادية الجزائريةرفيق يوسفي،  (2)

  21، ص2102وتدقيق، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الدكتور يحي فارس، املدية، الجزائر، 
  .00-01، ص ص 2100، الصفحات الزرقاء، الجزائر، SCFمحاسبة املؤسسة والجباية وفق النظام املحاسبي املالي جمال لعشيش ي،  (3)
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  يتطلب عند طلب الاستفادة من أية خدمة كانت من ألاسواق املالية الدولية إلامتثال بمعايير املحاسبة

 الدولية؛

  محاولة جلب املستثمر ألاجنبي من خالل تدويل إلاجراءات واملعامالت املالية واملحاسبية، لوقايت  من

 النظم املحاسبية سواء من حيث إلاجراءات أو من حيث أعداد القوائم املالية؛مشاكل اختالف 

  يمس الاختيار الدولي الذي يقرب ممارساتنا املحاسبية باملمارسات العاملية، والذي يسمح بالعمل على ركيزة

 مرجعية ومبادئ أكثر مالئمة مع الاقتصاد املعاصر؛

 دولية، والتي تتعلق بعدة موضوعات تهتم املحاسبة الدولية بشكل تبني املجتمع الدولي ملعايير املحاسبة ال

 عام وخاصة القياس والتقييم والعرض وإلافصاح؛

  يستلزم نمو حركة الاستثمارات املالية توحيد املمارسات املحاسبية عبر دول مختلفة، وقصد حماية هذه

املحاسبة  عاييروفق املقوائم مالية أعدت الاستثمارات في أية دولة، بحيث يتطلب ذلك أن تتوافر للمستثمرين 

وذلك لتسهيل النقل املعلومات الاقتصادية ولعمليات التجميع املحاسبي لشركات متعددة  ،(IAS/ IFRS)الدولية 

 . الجنسيات، بغض النظر عن الجهة التي تنتمي إليها الدولة املصدرة لهذه املعلومات

 1:ألاسباب الداخلية -2

 حاسبي الوطني بالدرجة ألاولى إلى املستلزمات الجبائية، في حين ال يستجيب إلى يستجيب املخطط امل

 احتياجات الشركات ألاجنبية القائمة بالجزائر؛

  تبني النظام املحاسبي املالي جاء نتيجة للتغيرات التي حديت على الساحة الاقتصادية للبالد، كالتوج  من

 ؛كةاقتصاد الاشتراكي نحو اقتصاد السوق والشرا

 ؛يتعلق باملؤسسات الصغيرة، ويتخلص في إمكانية تطبيقها لنظام معلومات مبني على محاسبة مبسطة 

  التمكين من إعداد معلومات دقيقة تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية للمؤسسات الاقتصادية

 الجزائرية؛

 سد الثغرات التي كان يعاني منها املخطط املحاسبي الوطني؛ 

 علومة املحاسبية ومالية ذات نوعية تساعد في اتخاذ القرارات الرشيدة على مستوى املؤسسة الحاجة إلى م

 ؛(إلخ........املستثمرين، املقرضين،)الاقتصادية وعلى مستوى املتعامل معها 

  إيجاد إطار محاسبي يتميز بمجموعة من ألادوات املهيكلة في شكل مبادئ أساسية مرتبطة مع بعضها

 مح بالتوحيد والتنسيق املحاسبي؛البعض، حتى يس

  إلعطاء صورة صادقة وحقيقية عن الوضعية املالية للمؤسسات، يجب تغيلب الواقع الاقتصادي على

 .املظهر القانوني عند تسجيل العمليات، وهذا ما جاء ب  النظام املحاسبي املالي

 

 

                                                           
، 01، مجلة الباحث، املجلد على تكلفة وجودة املعلومات املحاسبية في ظل تكنولوجيا املعلومات( SCF)أثر تطبيق النظام املحاسبي املالي قويدر، قورين حاج   (1)

 . 222، ص 2102، 01العدد 
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 أهداف النظام املحاسبي املالي :ثانيا

ملحاسبي املالي في تكييف املمارسة املحاسبية مع متطلبات املعايير املحاسبية تكمن أهمية اعتماد النظام ا

الدولية، وخدمة أغراض املستثمرين من خالل سياسات إلافصاح والشفافية في عرض البيانات املالية، ويمكن إبراز 

  1:أهم أهداف تطبيق النظام املحاسبي املالي في النقاط التالية
 الجزائري ليتوافق مع ألانظمة املحاسبية الدولية؛ ترقية النظام املحاسبي 

 الاستفادة من تجارب الدول في تطبيق هذا النظام؛ 

  هذا النظام من ناحية تسيير املعامالت املالية، املحاسبية واملعالجات املختلفة؛ ن مزايامالاستفادة 

  خالل تجنيب  مشاكل الاختالف في تسهيل العمل املحاسبي للمستثمر ألاجنبي أمال في جلب  إلى الجزائر، من

 الطرق املحاسبية؛

 العمل على تحقيق العقالنية من خالل الوصول إلى الشفافية في عرض املعلومات؛ 

 محاولة جعل القوائم املحاسبية واملالية ويائق دولية تتناسب مع مختلف املؤسسات ألاجنبية؛ 

 ة العاملية؛تعزيز مكانة ويقة الجزائر لدى منظمات املالية والتجاري 

 العمل على ترسيخ أسس الحكم الراشد في املؤسسات؛ 

 إعطاء صورة صادقة عن الوضعية املالية، ومستويات ألاداء للمؤسسة؛ 

 مقارنة املؤسسة لنفسها عبر الزمن وبين املؤسسات على املستويين الوطني والدولي؛ 

  أحسن آلاليات الاقتصادية املساعدة على نمو ومردودية املؤسسات من خالل تمكينها من معرفة
 .واملحاسبية التي تشترط نوعية وكفاءة التسيير

  استفادة الشركات متعددة الجنسيات بترابط أحسن مع التقرير الداخلي بفضل عوملة إلاجراءات املحاسبية
 للعديد من الدول؛

  يح الجبائية يسمح بتسجيل بطريقة مويوقة وشاملة مجموع تعامالت املؤسسة بما يسمح بإعداد التصار

 2.بموضوعية ومصداقية

 3:وسعيا منها إلنجاح ألاهداف التي وضع من أجلها النظام املحاسبي املالي تميز هذا ألاخير بأربع استحدايات تتمثل في 

  تنا، والذي ايمس الاختيار الدولي الذي يقرب ممارسات املحاسبية العاملية بممارس: إلاستحداث ألاول

مل على ركيزة مرجعية ومبادئ أكثر مالئمة مع الاقتصاد املعاصر وإعداد معلومات سيسمح للمحاسبة بأن تع

 دقيقة تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية للمؤسسة؛

                                                           
 42-48، ص 2108 مرجع سبق ذكرهلعياش ي نور الدين،  (1)
، مداخلة في امللتقى الدولي حول إلاطار املفاهيمي للنظام املحاسبي املالي الجديد "تحديات وأهداف"في الجزائر النظام املحاسبي املالي الجديد مراد آيت دمحم،  (2)

  1، ص2112، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر، (IAS/IFRS)وآليات تطبيق  في ظل معايير املحاسبية الدولية 
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص محاسبة، كلية العلوم ي على مهنة املراجعة الخارجية بالجزائرانعكاسات تطبيق النظام املحاسبي املالحولي دمحم،  (3)

 021، ص2102الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة باجي مختار، عنابة، 
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 يتعلق باإلعالن بصفة أكثر وضوحا عن املبادئ والقواعد التي توج  التسجيل املحاسبي  :الاستحداث الثاني
الية، ألامر الذي سيسمح بالتقليل من أخطار التالعب إلاداري وغير للمعامالت وتقديمها وإعداد القوائم امل

 إلاداري بالقواعد، وتسهيل مراجعة الحسابات؛

 ينص على أن النظام املحاسبي املالي قد أخد على عاتق  احتياجات املستثمرين الحالية  :إلاستحداث الثالث

الية منسجمة ومقروءة تخص املؤسسات وتمكن واملستقبلية، ألامر الذي يسمح لهم بالحصول على معلومات م

 من إجراء املقارنات وإتخاذ القرارات؛

 يتعلق بالكيانات الصغيرة، ويتخلص في إمكانية تطبيقها لنظام معلومات مبني على  :إلاستحداث الرابع

 .محاسبة مبسطة

 إلاطار التصوري للنظام املحاسبي املالي: املطلب الثالث
تسمح  ، ومعايير محاسبية، ومدونة حساباتي املالي بإطار تصوري للمحاسبة املاليةلقد جاء النظام املحاسب

من إلاضافات الجديدة التي جاء بها النظام  كما يعتبربإعداد قوائم مالية على أساس املبادئ املحاسبية املعترف بها،  

ية، وتأويليها واختيار الطريقة املحاسبية املحاسبي املالي، ولقد تم تعريف  بأن  يشكل دليال إلعداد املعايير املحاسب

، ونشير إلى أن 1املالئمة عندما تكون بعض املعامالت وغيرها من ألاحداث ألاخرى غير معالجة بموجب معيار أو تأويل

، ويمكن تمثيل 2هذا إلاطار التصوري للنظام املحاسبي مستمد من النظام ألانجلوساكسوني للمحاسبة ألامريكية

 :وري الذي جاء ب  النظام املحاسبي املالي حسب الشكل التاليإلاطار التص
 إلاطار التصوري وفق النظام املحاسبي املالي(: 3 -1)الشكل رقم 

 
 012-18واملرسوم التنفيذي رقم  00-12من إعداد الطالب بناءا على قانون : املصدر

                                                           
 12، ص 2املادة ، مرجع سبق ذكره، 22الجريدة الرسمية، العدد رقم  (1)

(2)
Bernard Colasse, , Encyclopédie de comptabilité, contrôle de gestion et audit, Economica, Paris, 2000, p 93

  

إلاطار التصوري 
للنظام املحاسبي 

 امللي

مجال 
 التطبيق

إلاتفاقيات 
 املحاسبية

املبادئ 
 املحاسبية

الخصائص 
النوعية 

 للقوائم املالية

املفاهيم التي 
تشكل أساس 
 القوائم املالية
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 مجال تطبيق النظام املحاسبي املالي: أوال

 1:ام املحاسبي املالي الكاينات آلاتيةيشمل مجال التطبيق النظ

  كل شخص طبيعي ومعنوي ملزم بموجب نص قانوني أو تنظيمي بمسك محاسبة مالية، مع مراعاة ألاحكام

 الخاصة بها؛

 الشركات الخاضعة ألحكام القانون التجاري؛ 

 ارية، إذا كانوا ألاشخاص الطبيعيون أو املعنويون املنتجون للسلع أو الخدمات التجارية أو الغير التج

 يمارسون نشاطات اقتصادية مبنية على عمليات مكررة؛

 ص الطبيعيون أو املعنويون الخاضعون لذلك بموجب نص قانوني أو تنظيمي؛ألاشخا 

 تسمى بمحاسبة الخزينة وتتضمن وضعية  يمكن للكيانات الصغيرة أن تمسك محاسبة مالية مبسطة

ملالية وجدول تغيرات الخزينة خالل السنة املالية، وذلك خالل سنتين السنة املالية، حسابات النتائج للسنة ا

 2:متتاليتين وأن ال يتعدى رقم أعمالها وعدد مستخدميها ألاسقف التالية

 محاسبة مالية مبسطة بمسك الكيانات الصغيرة امللزمة(: 1 -1)الجدول رقم 

 عدد املستخدمين الرقم ألاعمال النشاط املؤسسة
 أجراء يعملون ضمن الوقت كامل 2 ماليين دينار 01 التجارية

 أجراء يعملون ضمن الوقت كامل 2 ماليين دينار 2 إلانتاجية أو الحرفية
 أجراء يعملون ضمن الوقت كامل 2 ماليين دينار 4 الخدماتية أو ألانشطة ألاخرى 

تضمن تحديد أسقف رقم ألاعمال ال، 2118-12-22 ، قرار مؤرخ02الجريدة الرسمية، العدد : من إعداد الطالب بناءا على: املصدر

 22، ص 2118، وعدد املستخدمين والنشاط املطبقة على املؤسسات الصغيرة

 3:كما يستثنى من مجال تطبيق النظام املحاسبي املالي

  ،ألاشخاص املعنويين الخاضعين لقواعد املحاسبة العمومية أو الحكومية كالجامعات واملستشفيات

 حلية وغيرها؛إلادارات امل

  الكيانات الصغيرة ذات النشاط التجاري أو إلانتاجي والحرفي أو الخدمات ونشاطات أخرى، الخاضعة

 .للمحاسبة املالية البسيطة

 

 

 

 

                                                           
 12، ص 2املادة ، مرجع سبق ذكره، 22الجريدة الرسمية، العدد رقم  (1)
طبقة على الكيانات ، املتضمن تحديد أسقف رقم ألاعمال وعدد املستخدمين والنشاط امل2772-70-26املؤرخ في ، 02الجريدة الرسمية، العدد رقم  (2)

 22، ص 2املادة ، الصغيرة بفرض مسك محاسبة مالية مبسطة
 12، ص 2املادة ، مرجع سبق ذكره، 22الجريدة الرسمية، العدد رقم  (3)
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 املحاسبية الاتفاقيات: ثانيا

 :يعتمد النظام املحاسبي املالي على فرضيتين أساسيتين هما

ملعامالت عند الالتزام بها، وعندما ينشأ الحق أو الدين، وهو عكس يعني أن  يجب تسجيل ا :محاسبة الالتزام -1

تماما في املحاسبة املالية املبسطة أو ما يعرف بمحاسبة الخزينة التي تطبق على املؤسسات الصغيرة، حيث ال يتم 

نها في القوائم املالية بالدفاتر املحاسبية وإلابالغ ع إيباتهاتسجيل املعامالت إال عند حدوث تدفق النقدي، أي أن  يتم 

   1.التي تخصها

التسجيل املحاسبي للعمليات الاقتصادية واملالية تتم عندما تلتزم املؤسسة بها، أي بمجرد نشوء  أي أن

 ، (دفع أو تحصيل)العملية وحدوثها دون انتظار التدفق النقدي املقابل لها 

تمرارية الاستغالل، بافتراض متابعة الكيان لنشاطات  تعد الكشوف املالية على أساس اس :ستمراريةمحاسبة الا  -2

في مستقبل متوقع، إال إذا طرأت أحداث أو قرارات قبل تاريخ نشر الحسابات والتي من املمكن أن تسبب التصفية أو 

 2.التوقف عن النشاط في مستقبل قريب

مفهوم الدورية، وبالتالي يجب إلافصاح  بمعنى تعد املؤسسة قوائمها املالية في نهاية كل دورة مالية استنادا إلى

، وفي حالة ما تبين لإلدارة أن (الظروف وألاسباب)قدرتها على الاستمرار من خالل املالحظات  معن أي أمور تتعلق بعد

املؤسسة غير قادرة على الاستمرار فيجب عدم إعداد القوائم املالية على أساس الاستمرارية، وإنما يتم إعدادها على 

تغير كيفية إعدادها على أساس تغير في كيفية وقواعد قياس وتقييم ألاصول الثابتة والالتزامات وكذا  أساس

 3.التسويات الجردية

 :املبادئ املحاسبية :ثالثا

مبادئ  يعتبر املبدأ املحاسبي عبارة عن قاعدة أو قانون عام يجب إلالتزام ب  في التطبيق العملي وفيما يلي

 :إلعداد القوائم املالية املحاسبة املفروضة

اقع الاقتصادي على -1 ويقصد ب  أن جميع املعامالت الاقتصادية التي تقوم بها : الشكل القانوني مبدأ أسبقية الو

املؤسسة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي في تسجيلها ضمن ذمة املؤسسة، أو ما يمكن أن تدره هذه 

تصادية املستقبلية للمؤسسة بدال من شكلها القانوني، كاإليجار التمويلي الذي يندرج ضمن التعامالت من منافع الاق

 4.ممتلكات املؤسسة بالرغم من عدم توفر شرط امللكية

                                                           
رات في املؤسسات إلافصاج املحاسبي على أساس القيمة العادلة وأثره في تزويد مستخدمي البيانات املالية على إتخاذ القراسعيداني دمحم السعيد،  (1)

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والعلوم التسيير، جامعة غرداية، الجزائر، الاقتصادية الجزائري 
 020، ص 2108

 00، ص 2املادة ، 11-70انون رقم ، يتضمن تطبيق أحكام الق156-72املرسوم التنفيذي رقم ، 22  الرسمية، العدد رقمالجريدة  (2)
، أطروحة لنبيل شهادة الدكتوراه، تأثير إلانحراف بين النظام املحاسبي املالي ومعايير املحاسبة الدولية على درجة إلافصاح في القوائم املاليةمفتاح حمزة،  (3)

  22، ص 2121، جزائر، 4جامعة الجزائر  تخصص تدقيق ومراقبة التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
( 4 ) 

Oueld Amer Smail, La Normalisation Comptable en Algerie: Presentation du nouveau system comptable 

financier, revue des sciences Economique et de Gestion, volume 10, N° 10, 2010, p 32 
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س الطرق املحاسبية في الدورات السابقة حاليا ومستقبال، ذلك ألن تطبيق نف يقصد ب : اتساق أو الثباتمبدأ  -2

سبية وقابليتها للمقارنة خالل الفترات املتعاقبة يتطلب بدوام تطبيق القواعد والطرق انسجام املعلومات املحا

 .املتعلقة بتقييم العناصر وعرض املعلومات

تبني درجة من الحذر في وضع التقديرات املطلوبة في ظل عدم التأكد، بحيث ال يقصد ب  : مبدأ الحيطة والحذر -3

موال والدخل أو تقليل في إلالتزامات واملصروفات بشرط أن ال يبالغ في تقدير تؤدي هذه التقديرات إلى التضخيم لأل 

قيمة ألاصول واملنتوجات وال يقلل من قيمة الخصوم وألاعباء، وال يؤدي تطبيقها إلى تكوين إحتياطات خفية أو 

 1.مؤونات مبالغ فيها

لخصوم في امليزانية أو بين عناصر إلايرادات ال يمكن إجراء أي مقاصة بين عناصر ألاصول وا: مبدأ عدم املقاصة -4

وألاعباء في حساب النتائج، إال إذا تمت هذه املقاصة على أسس قانونية أو تعاقدية، والهدف من هذا املبدأ هو منع 

 .فقدان املعلومة املالية لقيمتها

ن، -02-40ن وتنتهي في -10-10ي عادة ما تكون الدورة املحاسبية سنة واحدة حيث تبدأ ف: مبدأ الدورة املحاسبية -5

ن إذا كان نشاطها استثنائي مقيد -02-40غير أن  يمكن للمؤسسة وضع تاريخ إلقفال دورتها املالية مخالف عن تاريخ 

بدورة استغالل مخالفة للسنة امليالدية، أي أن  في الحاالت الاستثنائية يمكن أن تكون الدورة املحاسبية أقل أو أكثر 

 2.شهر 02من 

صورة صادقة حول الوضعية املالية للمنشأة، والصورة  يجب أن تستجيب القوائم املالية: مبدأ صورة الصادقة -6

الصادقة تتضمن احترام القواعد واملبادئ املحاسبية بإعطاء املعلومات املالئمة عن الوضعية املالية وألاداء املالي 

منشأة، البد من إلاشارة وتأير على الصورة الوضعية املالية لل مةغير مالئاملعلومات وسيولة الخزينة، وفي حالة كانت 

 .من خالل مالحق الكشوف املاليةإليها ذلك 

ين أصول الكيان وخصوم  وأعبائ  تقوم املحاسبة املالية على مبدأ الفصل ب: مبدأ الوحدة الاقتصادية -0

 ل  الخاصة أو مساهمي ومنتوجات  وأصول وخصوم وأعباء ومنتوجات املشاركين في رؤوس أموا

تسجل في املحاسبة عناصر ألاصول والخصوم واملنتوجات وألاعباء وتعرض في القوائم : مبدأ التكلفة التاريخية -2

، إال أن كثير 3املالية بتكلفتها التاريخية على أساس قيمتها عند معاينتها، دون ألاخذ في الحسبان أير التغيرات في ألاسعار

أن التمسك الدائم بهذا املبدأ من قبل املحاسبين يشكل في النهاية ألامر قيدا على مالئمة البيانات من الباحثين يرون 

 4.املحاسبية لعملية اتخاذ القرارات خصوصا في الفترات املالية التي ترتفع فيها معدالت التضخم الاقتصادي

                                                           
 02، ص 02املادة ، مرجع سبق ذكره، 22  الرسمية، العدد رقمالجريدة  (1)
، مداخلة مقدمة ضمن فعالية امللتقى الدولي ألاول حول النظام متطلبات تكييف القواعد الجبائية مع النظام املحاسبي املاليعلي عزوز، متناوي دمحم،  (2)

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الوادي، الجزائر، ، (تجارب، تطبيقات وأفاق)املحاسبي املالي الجديد في ظل املعايير املحاسبية الدولية 
 14، ص 2101جانفي 

(3) 
Ratiba Aoudjit, Le systèm comptable financier, ENAG édition, Algérie, 2012, p 57 

  18، ص 2102، الجزائر، -SCF–املحاسبة املالية حسب النظام املحاسبي املالي حواس صالح،  (4)
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ة النسبية في تصنيف املعلومات، فيجب على يقصد بهذا املبدأ يعطي هذا إعطاء  ألاهمي: مبدأ ألاهمية النسبية -9

الكشوف املالية أن تبرز كل معلومة مهمة يمكن أن تؤير على حكم مستعمليها  وتساهم في إعطاء الصورة الصادقة 

 1.عن نشاط املؤسسة، ويمكن للمعايير املحاسبية أن ال تطبق على العناصر ألاقل أهمية

إلى التدفقات املالية املتعلقة بعدة دورات  سناداملبدأ فإن  من الضروري إ حسب هذا :مبدأ الاستقاللية الدورات -17

الدورة املالية التي تخصها، بمعنى أن نتيجة كل دورة محاسبية مستقلة عن الدورات السابقة لها والالحقة لها، فكل 

 2.دورة تتحمل مصاريفها وإيراداتها الخاصة بها

ملبدأ، فإن جميع املؤسسات التي تمارس نشاطها داخل الوطن وتخضع وفق لهذا ا: مبدأ الوحدة النقدية -11

لقوانين ، هي ملزمة بتسجيل تعامالتها وتقديم القوائم املالية بالعملة الوطنية، وتحول العمليات املدونة بالعملية 

 3.ألاجنبية إلى العملة الوطنية حسب الشروط والكيفيات املحددة في املعايير املحاسبية

تحرر التسجيالت املحاسبية حسب مبدأ القيد املزدوج بحث يمس كل تسجيل على ألاقل : أ القيد املزدوجمبد -12

حسابين إينين أو أكثر، أحدهما يكون مدين وآلاخر دائن، في ظل احترام التسلسل الزمني في تسجيل العمليات بحيث 

 .يجب أن يكون املجموع املدين يساوي املجموع الدائن

 ئص النوعية للقوائم املاليةالخصا: رابعا

تتمثل الخصائص النوعية في الصفات التي تجعل املعلومات الواردة في القوائم املالية مفيدة للمستخدمين، 

 :بالخصائص التاليةأي يجب أن تمتاز 

على  تتمثل املالئمة في مدى تمكن مستعملي املعلومات من التنبؤ بأحداث مستقبلية، واتخاذ القرار: املالئمة -1

سب لتكون مفيدة، وبعبارة أساس معلومات ألحداث في املاض ي أو الحاضر من نفس الطبيعة وهذا في الوقت املنا

في حالة تأكيد أو  ن القول أن للمعلومات خاصية املالئمة عندما تؤير على القرارات الاقتصادية ملستخدمينأخرى يمك

 4.تغير الاحتماالت بالنسبة للنتائج املتوقعة

ان القوائم املالية املعدة على أساس تعلم املستخدمين ليس فقط عن العمليات املالية : ساس الاستحقاقأ -2

وعن املوارد  الالتزامات بدفع النقدية في املستقبلعلى السابقة املنطوية على دفع واستالم النقدية بل وتعلمهم كذلك 

 .التي تمثل نقدية سيتم استالمها في املستقبل

هي خاصية ضرورية في املعلومات الواردة في القوائم املالية وتعني القدرة على الفهم املباشر من : ة للفهمالقابلي -3

قبل املستخدمين، هذا يفترض ان املستخدمين لديهم مستوى مقبول من املعرفة في ألاعمال وألانشطة التجارية 

 .بقدر معقول من العنايةقتصادية واملحاسبية وان لديهم الرغبة في دراسة املعلومات والا

                                                           
 02، ص 00املادة  ،مرجع سبق ذكره، 22  الرسمية، العدد رقمالجريدة  (1)
 41، ص2101، دار هومة، الجزائر، (IAS/IFRS)الواضح في املحاسبة املالية وفق املعايير الدولية حنيفة بن ربيع،  (2)
 42، ص مرجع سبق ذكرهلعياش ي نور الدين،  (3)
  211، ص2102دار هومة، الجزائر، ،ات بين املحاسبة املالية والتدقيق املحاسبيحوكمة املؤسسعلي عبد الصمد عمر،  (4)
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نقول أن املعلومات ذات مصداقية في حالة إنعدامها من ألاخطاء املادية والتحريفات في القوائم املالية : املصداقية -4

وتتسم الحسابات باملصداقية إذا عكست الواقع الاقتصادي للمؤسسة بدقة، وإذا طغى الجوهر الاقتصادي على 

 :ة تمتاز بما يليالشكل القانوني تكون املعلوم

بمعنى املعلومات املتواجدة في القوائم املالية يجب ان تكون محايدة خالية من تحيز، وال تعتبر القوائم : الحياد 4-1

 .املالية محايدة إذا كانت طريقة عرض املعلومات تؤير على صانع القرار أو الحكم بتحقيق نتيجة محددة سابقا

علومات ودرجة خلوها من التقريب أو الخطأ في عرض ألاحداث التي تعني بها هذه يقصد في مدى صحة امل: الدقة 4-2

 :املعلومات نتيجة للتأخر أو لبس في الفهم أو التفسير أو الخطأ نتيجة

 عملية قياس غير دقيقة للبيانات واستخدام طريقة غير دقيقة في جمعها؛ 

  مات؛الفشل في اتباع طريقة سليمة إلعداد بيانات في صورة معلو 

  تسجيلها؛فقدان أجزاء من البيانات أو ترك بعضها دون 

 استخدام ملف خاطئ لحفظ املعلومات أو التزويد املعتمد في البيانات. 

تشير املويوقية إلى املعلومات التي تخلو من الخطأ املادي والتحيزي والتي يمكن الاعتماد عليها من قبل : املوثوقية 4-3

 :ن تمثل ، وتتصف املعلومات بــ يقصد تمثيل  أو ما يتوقع على نحو معقول أاملستخدمين لتمثل بصدق ما 

  من الخطأ املادي؛ هاخلو 

 تكون محايدة؛ 

 تمثل بصدق املعامالت وألاحداث ألاخرى التي تقصد تمثيلها. 

بية من عام يقصد بها أن تعد املعلومات املحاسبية بإستخدام نفس ألاساليب وإلاجراءات املحاس: قابلية املقارنة -5

ألخر ولنفس املؤسسات التي تعمل في نفس املجال الاقتصادي، ويمكن مقارنة أداء الوحدة الاقتصادية بأداء 

  1.الوحدات الاقتصادية ألاخرى 

 ملفاهيم التي تشكل أساس إعداد القوائم املاليةا :خامسا

 :ام املحاسبي املالي فيتتمثل املفاهيم ألاساسية في إعداد القوائم املالية الذي جاء بها النظ

هي تلك املوارد التي تخضع لرقابة املؤسسة عن أحداث ماضية والتي ينتظر أن تحقق منها مزايا ومنافع : ألاصول  -1

إقتصادية مستقبلية املتضمنة في املوجودات ومن املحتمل أن تساهم في ألاصول، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، 

  2.ح املؤسسةعلى شكل تدفقات نقدية أو أربا

تشمل الخصوم الالتزامات الحالية والناتجة عن ألاحداث الاقتصادية املاضية، ويتم الوفاء بها مقابل : الخصوم -2

حيث أن هذا التعريف ال يعتبر ألاموال الخاصة النقصان في املوارد، وينتظر الحصول على منافع اقتصادية، 

                                                           
أثر تطبيق النظام املحاسبي املالي على إرساء مبدأ لإلفصاح والشفافية في إطار حوكمة الشركات والحد من الفساد إسماعيل علوي، عبد الحليم سعيدي،  (1)

  8، ص 2102ماي  2-2الشركات كآلية للحد من الفساد املالي وإلاداري، جامعة بسكرة، الجزائر، ، امللتقى الوطني حول حوكمة املالي واملحاسبي
(2)

 Catherine Maillet, Anne le manh, Les normes comptables internationales (IAS/IFRS),sup, Foucher, 5ème édition, 

Vanves, 2007, p 73 
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شهرا املوالية لتاريخ  02يتوقع تسديدها خالل الدورة أو خالل ا، كما تعتبر الخصوم خصوما جارية عندما خصوم

 1.نهاية الدورة املحاسبية، أما باقي الخصوم فتصنف ضمن الخصوم غير الجارية

تتمثل في الفرق بين مجموع أصول املؤسسة مع مجموع خصومها، وتظهر ألاموال الخاصة في : ألاموال الخاصة 5-3

 .رغم أنها ال تعتبر خصوما واجبة الدفعفي جانب الخصوم من امليزانية 

هي مضاعفة املنافع الاقتصادية أيناء السنة املالية في شكل مداخل أو مضاعفة ألاصول أو تقلص : إلايرادات 5-4

حصص  الخصوم، ويكون آيارها ارتفاع رؤوس ألاموال الخاصة بطريقة أخرى غير الزيادات املتأنية من تقدمة

 2.وال الخاصةاملساهمين في رؤوس ألام

تتمثل أعباء السنة املالية في تناقص املزايا الاقتصادية التي حصلت خالل السنة املالية في شكل خروج أو : ألاعباء 5-5

إنخفاض ألاصول أو في شكل ظهور أو ارتفاع الخصوم، وتشمل ألاعباء مخصصات الاهتالكات أو الاحتياطات 

 .ض املنافع الاقتصادية أيناء الدورة املحاسبيةوخسائر القيمة، أي أن ألاعباء تمثل إنخفا

تساوي النتيجة الصافية للسنة املالية الفارق بين مجموع املنتوجات ومجوع ألاعباء لتلك : النتيجة الصافية 5-5

مباشرة  السنة املالية، ويكون مطابقا لتغير ألاموال الخاصة بين بداية السنة املالي ونهايتها، ما عادا العمليات التي تؤير

 3.على مبلغ رؤوس ألاموال الخاصة وال تؤير على ألاعباء أو املنتوجات

 
افق النظام املحاسبي املالي مع املعايير املحاسبية الدولية: املبحث الثالث  مدى تو

اعتمد معدو النظام املحاسبي املالي في الجزائر على املرجعية الدولية للمحاسبة متمثلة في معايير املحاسبية 

دولية واملعايير الدولية لإلبالغ املالي، من خالل إصدار تشريعات ونصوص قانونية محددة لإلطار التصوري، املبادئ ال

 .والقواعد املحاسبية العامة لهذا النظام

هذا املبحث مفهوم، مزايا وعوائق التوافق املحاسبي باإلضافة إلى مدى ارتباط النظام املحاسبي سنتناول في 

 .حاسبية الدوليةباملعايير امل

 
افق امل: املطلب ألاول   حاسبي الدوليتو

قام العديد من الكتاب والباحثين بتقديم تعريفات مختلفة التي تشكل في مجموعها إلاطار املفاهيمي للتوافق 

 :     املحاسبي الدولي ومن هذه املفاهيم مايلي

 املحاسبي التوافق  أعتبر(Harmonisation )املحاسبية املختلفة مع بعضها، فهو  محاولة لجمع ألانظمة

عملية مزج وتوحيد املمارسات املحاسبية املتنوعة الناتجة عن بيئات مختلفة، في شكل منهجي مرتب يعطي نتائج 

 4.متناسقة مع بعضها البعض

                                                           
، رسالة لنيل شهادة املاجستير، كلية العلوم تطبيق النظام املحاسبي املالي في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الجزائريةمدى فعالية سعيداني دمحم السعيد،  (1)

   22، ص 2102الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 
 014، ص 2102ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، ، النظام املحاسبي املاليأسئلة وتمارين محلولة في املحاسبة املعمقة حسب بلخير بكاي،  (2)

   22، ص 2102، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، املحاسبة املالية وفقا للمعايير الدولية لالبالغ املالي والنظام املحاسبي املاليشعيب شنوف،  (3)
(4)

 Obert Robert, Pratique des normes IAS/IFRS, Ed danord, Paris, 2008, p 91  
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  كما أعتبر التوافق املحاسبي على أن  مسار موج  لتعظيم انسجام(Compatibilité ) التطبيقات املحاسبية

الذي يعد بمثابة مسار تفرض من خالل  ( Standardisation)على العكس من التقييس  ،لحد من مستوى تغيراتهابا

 1.مجموعة صارمة من القواعد

  يعتبر التوافق(Harmonisation ) مفهوما مالزما للمحاسبة الدولية، يفيد الحد من الفروق أو التباين بين

الذي يفترض أساسا توحيد كلي ( Normalisation)التوحيد  ويتميز عن. ألانظمة املحاسبية الوطنية

(Uniformisation ) للقواعد املحاسبية، بمعنى توحيدها بشكل شامل على املستوى الدولي، وهو ما يعتبر أمرا

 2.مستحيال وحتى غير نافع، مادامت املحاسبة جزء مكمل للمحيط الثقافي الذي تتميز ب  كل دولة

 يار واحد يعني تطبيق معايير محاسبية مختلفة بطرق معينة بدال من مع"ى ان  كما يعرف التوافق عل

توافق هو العملية زيادة الانسجام النظم املحاسبية املوجودة في الدول املختلفة في العالم الللجميع، وبعبارة أخرى ف

 . 3"وذلك عن طريق التخلص من املمارسات غير الضرورية املوجودة بينها

 عدة أنظمة محاسبية في مسار قادر على  زجفق املحاسبي أيضا على أن  تلك املحاولة الرامية ملوأعتبر التوا

( harmonie-التوافق)مختلفة في هيكل منتظم، ولقد استنتج بأن كل من  جة والتوفيق بين تطبيقات محاسبيةاملزاو 

وتتمثل . ل للتوقف في أي لحظةهما خطوتين من  مجموعة خطوات ملسار واحد قاب( standardisation-التقييس)و

 4:باقي الخطوات في

 مقارنة مختلف ألانظمة املحاسبية بهدف تحديد الفروق؛ 

  التوافق؛-مجهودات القضاء على الفروق 

 التوحيد؛-تشكيل مجموعة مترابطة من املعايير املحاسبية 

  بلوغ حالة التوحد(Uniformité.) 

املشترك بينها تعتبر أن التوافق املحاسبي الدولي بأن  عملية  من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن القاسم

سياسية تهدف إلى الحّد من فروقات املمارسات املحاسبية على املستوى العالمي، وذلك من أجل رفع مستوى تناسقها 

ط الاتفاق وتشمل على اختبار ومقارنة ألانظمة املحاسبية املتنوعة لغرض مالحظة ومعرفة نقاوقابليتها للمقارنة، 

 .والاختالف يم بعد ذلك العمل على جمع تلك ألانظمة املختلفة مع بعضها البعض

لم يحظى بتحديد تصوري ملفهوم ، إضافة للخلط أحيانا بين  الا ان  بالرغم من أهمية التوافق املحاسبي و 

 املستويات على جميع يمكن تعريف  على أن  نظام محاسبي موحد الذي وبين مفهوم التوحيد املحاسبي

(Uniformisation)، والقواعد وإلاجراءات املحاسبية، بحيث يتم واملعايير املبادئ ادئ  في تنسيق و تجانس مبتمثل ي

                                                           
(1) 

DELVAILLE Pascale, l’Harmonisation comptable européenne en droit et en pratique, thèse d’octorat, crefige- 

dauphine, Paris, 2111, p 23. 
افق مع املعايير املحاسبية الدولية في ظل التغدمحم راض ي عبد الكاظم،  (2) اقيةمبررات التو ، 01، مجلة كلية مدينة العلم الجامعة، املجلديرات في البيئة العر

 .12، ص2108، كلية الاقتصاد، جامعة ألانبار، العراق، 10العدد
اقع العملينبي  عبد الرحمان الجبر، دمحم عالء الدين عبد املنعم،  (3) ، 2112سعودية، الالجمعية السعودية للمحاسبة، ، املحاسبة الدولية الاطار الفكري والو

 .41ص
(4)

 DELVAILLE  Pascale, Op- cit, p 24. 



 املعايير املحاسبية الدولية وعالقتها بالنظام املحاسبي املالي                                                                                                

 
22 

 ألاول الفصل 

العمل على محاولة التوافق بين مختلف القواعد املحاسبية املوجودة مع ضمان استحداث قواعد إلجراءات محاسبية 

 1.ش ى مع متطلبات السوق، وبما يحتاج  مستخدمي القوائم املاليةجديدة أو بديلة مع ما هو موجود بما يتما

املتعلقة بالتوافق، التوحيد واملعايير املحاسبية، تم  بين استخدام املفاهيم وعدم التمييز خلطالولتجنب 

يم تنتقل وضع مراحل التي تعكس هذه املفاهيم الى يالث مراحل، تبدأ بعملية املقارنة بين ألانظمة املحاسبية للدول، 

يم توليد وإنتاج مجموعة من املعايير املتفق عليها، يم بعد ذلك تأتي املرحلة الثالثة وهي التوحيد، إلى إتجاه التوافق، 

 :ويمكن تمثيل هذه الخطوات في الشكل التالي
 التوحيد املحاسبي عملية مراحل(: 4 -1)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 
افق أم التوحيد املحاسبي جوانب الجدل وحقائق املعايمنى سالم حسين عرمي،  : املصدر ير املحاسبية الدولية ومرونة التو

العراق، ، املؤتمر العلمي الرابع تحت عنوان الاقتصاد الخفي وإدارة الزمات، كلية إلادارة والاقتصاد، جامعة تكريت، من الازمة املالية

 01، ص 2121

 
ة من التوحيد، بإعتبار أن  لكل دول بيئتها الخاصة وأهدافها وفي ألاخير يمكن القول أن التوافق أكثر واقعي

الوطنية، هذا الشعور بالوطنية يؤدي إلى ظهور القواعد واملقاييس الخاصة لكل دولة، وهو ما يؤير على النظام 

طوة أولى، املحاسبي، والتوافق يعني الاعتراف باالختالفات النظرية املحاسبية، ومحاولة تسويتها مع أهداف البالد كخ

  2.يم الخطوة الثانية فتكون بتصحيح أو حذف بعض القيود لتحقيق درجة مقبولة من التوافق

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 22، ص 2112، 0، العدد 0، مجلة جديد الاقتصاد، املجلد أهمية التوحيد املحاسبي العالمي بالنسبة للشركات الدوليةشعيب شنوف،  (1)
افق املحاسبي بين النظام املحاسبي املالي ومعايير املحاسبةداشير مليكة،  (2) ، رسالة مقدمة لنبيل شهادة املاجستير، تخصص الدولية في معالجة التثبيتات التو

  44، ص2102، الجزائر، 2محاسبة وتدقيق، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة البليدة 

 توحيدال عاييرالم توافقال المقارنة
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افق املحاسبي: املطلب الثاني  مزايا ومعوقات تو
افق املحاسبي الدولي : أوال  مزايا التو

  1:ستوى إلاقليمي أهمهاهناك العديد من املنافع التي يمكن الحصول عليها سواء على املستوى الدولي أو امل

  إمكانية إجراء املقارنات بين املعلومات املالية الدولية، حيث أن إجراء املقارنات يسهل عملية تقييم ألاداء

حرية تدفق الاستثمارات  للشركات ومن يم تقييم البدائل الاستثمارية كما ان  يساهم على إزاحة عقبة كبيرة أمام

 ؛الدولية

  ألاجنبية، إذ تسهل املعايير املوحدة للفروع املنتشرة في أنحاء العالم من توحيد نتائج تسهيل توحيد الفروع

 ؛، وتبقى مشكلة ترجمة العملة فقطألاعمال بقوائم موحدة

  تحسين القرارات إلادارية في الشركات املتعددة الجنسيات فالبيانات املوحدة سهلة الفهم على صانعي

 ؛رات مختلفة حسب مصدر إعدادهاتفسيومتخذي القرارات وال تتطلب 

  د معايير موحدة ذات الزالة الغموض والتناقض والالتباس عند مستخدمي القوائم املالية من خالل وجو

 ؛مفاهيم واحدة

  تحقق املعايير املوحدة الرصينة الفائدة للبلدان النامية بشكل اكبر من معاييرها الوطنية التي ال تصل إلى

 ؛رصانة ألاولىمستوى 

  الوقت واملال الذي يبذل حاليا في توحيد  لدولي للشركات خاصة الدولية منهافر التوافق املحاسبي ايو

ما تكون قوائمها املالية التي تعتمد كل منها في إعدادها على مجموعة من املمارسات واملبادئ املحاسبية التي غالبا 

 ؛مختلفة من دولة إلى أخرى 

   الالزم في حالة عدم كفاية املوارد املحلية، ومن يم إعطاء فرصة أخرى تسهيل عملية الحصول على التمويل

 ؛حدود الدولة املوجودة بهاللحصول على ألاموال من خارج 

  من املتوقع أن يساهم في رفع مستوى مهنة املحاسبة في دول العالم، حيث أن الدول التي توجد بها أنظمة

 .    جراءات الالزمة لتبني وتشغيل ألانظمة املحاسبية الدوليةمحاسبية ضعيفة وبدائية سوف تحفز على اتخاذ إلا 

افق املحاسبي الدولي  :ثانيا  عيوب ومعوقات التو

 2:على الرغم من املزايا التي ذكرت فقد تعرض التوافق املحاسبي الدولي إلى مجموع  من الانتقادات وهي

  يبني  فاملحاسبة علم اجتماعي ةمعقد ةملشكل الدولية هي الحلول املبسطةيرى البعض أن املعايير املحاسبة

 . الاقتصادية بشكل مرن ويتكيف مع الحاالت املختلفة فهو مبني على أساس من القواعد الوطنية والتقاليد البيئة

  ينظر البعض آلاخر إن املعايير املحاسبية الدولية على إنها تكتيك تمارس  الشركات لخدمة املحاسبة ولزيادة

 .زبائنها

  بعض املؤسسات املالية والدولية وألاسواق الدولية تستخدم معايير املحاسبية على أنها مطلوبة من قبل ان

 .شركات املحاسبة الدولية فقط

                                                           
افقتوفيق جوادي، دمحم دينوري سالمي،  (1)  .12، ص2100، 2 العدد ،0املجلد  الاقتصادية واملالية،مجلة الدارسات ، التوحيد املحاسبي أم التو

(2)
 Choi , Frederick , D. S, & Others, International Accounting, 4th ed Prentice Hall, 2002, p293. 
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على مدى سنوات مضت فقد تطورت أسواق رأس املال الدولية دون وجود معايير محاسبية دولية أما أهم املعيقات 

   1 :فهي

  بها بعض املعايير املرتبطة باالستثمارات واملشتقات وألادوات املالية واملعايير الطبيعة املعقدة التي تصاغ

 .املرتبطة بالقيمة العادلة

  التوج  الضريبي والحكومي لبعض الدول حيث يكون الهدف من التقارير املحاسبية هو حساب الربح

 .الضريبي

  فق املحاسبي يتطلب تغير في التشريعات مما نظم قانونية لذا فان التوالتحكم املمارسات املحاسبية املحلية

يقف عائقا وراء التوافق املحاسبي ويدفع بالكثير من املؤسسات التي تنشط دوليا في إعداد نوعين من القوائم املالية 

  2.واحدة لتلبية الاحتياجات واملطالب القانونية املحلية وأخرى معدة حسب املعايير املحاسبية الدولية

 ي القوائم املالية واملستثمرين باملعايير املحلية والوطنيةقناعة مستخدم. 

 (IFRS/IAS) النظام املحاسبي املالي مع املعايير املحاسبة الدولية مقارنة بين: املطلب الثالث
النظــام املحاســبي  بهدف مسايرة التحديات الاقتصادية التي طرأت على املستوى الداخلي والخارجي للبالد، جاء

 IASعلــى املرجعيــة الدوليــة للمحاســبة متمثلــة في معـايير املحاسـبة الدوليـة  الذي أعتمد معدوه لي في الجزائــراملــا

مـن خـالل إصـدار تشـريعات ونصـوص قانونيـة محـددة لإلطـار التصـوري، املبـادئ  IFRSواملعـايير الدوليـة لإلبـالغ املـالي 

  3.امـة لهـذا النظـاموالقواعـد املحاسـبية الع

 املقارنة من جانب املبادئ املحاسبية بين النظام املحاسبي املالي ومعايير املحاسبية الدولية: أوال

 :سنحاول مقارنة أهم املبادئ املحاسبية، وذلك من خالل الجدول التالي

 (SCF)و ( IAS/IFRS)مقارنة أهم املبادئ املحاسبية بين (: 2 -1)الجدول رقم 

 IAS/IFRS SCF انالبي

 
 

مبدأ ألاهمية 
 النسبية

 

تعتبر املعلومات هامة نسبيا إذا كان تحريفها أو حذفها 
يمكن أن يكون ل  تأيير على القرارات الاقتصادية التي 
يتخذها املستخدمين لهذه البيانات املالية، وبالتالي هي 
الحد القاطع أو النقطة الفاصلة لكي تكون املعلومات 

 .دةنافعة ومفي

من املرسوم رقم  00حددت املادة 
مبدأ ألاهمية النسبية وربطت   18/012

بمدى تأيير املعلومات املالية على حكم 
مستعمليها تجاه الكيان، وبالتالي العناصر 
قليلة ألاهمية ال تطبق عليها املعايير 

 .املحاسبية

                                                           
(1)

افق مع املعايير املحاسبية الدولية للمحاسبة في النشاط الزراعي دراسة تحليلية مقامنى كامل حمد،   ( 41)رنة للمعيار املحاسبي الدولي رقم أهمية التو
اقية رقم    .12، ص2013، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، (11)والقاعدة املحاسبية العر

(2)
رسالة ، في سوريةتحقق الايراد في القطاع الخدمي وفقا للمعايير املحاسبية الدولية حالة تطبيقية على املؤسسة العامة لالتصاالت يوسف حافظ قرطالي،  

 .40، ص2112ماجستير، حلب، سوريا، 
(3) 

Rachida Boursali, Les Normes Comptables du SCF, Aloulfia Talita, Oran, 2010, p 7 
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مبدأ 
استقاللية 

 السنوات
 

ر املحاسبية يتم إيبات العمليات وألاحداث بالدفات
للمؤسسة والتقرير عنها بالبيانات املالية للفترات التي 

 .تخصها، أي استقاللية السنوات املالية

تكون نتيجة كل سنة مالية مستقلة عن 
السنة التي تسبقها وعن السنة التي تليها، 
وال يتم إجراء أية تسوية إذا طرأ حدث بعد 

لى وكان ال يؤير ع تاريخ إقفال السنة املالية
وضعية ألاصول والخصوم الخاصة بالفترة 
السابقة للموافقة على الحسابات، ويجب 
أن تكون ألاحداث املؤيرة على قرارات 
مستعملي الكشوف املالية مصرح بها في 

 .املالحق
 
 
 

مبدأ الحيطة 
 والحذر

يعتبر مبدأ الحيطة والحذر بمثابة ممارسة سلطة تقديرية 
عدم التأكد، بحيث ال للتوصل إلى تقديرات في ظروف 

يكون هناك مبالغة في تقدير فيم املوجودات أو الدخل، 
أو تفريط في تقدير قيم املطلوبات أو املصروفات، ومع 

يؤدي تطبيق أساس التحفظ على  أالذلك يجب مراعاة 
سبيل املثال إلى خلق احتياطات سرية أو مخصصات 

لموجودات أو بأكثر مما يجب أو التخفيض املتعمد ل
 لوباتالتضخيم املتعمد للمط

يجب أن تستجيب املحاسبة ملبدأ الحيطة 
الذي يؤدي إلى تقدير معقول للوقائع في 
ظروف الشك قصد تفادي خطر تحول 
شكوك موجودة إلى املستقبل من شأنها أن 
تثقل بالديون ممتلكات الكيان أو نتائج ، 

يؤدي تطبيق مبدأ الحيطة إلى  أالويجب 
فية أو مؤونات مبالغ تكوين احتياطات خ

 . فيها
 

مبدأ الثبات 
الطرق 

 املحاسبية

حتى تكون املعلومات املالية قابلة للمقارنة خالل الفترات 
املتعاقبة يجب أن تتميز بثبات طرق وقواعد العرض من 
سنة ألخرى، ويمكن الخروج عن هذا املبدأ في حالة البحث 

يطة عن معلومة أفضل ملستعملي البيانات املالية شر 
سابقة لإللتزام تطبيق الطرق املحاسبية على الفترات ال

بعملية املقارنة املعلومات املالية باإلشارة إلى ذلك في 
 .املالحق

يقتض ي انسجام املعلومات املحاسبية 
وقابليتها للمقارنة خالل الفترات املتعاقبة 
دوام تطبيق القواعد والطرق املتعلقة 

ت، ويمكن بتقييم العناصر وعرض املعلوما
عدم تطبيق هذا مبدأ في حالة البحث عن 
معلومة أفضل شريطة إلاشارة إليها في 

 .املالحق
 
 

مبدأ عدم 
 املقاصة

يجب عدم إجراء املقاصة بين املوجودات واملطلوبات وبين 
 :بنود الدخل واملصروفات إال

  إذا كانت املقاصة مطلوبة تعكس جوهر العملية أو
 الحدث؛

  قبل معيار محاسبي آخرأو مسموح بها من. 

يمكن إجراء مقاصة بين كل من عناصر ال 
ألاصول والخصوم، أو عناصر ألاعباء 

إال في حالة أسس قانونية أو وإلايرادات، 
 تعاقدية

 
مبدأ أسبقية 

اقع  الو
الاقتصادي 
على الشكل 

 القانوني

يعرف هذا املبدأ بتغليب الجوهر على الشكل، فلكي تمثل 
عمليات وغيرها عن ألاحداث التي املعلومات بصدق ال

تمثلها، فإن  من الضروري املحاسبة عن تلك العمليات 
وألاحداث طبقا لجوهرها وواقع الاقتصادي وليس فقط 

 .طبقا لشكلها القانوني

حسب هذا املبدأ تقيد العمليات وتعرض 
الكشوف املالية طبقا لطبيعتها ولواقعها 
املالي والاقتصادي دون التمسك فقط 

 .ظهرها القانونيبم

، أطروحة لنيل توجه الفكر املحاسبي الحديث الستخدام القيمة العادلة وأثر ذلك في إلافصاح عن التقارير املاليةقوادري دمحم، : املصدر

 012-012، ص 2121، 2، جامعة البليدة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييرشهادة الدكتوراه، تخصص محاسبة وتدقيق، 
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النظام املحاسبي املالي ما جاء في  هناك توافقا إلى حد بعيد بين ، نالحظ أن(2 -0)من خالل الجدول رقم 

في بعض املصطلحات ناتج عن تبني املرجعية الفرنكوفونية من ناحية املبادئ، أما الاختالف  معايير املحاسبية الدوليةو 

  .في إعداد وصياغة النظام املحاسبي املالي الجديد

 : املقارنة من خالل إلاطار التصوري، قواعد إلاعتراف والقياس :ثانيا

صحيح أن الجزائر تبنت النظام املحاسبي املالي خلفا للمخطط املحاسبي الوطني وهذا ملوافقة املعامالت 

حاسبة الدولية املحاسبية الدولية، وهذا ال ينفي وجود بعض الاختالفات بين كل من النظام املحاسبي املالي ومعاير امل

وهذا لخصوصية البيئة الجزائرية، ومن الاختالفات بين النظام املحاسبي املالي ومعايير املحاسبة الدولية نلخصها في 

 :الجدول التالي

 بين معايير املحاسبة الدولية والنظام املحاسبي املالي مقارنة إلاطار التصوري: (3 -1) الجدول رقم
 SCF النظام املحاسبي املالي IAS/ IFRSدولية عايير املحاسبة الم البيان

 
 حاسبيإلاطار امل

يهدف إلى التنسيق والتوحيد املحاسبي 
على املستوى الدولي وكيفية إعداد 

ت الغرض العام ذاالقوائم املالية 
  .يينللمستخدمين الخاريج

واختبار يتضمن القواعد واملبادئ ومجال وميكانيزمات 
ئمة عندما تكون بعض الطريقة املحاسبية املال 

املعامالت وغيرها من ألاحداث ألاخرى غير معالجة 
 .بموجب معيار أو تأويل

 
 

القوائم عرض 
 املالية

 :كل من القوائم املالية تضم
 قائمة املركز املالي؛ 

  قائمة الدخل؛ 

 نقدية؛تدفقات ال قائمة  

 في الحقوق امللكية؛تغيرات ال قائمة 

 ملاليةاملرفقة للقوائم ا إلايضاحات. 

 :تشمل القوائم املالية على
 امليزانية؛ 

 حساب النتائج؛ 

 جدول سيولة الخزينة؛ 

 جدول تغير ألاموال الخاصة؛ 

 مالحق. 

 
 

تعريف عناصر 
 القوائم املالية

 :تشمل عناصر القوائم املالية على
 ألاصل؛ 

 الالتزام؛ 

 حقوق امللكية؛ 

 الدخل؛ 

 املصروفات 

نظام املحاسبي املالي تتمثل عناصر القوائم املالية في ال
 :على
 ألاصل؛ 

 الخصم؛ 

 ألاموال الخاصة؛ 

 ؛إلايرادات 

 ألاعباء. 
 

العناصر  تقييم
 املقيدة والبيانات

 :على التقييم املحاسبي سأستشمل 
 ؛التكلفة التاريخية 

 ؛القيمة القابلة للتحقيق  

  ؛حاليةالقيمة ال 

 القيمة العادلة. 
 

 :تناد علىترتكز طريقة تقييم العناصر املفيدة باإلس
 التكلفة التاريخية؛ 

 القيمة إلانجاز؛ 

 ؛حينةالقيمة امل 

 القيمة الحقيقية. 
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 عقود إلايجار

خصص لها املعيار املحاسبي الدولي 
 :تسجل قيمة في حيث 02رقم 

 ؛عناصر أصول امليزانية 

  ؛عناصر الخصوم املالية لاللتزامات 

  إلايجار املستقبلي ويسجل بالقيمة
 املالية العادلة أو القيمة

تسجل عقود إلايجار حسب ما جاء ب  النظام 
 : املحاسبي املالي بـــ

 امليزانية صول حسابات أ ييدرج ألاصل املستأجر ف. 

 التزامات دفع إلايجارات املستقبلية في حسابات  أما
 .الخصوم امليزانية

 
 البحث والتطوير

يسجل ضمن عناصر ألاصول وهذا إذا 
 كانت لها مردودية تجارية

 ؛سجل تكاليف التطوير ضمن عناصر ألاصول ي 

 ألنها ال  في حسابات أخرى  تسجل تكاليف البحث أما
 تقدم منافع اقتصادية مستقبلية

ألاطراف 
املستخدمة 

للمعلومة 
 املحاسبية

موجهة أساسا للمستثمرين واملقرضين 
 بالدرجة ألاولى 

شركاء  ،إدارة الضرائب ،هيئات إدارية،املستثمرون
 ... أجراء ،موردون  ،نزبائ ،آخرون

اقع الاقتصادي  الو
 والقانوني

 يجب تغليب الواقع الاقتصادي على الجانب القانون  تغليب الجوهر عن الشكل

، وكتاب محاسبة املؤسسة، شعيب 22/57/2277املؤرخة في " 20"الجريدة الرسمية العدد من إعداد الطالب اعتمادا على : املصدر
 042، صشنوف، مرجع سبق ذكره

يتبن لنا التوافق الواضح مع وجود بعض الاختالفات الطفيفة بين كل من  (4 -0) من خالل الجدول رقم

املعايير املحاسبية والنظام املحاسبي املالي الش يء الذي يعكس املجهود املبذول من قبل الجهات املحاسبية على 

مدونة الحسابات فهي  اختالف يكمن فيهناك أن  ، إالهو دولي املستوى الوطني في التقريب املمارسة املحلية مع ما

خاصة لنظام املحاسبي املالي فقط، حيث أن هذه املدونة متطابقة بشكل كبير مع املخطط العام الفرنس ي لسنة 

نجاز النظام املحاسبي املالي هي فرنسية، في حين أن إلاطار التصوري بإ، والسبب يرجع إلى أن الهيئة التي قامت 0222

املحاسبة الدولية ال يحتوي على مدونة حسابات فهذا يرجع إلى أن كل دولة لها نظام محاسبي خاص بها،  ملعايير

والهدف من مدونة الحسابات هو توحيد املصطلحات والطرق املحاسبية على مستوى املؤسسة أو مجموعة الشركات 

شكل قانون ملزم التطبيق في أسلوب ممنهج يسمح  الناشطة في الجزائر، باإلضافة إلى أن النظام املحاسبي املالي أتى في

بإضافة، إلغاء أو تعديل أي مادة أو فقرة من هذا القانون من طرف املشرع الجزائري كلما دعت الحاجة لذلك، أما 

املرجعية الدولية غير مرتبطة بقانون خاص، فالهيئة املعنية بوضع املعايير هي مجلس املعايير املحاسبية الدولية 

خاضعة ألي دولة أو أي قانون، أما قواعد الاعتراف وقياس ألاصول والخصوم، ألاعباء واملنتوجات في النظام  ليست

املحاسبي املالي هي متطابقة مع املرجعية الدولية إال أن عملية التقييم بالقيمة العادلة في املرجعية الدولية تعتمد على 

وهذا غير موجود في ( IFRS13) حسب املعيار الدولي طريقة الدخليالث تقنيات هي طريقة السوق، طريقة التكلفة و 

 1.النظام املحاسبي املالي

                                                           
(1)

اقع وتحدت النظام املحاسبي املالي في ظل البيئة املحاسبية الجزائرية بن حركو غنية،   دكتوراه، كلية ال ةمقدمة لنيل شهاد ، أطروحةدراسة تحليلية–و
 012ص . 2102جامعة قسنطينة، الجزائر، ،الاقتصاد
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 :ستكون املقارنة من خالل الجدول التالي :املقارنة من خالل القوائم املالية وطريقة عرضها :ثالثا
ائم املالية وطريقة عرضها حسب(: 4 -1)الجدول رقم    (SCF) و (IFRS/IAS) مقارنة القو

 IAS/IFRS SCF بيانال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عرض 
القوائم 

 املالية

وتصنيف البنود، بإستثناء أن هناك عرضا أو  :املركز املاليقائمة 
أو يقتض ي معيار دولي إلعداد  مالئمةتصنيفا آخر سيكون أكثر 

كما حددت الحد ألادنى للبنود . التقارير املالية تغييرا في العرض
ملركز املالي، والتمييز بين العناصر التي يجب أن تعرض في قائمة ا

 .ملبدأ السنوية لة والعناصر غير متداولة استنادااملتداو 

تقدم في شكل جدول مع عرض  :امليزانية
بصفة منفصلة عناصر ألاصول وعناصر 

العناصر الجارية والعناصر غير )الخصوم 
  (.جارية

 
 

يعرض مجموعة من البنود املصنفة : قائمة الدخل الشامل
بما فيها حصة الدخل الشامل آلاخر للمؤسسات )حسب طبيعتها 

الزميلة واملشاريع املشتركة التي يتم محاسبتها بطريقة حقوق 
، كما يمكن تصنيف ألاعباء حسب وظيفتها لكن يتطلب (امللكية

معلومات إضافية حول طبيعة هذه ألاعباء، بما في ذلك مصاريف 
  .إلاهتالك وإلاطفاء وتكاليف املوظفين

يتم في  عرض بيان : حساب النتائج
ملخص لألعباء واملنتوجات املنجزة، كما 

حدد الحد ألادنى للمعلومات التي يتضمنها، 
وفي حالة حساب النتائج املدمجة فهو 

كما يتم تصنف  يتطلب معلومات إضافية
في  ألاعباء حسب طبيعتها أو حسب 

  .الوظائف
تدفقات الخزينة من  يعتبر جدول  :قائمة التدفقات النقدية

عناصر القوائم املالية ويتم تصنيفها وفق هذا النظام حسب 
 .وظيفة الاستغالل والتمويل والاستثمار

 

تصنف التدفقات  :جدول سيولة الخزينة
ألانشطة التمويلية، "إلى تدفقات نقدية من 

يتم عرض  و  ،"التشغيلية، والاستثمارية
بطريقتين املباشرة وغير املباشرة مع 

  .التأكيد على الطريقة املباشرة
هي القيمة املتبقية من ألاصول : قائمة التغيرات في حقوق امللكية

بعد طرح إلالتزامات، ما عدا فرق إعادة التقييم املسجل في 
ألاموال الخاصة، تغيرات القيمة العادلة املسجلة في ألاموال 

  .الخاصة، مدفوعات ألاسهم
 

يشكل جدول : جدول تغير ألاموال الخاصة
تغير ألاموال الخاصة تحليال للحركات التي 
أيرت في كل فصل من الفصول التي تتشكل 
منها رؤوس ألاموال الخاصة للكيان خالل 

  .السنة املالية
تقدم معلومات حول أسس إعداد القوائم املالية : إلايضاحات

والسياسات املحاسبية التي تم اختيارها، واملعلومات الغير 
ضة بالقوائم املالية ولكن ضرورية لفهم أي منها، وطاملا أن معرو 

ألامر مجدي فتعرض املؤسسة املالحظات بطريقة منتظمة وعمل 
 .إشارات مرجعية لكل بند في القوائم املالية

يشمل ملحق : ملحق الكشوف املالية
الكشوف املالية على كل املعلومات التي 
تكتس ي طابعا هاما أو كانت مفيدة لفهم 

 .العمليات الواردة في الكشوف املالية

افق النظام املحاسبي املاليسعيداني دمحم السعيد، رزيقات بوبكر، : املصدر    (IAS/IFRS)مع املعايير املحاسبية الدولية  (SCF)مدى تو

 .01، ص 2108، 4، مجلة شعاع الدارسات الاقتصادية، العدد دراسة تحليلية تقييمية

املحاسبية الدولية تبنى نفس القوائم املالية الواردة باملعايير  SCFنالحظ أن  من خالل الجدول أعاله

(IAS/IFRS)قوائم الهامة ، باإلضافة إلى جدول سيولة الخزينة وجدول تغير ألاموال الخاصة اللذان يعتبران من بين ال

لف الحركات املالية خالل ؤسسة الداخلي والخارجي، واللذان يعطيان صورة واضحة عن مختللمعلى مستوى محيطي 

 .دورة معينة
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ائرية: املبحث الرابع  املعايير املحاسبية ذات صلة باملؤسسات الاقتصادية الجز

من أكثر املجاالت انتشارا في العالم وتطبيقا نظرا للقبول العام ( IAS/IFRS)تعتبر معايير املحاسبية الدولية 

ر، وهذا بهدف إعداد ونشر القوائم املالية لتزويد مستخدميها سواء لهذه املعايير في العديد من الدول خاصة الجزائ

 .بمعلومات تكون مفيدة لهم في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية( محليين، أجانب)كانوا 

 املعايير املتعلقة باألصول والخصوم:املطلب ألاول 
 IAS)واملصانع واملعدات  ألاصول الثابثة، (IAS 2)ة الخاصة باألصول والخصوم هي املخزون ياملعايير الدول

، ألاصول غير (IAS 37)إلالتزامات املحتملة و ألاصول  ، املخصصات(IAS 36)، إلانخفاض في قيمة املوجودات (16

 (.IAS 41)الزراعة (. IAS 40)، إلاستثمارات العقارية (IAS 38)امللموسة 

 1 (IAS 2)املخزونات : أوال

 مقدمة -0

ر ألاصول املتداولة لدى العديد من الشركات، حيث عرف  املعيار املحاسبي يعتبر املخزون من أهم عناص

بأن  مجموعة من السلع التي تشتريها املنشأة بهدف بيعها على حالتها أو إجراء تعديالت عليها أو ( 2)الدولي رقم

ة، املواد ألاولية استخدامها في عملية إنتاج السلع أو الخدمات وذلك من خالل الاستغالل وهي تشمل على البضاع

ومختلف اللوازم ألاخرى، بإضافة إلى املنتجات التامة الصنع وقيد الصنع، ويتم تسجيلها في حالة توفرت على الشروط 

 2:التالية

 عند الاحتفاظ بها للبيع خالل دورة الاستغالل الجارية؛ 

 خالل مرحلة التصنيع لغرض البيع؛ 

 ي عملية إلانتاج أو في تقديم الخدماتإذا كانت في شكل موارد أو لوازم تستهلك ف. 

 هدف املعيار -2

 :يهدف املعيار إلى وصف املعالجة املحاسبية للمخزون، من خالل 

 ؛يوفر املعيار على إلارشادات والقواعد التي تحدد تكلفة املخزون 

 وصف كيفية إلاعتراف باملخزون كأصل تم كيفية إلاعتراف ب  كمصروف الحقا؛ 

 صافي القيمة القابلة للتحقق للمخزون؛ بيان كيفية تحديد 

كما يوضح أساليب قياس تكلفة املخزون، وتتمثل املخزونات أصوال تمتلكها املنشأة، حيث يشمل تكلفة 

 :املخزون جميع التكاليف املتمثلة في

                                                           
، املجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، عمان، اململكة ألاردنية (IFRS EXPERT)التقارير املالية  اج خبير  املعايير الدولية إلعدادمنهجمعة فالح حميدات، (1)

  218 -211: ، ص ص2102الهاشمية، 
جامعة العقيد أكلي كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم املالية واملحاسبية،  مطبوعة في معايير املحاسبة الدولية،ر دمحم،سفي (2)

 18، 2121محند اولحاج، البويرة، 
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  ؛(إلخ........املشتريات، املواد القابلة لالستهالك، املصاريف املرتبطة باملشتريات)تكاليف الشراء 

  مصاريف املستخدمين وألاعباء ألاخرى )تكاليف التحويل املواد الخام إلى سلع جاهزة أو شب  جاهزة

 ؛(املتغيرة والثابتة

 جميع التكاليف املنسوبة بشكل مباشر إلى املخزونات. 

 شروط إلاعتراف والقياس املخزونات -3

 :من أهم الشروط التي يستلزم الاعتراف بها هي

  السيطرة؛امللكية والحيازة و 

 توليد منافع الاقتصادية؛ 

 إمكانية تقييمها بكل مويوقية, 

وحدد املعيار تقييم املخزونات على أساس التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل، وفي حالة البيع 

ملرجحة، أما فيما ، أو عن طريق التكلفة الوسطية ا(FIFO)أو الجرد يتم تقييمها إما بطريقة الداخل أوال الصادر أوال 

 . 2114فقد تم استغناء عنها في سنة ( LIFO)يخص طريقة 

 نطاق املعيار -4

كما يعمل على تغطية البضاعة تامة الصنع والبضاعة املعدة للبيع في العمليات العادية للمنشأة، والبضاعة 

 :صر التالية، وألادوات واملواد التي تستخدم في عملية إلانتاج، باستثناء العنالتحت التشغي

  ؛(42)ألادوات املالية والتي يتم معالجتها بموجب معيار املحاسبي الدولي رقم 

  (.20)ألاصول البيولوجية املرتبطة بالنشاط الزراعي ويتم معالجتها وفق معيار املحاسبي الدولي رقم 

  حيث يتم تقييم ( 2) يتطابق مع املعيار املحاسبي الدولي رقمفإن  النظام املحاسبي املالي أما فيما يخص

املخزونات على أساس التكلفة أو صافي القيمة أيهما أقل، وفي تاريخ البيع أو الجرد يتم تطبيق طريقة السلعة الداخلة 

 1.رجحةأو عن طريق التكلفة الوسيطة املرجحة بإضافة إلى إلانتاج امل( PEPS)ألاولى في الدخول هي ألاولى في الخروج 

 2(IAS 16)ينية التثبيتات الع: ثانيا

 مقدمة  -1

في النظام املحاسبي املالي تسمى بالتثبيتات املادية، املوضوع هذا املعيار هو ألاصول الثابتة امللموسة ونعنى بها 

ألاصول غير الجارية، بحيث تعمل ألاصول الثابتة امللموسة طويلة ألاجل على مساعدة املنشأة في القيام بأنشطتها 

في تسيير أعمال املنشأة في عمليات إنتاج أو توريد البضائع والخدمات، أو تأجيرها  استخدامهالرئيسية، من خالل ا

للغير أو ألغراض إدارية، وبالتالي فهي جميع ألاصول املادية املقتناة لتسيير أعمال املؤسسة، حيث تتعدى مدة 

                                                           
، الجريدة شوف املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرهااملحدد لقواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الك، 2118جويلية  22القرار املؤرخ في  (1)

 .04،  ص 12، الفقرة 123، البند رقم 2112-14-21، الصادرة في 02الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية، العدد 
 212 -022: ، ص صمرجع سبق ذكرهجمعة فالح حميدات، (2)
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ة مهما كان طبيعة عملها من وجود أحد بنود استعمالها في أكثر من دورة مالية واحدة، وتكاد ال تخلو ميزانية أي منشأ

 .واملباني واملعدات ألاصول الثابثة

 هدف املعيار  -2

إلى وصف املعالجة املحاسبية للممتلكات واملصانع واملعدات والتي ( 02)يهدف املعيار املحاسبي الدولي رقم 

املستخدمة من قبل إلادارة وألاصول  تستخدم في توريد البضاعة إلى مشتري، كما يغطي املعيار ألاصول غير املتداولة

 :التي تستخدم لغايات تأجيرها إلى الغير، كما يعمل املعيار على املعالجة املحاسبية للموجودات  املتمثلة فيما يلي

 الخطي،املتزايد وطريقة وحدات إلانتاج؛: طرق حساب إلاهتالك 

 الفصل بين ألاراض ي واملباني املشيدة عليها؛ 

 ية الخاصة بتحديد تكلفة ألاصل؛املعالجة املحاسب 

 املعالجة املستقلة لبعض أجزاء ألاصل ذات ألاهمية؛ 

 املعالجة املحاسبية في حالة تنازل أو خروج التثبيت من موجودات الكيان. 

أما فيما يخص طرق القياس الاحق لإلعتراف املبدئي فيعتمد املعيار على طريقة التكلفة التاريخية وطريقة إعادة 

 .التقييم

 نطاق املعيار -3

 :وآلاالت واملعدات بإستثناء ما يلي لثابثةألاصول ايطبق املعيار عند املحاسبة عن 

  ألاصول غير املتداولة املحتفظ بها لغرض البيع الذي يعالجها معيار(IFRS 5)؛ 

  ألاصول البيولوجية املرتبطة بالنشاط الزراعي ما عدا النباتات املثمرة بموجب املعيار(IAS 41)؛ 

 ستكشاف املوارد الطبيعية ومعالجتها ا(IFRS 6.) 

 شروط إلاعتراف  -4

 :يتم إلاعتراف باألصل شريطة توفر شرطين أساسيين وهما 

  أو املردودية التمويلية ( املنتوج)وتتمثل في كل املردودية التشغيلية : توليد منافع إقتصادية جراء استغالله

 ؛(املالية)

  ويقصد بها إمكانية قياس ألاصول امللموسة والذي تستوفي في  : ل موثوق إمكانية قياس تكلفة ألاصل بشك

 :الشروط التالية

 تتمثل في قياس ألاصول املادية بالتكلفة التاريخية، أي تحتاج كل املؤسسة إيبات قيمة : القياس ألاولي

 :ألاصل في امليزانية للمرة ألاولى عمليا وتحدد هذه القيمة كما يلي

 

 

 

 

تكلفة الايجار +  تخفيضات -جميع املصاريف من تاريخ الشراء إلى غاية تاريخ إستغالل + ثمن الشراء =  الشراءتكلفة 

ائد)مصاريف املتعلقة بتكلفة إقتراض +  تخفيضات تجارية ومالية   -الحكومية  منح -الضرائب غير املسترجعة ( + فو
 إعفاءات  جبائية وجمركية -
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  ويعتمد على منهجين وهما: حقالال القياس: 

يعتمد على التكلفة التاريخية املحددة في املرحلة ألاولية تم نجري تسوية : املنهج التكلفة التاريخية -

 إلاهتالكات، البيع: املحاسبية على أساسها مثل

املحاسبية  يعتمد على القيمة العادلة املرتبطة عن عملية إعادة التقييم في إجراء التسويات: املنهج البديل -

 .لإلهتالكات، البيع، التصفية، وينصح هذا املعيار إلى لجوء إلى هذا املنهج على ألاقل كل يالية أو خمس سنوات

  والنظام املحاسبي املالي، إال في بعض املصطلحات ( 02)ال يوجد إختالف بين املعيار املحاسبي الدولي رقم

 1:ل في امليزانية كما يليفقط، أما في قياس ألاولي يتم إيبات قيمة ألاص

 

 

 (IAS 38)التثبيتات املعنوية : ثالثا

 مقدمة -1

يقصد بالتثبيتات املعنوية باألصول غير امللموسة ليس لها وجود والتي أصبحت تشكل للعديد من الشركات 

ر الرئيس ي التجارية، تعتبر من املصدالعالمة جزء كبير من إجمالي ألاصول، وعلى السبيل املثال سمعة الشركة، 

لنجاح الكثير من الشركات الكبرى كشركات تصنيع السيارات، ويتوقع من هذه ألاصول غير امللموسة توليد منافع 

 2:ومن اهم الشروط هذا املعيار نذكرـ اقتصادية مستقبلية،

 بحيث يمكن تحديده بشكل مستقل ويتم ذلك في حالة ما إذا كان الاتفاق علي: قابل للتحديد أو التمييز  

قابل للتحديد بشكل مستقل، وإذا كان يمكن فصل  عن الكيان وبيع  وترخيص ، أما على حدى وبشكل منفصل عن 

 طريق حقوق تعاقدية قانونية؛

 تسيطر املنشأة على أصل ما إذا كان لديها السلطة على الحصول على املنافع الاقتصادية  :السيطرة

 ية الوصول إلي  من قبل الغير كحقوق امللكية الفكرية مثال؛املستقبلية املتوقعة من املورد وتقييد إمكان

 يتم اعتراف وتسجيل ألاصول غير امللموسة بنفس شروط ألاصول املادية، وتطبيق علي  معايير  ، :الاعتراف

 .الاعتراف باألصول مثل التدفقات النقدية املستقبلية

 : لموسةومن خالل التعريف يمكن استخالص أبرز مميزات ألاصول غير امل

 ليس لها وجود مادي؛ 

 أصول غير مالية، وهي بند غير نقدي؛ 

 يمتد عمرها في الغالب ألكثر من فترة واحدة؛ 

 قد تنشأ داخليا؛ 

 صعوبة التحقق من قيمتها ومدى الزيادة أو الانخفاض فيها. 

                                                           
 .00 -8،  ص 22 -0، الفقرات 020، البند رقمسبق ذكرهمرجع ، 2118جويلية  22القرار املؤرخ في  (1)
، مجلة الدراسات املحاسبية واملالية املتقدمة، املجلد وأهمية الافصاج املحاسبي لألصول غير امللموسة( 32)املعيار املحاسبي بن يحي نجاة، نعامة مباركة،  (2)

 00، ص 2108، 12، العدد 12

  تخفيضات -جميع املصاريف من تاريخ الشراء إلى غاية تاريخ إستغالل + ثمن الشراء =  الشراءتكلفة 
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 هدف املعيار -2

 :سبية دولية أخرى من حيثيهدف معيار إلى تغطية ألاصول غير امللموسة والتي ال تغطيها معايير محا

 تحديد متى يمكن أو يجب أن يتم الاعتراف باألصول غير امللموسة؛ 

 تحديد ألاسس الواجب استخدامها لقياس ألاصول غير امللموسة؛ 

 توضيح كيفية معالجة إلاطفاءات وخسائر التدني التي يمكن أن تطرأ على ألاصول غير امللموسة؛ 

  صول غير امللموسةإلافصاحات الواجب عرضها بخصوص ألا. 

 نطاق املعيار -3

ينطبق هذا املعيار على التكاليف إلاعالنات والتدريب تكاليف ما قبل التشغيل والبحث والتطوير وبراءات 

الاختراع والترخيص وبرامج الحاسوب واملعرفة الفنية والامتيازات وأتاوات العمالء وحصة السوق وعالقات العمالء 

 1.الاسترادوقوائم العمالء وحصص 

  إلاعتراف والقياس املعيار -4

يتم إلاعتراف املبدئي لألصول غير امللموسة بالعديد من الطرق، فقد يتم ذلك من خالل الشراء، أو الاقتناء 

كجزء من الاندماج، أو من خالل منحة حكومية أو تطوير الذاتي من قبل نفس املنشأة، أو من خالل عمليات مبادلة 

أما طرق القياس الالحق لإلعتراف املبدئي فيعتمد املعيار على طريقة التكلفة التاريخية و طريق  أصول بعضها بعض،

  2.إعادة التقييم

 لكن لم يقم بتوضيح التكاليف التي تعتبر جزء من تكلفة 3تطرق النظام املحاسبي املالي للتثبيتات املعنوية ،

خالل إندماج ألاعمال، أو حاالت ألاصول غير ملموسة  ألاصل غير امللموس، وحاالت امتالك أصل غير ملموس من

 4(.48)املتولدة داخليا كما جاء بها املعيار الدولي رقم 

 (IAS 36)خسائر القيمة في ألاصول : رابعا

 مقدمة -1

حتى تظهر ألاصول الواردة في قائمة املركز املالي على حقيقتها وبالقيم القابلة لالسترداد لها، يجب التحقق من 

دم إنخفاض قيمة ألاصول عن قيمتها الدفترية، وبالتالي الاعتراف بخسارة إلانخفاض في الدخل، وهذا ما هدف إلي  ع

املعيار من خالل مبدأ أساس ي متمثل في ضرورة عدم تسجيل ألاصول دفتريا بقيمة تزيد عن قيمتها الحقيقية أو 

القابلة لإلسترداد، يتم إلاعتراف بالخسارة تدني قيمة  العادلة، فإذا كانت القيمة املسجلة لألصل تزيد عن القيمة

 رةمنشأة عكس خـسالل ملعيار الحاالت التي يمكن فيهاابين كما ي. ألاصول وتكوين مجمع لخسارة إنخفاض القيمة

ع رتفاحيث بين املعيار ان  في حالـة ا، راف بتدني قيمتها في فترات سابقةإنخفـاض القيمـة لألصول التي سبق وتم إلاعت

                                                           
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية ألاعمال، ضرائب على الدخل في ألاردن وفق متطلبات معايير  املحاسبة الدوليةتطوير محاسبة العلي أحمد مساعد، (1)

 010، ص 2100جامعة عمان العربية، 
 281  -222: ، ص صمرجع سبق ذكرهجمعة فالح حميدات، (2)
 .8،  ص 2الفقرة ، 020، البند رقممرجع سبق ذكره، 2118جويلية  22القرار املؤرخ في  (3)
 022، ص 2102، 2، العدد 0، مجلة دراسات اقتصادية، املجلد -دراسة مقارنة–النظام املحاسبي املالي ومعايير املحاسبة الدولية بن حركو غنية، (4)
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لغاء مجمع خسارة إحالة فيتم فـي هـذه ال ،بخسارة تدن ل  الاعترافصل سبق وان تم القيمة العادلة عن الدفترية أل 

ب  في الفترات السابقة كخسارة  الاعترافسبق و إن تم  على يمثل ماالقيمة وبالتالي زيادة قيمة ألاصل وبحد أ تدني

 .تدن

 نطاق املعيار -3

لى جميع ألاصول املالية وغير املالية التي ال يوجد معيار دولي آخر يحدد كيفية إلاعتراف يطبق هذا املعيار ع

 :والقياس خسارة التدني لها، وفي تاريخ كل ميزانية عمومية يجب على املنشأة

  تقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على إنخفاض قيمة ألاصل، وإذا وجد يجب على املنشأة تقدير املبلغ القابل

 سترداد لألصل؛لال 

  اختبار انخفاض القيمة سنويا على ألاقل للبنود التالية بغض النظر عن وجود أو عدم وجود مؤشرات

 1:انخفاض القيمة

 ألاصل غير امللموس والذي ليس ل  عمر انتاجي محدد؛ 

 ألاصل غير امللموس غير متاح لالستخدام؛ 

 قيمة الشهرة املشتراة الناتجة عن عملية إندماج. 

 2:ني هذا املعيار العناصر التاليةويستث

  ؛املخزونات 

 ألاصول الناشئة عن عقود إلانشاء 

 أصول الضريبة املؤجلة؛ 

 ألاصول الناشئة عن مزايا العاملين؛ 

  سابقا؛( 42)ألاصول املالية التي ضمن النطاق املعيار املحاسبي الدولي رقم 

 العقار إلاستثماري الذي يقاس بالقيمة العادلة؛ 

 لبيولوجيا املتعلقة بالنشاط الزراعي التي تقاس بالقيمة العادلة ناقص تكاليف نقطة البيع؛ألاصول ا 

  ألاصول غير امللموسة عن حقوق التأمين التعاقدية بموجب عقد تأمين ضمن نطاق معيار إعداد التقرير املالي

(IFRS 4)؛ 

 ألاصول غير املتداولة املصنفة بأنها محتفظ بها للبيع. 

 بتبنيها من معيار املحاسبي الدولي  3القيمة من مستجدات التي قام بها النظام املحاسبي املالي تعتبر خسارة

نهما إال أن هناك فروق فيما يتعلق باملصطلحات املستخدمة، بإضافة إلى ، فهناك توافق كبير فيما بي(42)قم ر 

ي املالي تطبق على كل ألاصول بدون اختالفات في قياس تدني في القيمة ألاصول حيث نجد أن في النظام املحاسب

 (.42)إستثناء على عكس املعيار املحاسبي الدولي رقم 

                                                           
  022، ص مرجع سبق ذكرهبن حركو غنية، (1)
، مجلة دفاتر  (SCF)دراسة مقارنة مع النظام املحاسبي املالي-( IAS)الدولية قياس انخفاض قيمة ألاصول وفقا ملعايير املحاسبة قادري عبد القادر، (2)

 22، ص 2102، 12، العدد 11بوادكس، املجلد 
 .8 -2،  ص 00 -8، الفقرات 002، البند رقممرجع سبق ذكره، 2118جويلية  22القرار املؤرخ في  (3)
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 (IAS 37)املخصصات، ألاصول وإلالتزامات املحتملة : خامسا

 مقدمة -1

عداد وعرض البيانات إل الخصائص النوعية يعتبر مفهوم الحيطة والحذر من املفاهيم الرئيسة التي تتطلبها 

ظور مجلس معايير املحاسبة الدولية، حيث يؤدي تطبيق هذا املفهوم إلى تعزيز مويوقية القوائم املالية املالية وفق من

يكون هناك تأيير سلبي على نتائج ال وحتى  ،وبالتالي زيادة الثقة في هذه القوائم وعدم املبالغة في إظهار صافي الربح

فقد جاء هذا  ألارباحاملحتملة والحد من إمكانية إدارة  ماتزاتلوا ألاصول أعمال منشآت ومركزها املالي عند معالجة 

املحتملة تحديد مقاييس وأسس إلاعتراف املناسبة على املخصصات واملطلوبات املحتملة واملوجودات بهدف املعيار 

 .وضمان تطبيقها

 هدف املعيار -2

ضاحات البيانات املالية لتمكين إلى تنظيم وتحديد متطلبات إلافصاح عن معلومات كافية في إياملعيار يهدف 

 :، وتتم الاعتراف باملخصص عند تلبية جميع الشروط التالية1املستخدمين من فهم طبيعتها وتوقيتها وقيمتها

  نتيجة لحدث سابق؛( قانوني أو إستنتاجي)عندما يكون لدى املنشأة إلتزام حالي 

 ع اقتصادية لتسديد إلالتزام التعاقدي؛من املحتمل أن يتطلب تدفق صادر من املوارد التي تمثل مناف 

 إذا كان من املمكن تقدير مبلغ إلالتزام بكل مويوقية؛ 

 تراجع املؤونة وتعدل في نهاية كل سنة مالية بحيث تبقى تمثل التقدير ألاحسن؛ 

 ال تكون الخسائر العملياتية املستقبلية محال للمؤونات. 

 نطاق املعيار -3

 2:املخصصات وإلالتزامات وألاصول املحتملة وألاصول بإستثناءيطبق هذا املعيار على كافة 

  تلك الناجمة من العقود التنفيذية، أي ذات الشروط املحددة والواضحة؛ 

  ألادوات املالية بما في ذلك الضمانات التي تتم معالجتها وفق معيار اعداد التقارير املالية(IFRS 9)؛ 

 ألاصول والالتزامات ال تندرج ضمن  تاملخصصاعايير التي تضمنت تلك التي تغطيها معايير أخرى، أي كل م

 .نطاق هذا املعيار

  بحيث نجد أن النظام املحاسبي ( 42)يوجد توافق كبير بين النظام املحاسبيي املالي واملعيار الدولي رقم

لنظام املحاسبي على أن أعطى نفس التعاريف متعلقة باملؤونات التي يكون مبلغها أو استحقاقها غير مؤكد، كما نص ا

إدراج مبالغ املؤونات في الحسابات الخاصة بها في نهاية السنة املالية بشرط أن ال تكون مبالغها فيها، بحيث ال 

 3.تستعمل هذه املؤونات إال في تغطية النفقات التي تم من أجلها إدراجها أصال في الحسابات

 
                                                           

 28، ص  مرجع سبق ذكرهعلي أحمد مساعد،  (1)
 020  -021، ص  مرجع سبق ذكرهحميدات، جمعة فالح (2)
 .02،  ص 2 -0، الفقرات 021، البند رقممرجع سبق ذكره، 2118جويلية  22القرار املؤرخ في  (3)
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 (IAS 40)العقارات املوظفة : سادسا

 مقدمة -1

وذلك بهدف تأجير هذه العقارات واملباني جزء من أموالها في ألاراض ي  باستثمارقوم العديد من الشركات ت

كما تقوم بعض الشركات باستثمار أموالها في العقارات بهدف بيعها  ،للغير والحصول منها على إيرادات دورية محددة

تم الحصول عليها بهدف تحقيق ( أراض ي، مباني)ممتلكات  ، بحيث يعرفها املعيار على أنها 1للطوياملتوسط وا ألاجلفي 

 .توظيف مالي من طرف املؤسسة من خالل تأجيرها أو بيعها مقابل تحقيق فائض قيمة

 هدف املعيار -2

يهدف املعيار إلى وصف املعالجة املحاسبية لإلستثمارات العقارية ومتطلبات إلافصاح عنها، لكن ال يدخل ضمن       

، ألن عقار التوظيف ال يشارك في إلانتاج أو تستعمل للبيع في إطار النشاط (02)عيار املحاسبي الدولي رقم متطلبات امل

 2 :العادي للمؤسسة، يتم اعتراف وتقييم العقارات املوظفة بطريقتين

 وذلك بعد تقييم تكلفتها مطروح منها إلاهتالكات وخسائر القيمة؛: طريقة التكلفة 

 مع إظهار فروقات القيمة العادلة للمتلكات الاستثمارية ضمن بيان الدخل: لةطريقة القيمة العاد. 

 نطاق املعيار -3

 :يتم تطبيق هذا املعيار في إلاعتراف والقياس وإلافصاح إلاستثمارات العقارية واملتمثلة في

  جل القصير في أرض محتفظ بها بإنتظار ارتفاع قيمتها الرأسمالية على املدى البعيد وليس لبيعها في ألا

 السياق العادي للعمل؛

 أرض محتفظ فيها الستخدام مستقبلي غير محدد حاليا؛ 

 مباني تمتلكها املنشأة وتم تأجيرها بموجب واحد أو أكثر من عقود الايجار التشغيلية؛ 

 مباني شاغرة ولكن محتفظة بها إليجارها بموجب واحد أو أكثر من عقود إلايجار التشغيلية؛ 

 لتي تم إنشاؤها أو تطويرها لتستخدم في املستقبل كإستثمارات عقاريةا ألاصول الثابثة. 

 :ويستثنى تطبيق هذا املعيار على

 ألاصول البيولوجية املتعلقة بالنشاط الزراعي؛ 

 حقوق التعدين وإلاحتياطيات املعدنية؛ 

  مر بالتعريف الذي سواء تعلق ألا ( 21)يعتبر النظام املحاسبي املالي مطبق بشكل كبير املعيار الدولي رقم

قدم  معيار أو من ناحية تقييمها وقياسها أما بطريقة التكلفة أو بطريقة القيمة الحقيقية، كما يتم إدراج الفائدة 

ضمن النتيجة الصافية للسنة املالية التي حصلت ( العادلة)إدراج أو الخسارة الناتجة عن تغير القيمة الحقيقية 

 3.فيها

 

                                                           
 412، ص مرجع سبق ذكرهجمعة فالح حميدات، (1)
 .080، ص مرجع سبق ذكرهبن حركو غنية، (2)
 .01،  ص 08 -02 -02، الفقرات 020البند رقم ، مرجع سبق ذكره، 2118جويلية  22القرار املؤرخ في  (3)
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 (IAS 41)الزراعة : سابعا

 مقدمة -1

 نشطةلألحاسبة امل بهدف وصف املعالجة ولتوحيد املمارساتجاء هذا املعيار واملتعلق بالنشاط الزراعي 

قيام املنشأة بإدارة التحول البيولوجي لألصول البيولوجية لتصبح محاصيل ويقصد بالنشاط الزراعي  ،الزراعية

 1.من خالل النمو والتسمين أو غيرها زراعية بهدف البيع أو زيادة قيمة ألاصول البيولوجية

 هدف املعيار -2

يهدف املعيار إلى وصف املعالجة املحاسبية للنشاط الزراعي وبيان متطلبات إلافصاح والقياس بمختلف 

 .ألانشطة ذات العالقة بالنشاط الزراعي

 نطاق املعيار -3

 2 :ويطبق هذا املعيار على ألانشطة املتعلقة بالنشاط الزراعي 

  صول البيولوجية بإستثناء النباتات املثمرة؛ألا 

 املحصول الزراعي عند الحصاد؛ 

  املنح الحكومية املشروطة وغير املشروطة املتعلقة باألصل بيولوجي أو املنح الحكومية املتعلقة بأصل

 .بيولوجي

 :يتم إلاعتراف باألصل بالبيولوجي أو املحصول الزراعي إذا توفرت جميع الشروط التالية

 املنشأة على ألاصل نتيجة ألحداث سابقة؛ يطرةس 

 من املحتمل تدفق منافع الاقتصادية املستقبلية املرتبطة باألصل إلى املنشأة؛ 

  من املمكن قياس القيمة العادلة لألصل البيولوجي أو تكلفت  بشكل مويوق ب. 

املصاريف املقدرة عند النقطة أما فيما يخص تقييم أصل بيولوجي، فيتم بنموذج قيمة العادلة مطروحا منها 

 .البيع، وإذا تعذر ذلك يتم قياس  بتكلفت  مطروحا منها أي إهتالك متراكم وأي خسارة في القيمة

  حيث يتفقان على تصنيف (20)ال يوجد فرق بين النظام املحاسبي املالي واملعيار املحاسبي الدولي رقم ،

ضافة إلى معالجتها من حيث الاعتراف وإلافصاح عنها، كما نص املعيار ألاصول البيولوجية إلى النباتية والحيوانية بإ

على ضرورة قياس وتقييم ألاصول البيولوجية وفق القيمة العادلة وهذا ما جاء ب  النظام ( 20)املحاسبي الدولي رقم 

 3.املحاسبي املالي 

 

 

                                                           
، 2122، 12، العدد 18، مجلة الاقتصاد واملالية، املجلد (41)معالجة ألاصول البيولوجية وفق النظام املحاسبي املالي واملعيار املحاسبي الدولي حسيني منال، (1)

 12ص 
 122، ص مرجع سبق ذكرهجمعة فالح حميدات، (2)
 .04،  ص 2، الفقرة  024، البند رقم مرجع سبق ذكره، 2118جويلية  22في القرار املؤرخ  (3)
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 املعايير املتعلقة باإليرادات وألاعباء: املطلب الثاني
( IAS 20)إلايرادات من العقود مع العمالء، ( IFRS 15)ولية الخاصة باإليرادات وألاعباء هي املعايير الد

 .تكاليف إلاقتراض( IAS 23)محاسبة املنح الحكومية وإلافصاح عن املساعدات الحكومية، 

 (IFRS 15)إلايراد من العقود مع العمالء : أوال

 مقدمة -1

دمي القوائم املالية لتقييم أداء املنشأة ومركزها املالي، فهو يعمل على يعترف إلايراد على أن  عنصر مهم ملستخ

الزيادة في املنافع الاقتصادية خالل الفترة املحاسبية والناتجة عن العمليات التشغيلية العادية للمؤسسة، ويطبق 

ؤسسة، الحقوق وإلاتاوات هذا املعيار على إلايرادات الناتجة عن بيع سلع، تقديم خدمات، إستخدام الغير ألصول امل

، بسبب صعوبة (IAS 11)وعقود إلانشاءات ( IAS 18)إال أن هذا املعيار جاء كبديل ملعيارين، إلايراد . توزيعات ألارباح

 :تطبيقهما على الحاالت املتداخلة واملعقدة لإلعتراف باإليراد، يتم الاعتراف باإليراد ضمن شرطين متمثلة في

  الاقتصادية املستقبلية للمؤسسة؛إحتمالية تدفق منافع 

 إمكانية قياس املنافع بكل مويوقية. 

 هدف املعيار -2

يهدف املعيار الى وضع مبادئ التي يجب على املنشأة أن تطبقها لتقديم معلومات مفيدة إلى مستخدمي القوائم 

ئة عن عقد مع عميل، ولتحقيق املالية عن طبيعة ومبلغ وتوقيت وحاالت عدم تأكد إلايراد والتدفقات النقدية الناش

 1:هذا الهدف فإن املبدأ ألاساس ي لهذا املعيار هو أن 

  يجب على املنشأة أن تعترف باإليراد ليصف تحويل السلع أو الخدمات املتعهد لها إلى العمالء بملغ يعكس

 املقابل الذي تتوقع املنشأة أن يكون لها حق في  في مقابل تلك السلع أو الخدمات؛

 ملنشأة أن تأخذ باإلعتبار شروط العقد وكافة الحقائق والظروف ذات العالقة عند تطبيق هذا على ا

 .املعيار، وإستخدام أي ممارسات عملية لعقود ذات خصائص وظروف مشابهة

 نطاق املعيار -3

 :يتم تطبيق هذا املعيار على كافة العقود مع العمالء بإستثناء

 عقود إلايجار والتأمين؛ 

 ملالية والحقوق والالتزامات التعاقدية؛ألادوات ا 

  عمليات التبادل غير النقدية بين املنشآت العاملة في نفس نوع الصناعة والهادفة لتسهيل عملية بيع

 .السلع للعمالء

  ال يوجد فرق بين النظام املحاسبي املالي واملعيار التقرير املالي(IFRS 15 ) من حيث توقيت الاعتراف

بمجرد انتقال السلع من الكيان إلى العميل يتم تحويل كل من املخاطر واملنافع الهامة وال تكون باإليرادات وذلك 

                                                           
 228، ص مرجع سبق ذكرهجمعة فالح حميدات، (1)
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سيطرة على هذه السلع من طرف الكيان، بإضافة إلى احتمال تدفق منافع الاقتصادية إلى الكيان نتيجة معاملة 

 1.وإمكانية قياسها بكل مويوقية وبصورة صادقة  

 (IAS 20)كومية وإلافصاح عن املساعدات الحكومية محاسبة املنح الح: ثانيا

 مقدمة -1

تعتبر إلاعانات الحكومية أو غيرها من أنواع املساعدات الحكومية مصدر من مصادر تمويل بعض املنشآت 

خاصة التي تعمل في ظروف صعبة أو في مجاالت استثمارية حيوية والتي تساعد في بناء الاقتصاد الوطني، من خالل 

مساعدات مالية بهدف تشجيع املنشآت على تنفيذ ألانشطة التي يصعب تنفيذها من أجل تحقق منافع تقديم 

 2للمجتمع أو تدعيم أسعار املنتوجات ما لضمان توفرها بأسعار مالئمة

 هدف املعيار -2

ات يهدف هذا املعيار إلى بيان كيفية املعالجة املحاسبية للمنح واملساعدات الحكومية وتحديد متطلب 

إلافصاح ضمن قوائم املالية للمؤسسة، حيث قد تكون هذه املنح إما أصول أو موارد، أو غيرها تستفيد منها 

 3: املؤسسة، غير أن املعيار ال يطبق على

 ؛املساعدات الحكومية التي تكون على شكل منافع ومزايا ضريبية 

 ؛املحاسبة الهبات الحكومية التي تعكس أيار التغيرات في ألاسعار 

 املشاركة الحكومية في املنشأة؛ 

 املنح الزراعية. 

 املعالجة املحاسبية لإلعانات الحكومية -3

يتم معالجة املحاسبية بمبلغ املنح املرتبطة بالدخل خالل مدة املنح وبما يقابل املصاريف املرتبطة باملنحة، أي 

 :م معالجتها محاسبيا بشكل التاليوفق نسبة الوفاء بالشرط، أما فيما يخص املنح املرتبطة باألصول فيت

 تسجيل املنحة وألاصل بالقيمة العادلة لألصل؛ 

 إيبات كل من ألاصل واملنحة بمبلغ رمزي؛ 

 تسجيل إعادة تحميل مبلغ املنحة خالل الدورة الحالية والدورات املستقبلية بإعتبارها إيرادات مؤجلة؛ 

  يل مبلغها يتم على أساس شرط تعاقدي؛أما املنح الخاصة باألصول غير قابلة لإلهتالك فتحو 

  بها كإيرادات في تاريخ إستالمها يعترفأما املنحة خاصة بالتعويضات عن الخسائر حديت. 

  في معالجة إلاعانات الحكومية، حيث ( 21)أن النظام املحاسبي املالي يتوافق مع املعيار املحاسبي الدولي رقم

علقة باإلعانات الحكومية إال أن هناك بعض الفروقات وهذا راجع الختالف قدم النظام املحاسبي نفس التعريفات املت

 4البيئة املحاسبية، 

                                                           
 .2،  ص 2، الفقرة  000، البند رقم مرجع سبق ذكره، 2118جويلية  22القرار املؤرخ في  (1)
، مجلة دراسات (27)دات الحكومية وفق النظام املحاسبي املالي ومتطلبات املعيار الدولي املعالجة املحاسبية والجبائية لإلعانات واملساعهجيرة بوزوينة، (2)

 12، 2120، 2، العدد 01جبائية، املجلد 
 021، ص مرجع سبق ذكرهبن حركو غنية، (3)
 .02 -04،  ص 2 -0، الفقرات022، البند رقم مرجع سبق ذكره، 2118جويلية  22القرار املؤرخ في  (4)
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 (IAS 23)تكاليف الاقتراض : ثالثا

 مقدمة -1

ساليب الشائعة التي تلجأ إليها الكثير من الشركات لشراء قتراض من ألا ل إلاالتعتبر عمليات التمويل من خ

العملية ملعالجة تكاليف وقد تباينت املعالجات املحاسبية في املمارسة  ،ألاصول أصول جاهزة أو تصنيع تلك 

 1:يهدف إلى وصف املعالجة املحاسبية لتكاليف الاقتراض التي تتضمنقتراض، حتى جاء هذا املعيار والذي إلا

 الفوائد على السحب على املكشوف وعلى الاقتراض؛ 

 إطفاء التكاليف املتعلقة بترتيبات الاقتراض؛ 

 فاء الخصم والعالوات املتعلقة باالقتراض؛إط 

 نفقات التمويل املتصلة بالتأخير التمويلي واملعترف؛ 

 فروق العملة الناشئة من اقتراض العملة ألاجنبية. 

 هدف املعيار -2

ف الاقتراض املرتبطة بعملية رسملة تكالييهدف هذا املعيار إلى معالجة املحاسبية للتكاليف من خالل 

وتتم رسملة  ،من تكلفة ألاصل تكلفة الاقتراض جزءا واعتبارنتاج  لألصل املؤهل إ أوصل وتشييده ألا الحصول على 

نتاج أصل مؤهل كجزء من تكلفة ألاصل فقط في حال إنشاء أو إتكاليف الاقتراض املنسوبة مباشرة إلى شراء أو 

  :تحقق الشرطين

 املنشأة؛ بمنافع اقتصادية مـستقبلية علـى( من خالل ألاصل)من املحتمل أن تعود تكاليف الاقتراض 

 ق ن املمكن قياس التكلفة بشكل مويو م . 

 2.وفي حالة لم تتوفر هذه الشروط، تتم معالجة التكاليف إلاقتراض كمصروف

 نطاق املعيار -3

 3:يتم تطبيق املعيار ضمن نطاق التالي

 املحاسبة التكاليف إلاقتراض؛ 

  زامات التي ينشأ عنها ألاعباء الاقتراض بما فيها ألاسهم املمتازة املصنفة تكاليف الاقتراض املتعلقة باإللت

 كااللتزامات؛

  ال يطبق هذا املعيار على تكاليف الاقتراض املتعلقة بتصنيع أو انتاج املخزون بكميات كبيرة وعلى أساس

 .متكرر وخالل فترة قصيرة

 ن املعيار املحاسبي الدولي والنظام املحاسبي يتبين لنا أن معالجة تكاليف الاقتراض متوافقة حسب كل م

فمازال النظام املحاسبي املالي يحملها كمصروف على قائمة الدخل، عكس معيار  ان إال من حيث مصطلحات، املالي

                                                           
 082، ص مرجع سبق ذكرهركو غنية،بن ح (1)
 20، ص مرجع سبق ذكرهعلي أحمد مساعد،  (2)
 241، ص مرجع سبق ذكرهجمعة فالح حميدات، (3)
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املحاسبي الدولي الذي قام بالتعديالت على املعيار، حيث يم رسملة تكاليف الاقتراض املتعلقة مباشرة بتملك أو 

 .إنتاج أصل مؤهل للرسملة كمعالجة أساسيةإنشاء أو 

 املعايير املتعلقة باألدوات املالية: املطلب الثالث

عرفت معايير املحاسبية الدولية اهتماما باألدوات املالية من حيث تقييم، عرضها واعتراف بيها، قياسها 

الخاصة باألدوات ( 42)لدولي رقم وتصنيفها، والافصاح عنها، حيث خصصت لهذا الغرض كل من  املعايير املحاسبي ا

 ألادوات املالية( IFRS 9)العرض، واملعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم : املالية

 (IAS 32)العرض : ألادوات املالية: أوال

 مقدمة -1

فذة أدى التغيرات الاقتصادية الذي شهدها العالم إلى ظهور أدوات مالية جديدة وزيادة حجم العمليات املن

، بحيث تعرف ألاداة املالية على أنها عقد يؤدي 1من خالل ألادوات املالية سواء تعلق ألامر باإلستثمار أو بتحوط املالي

 .إلى نشوء أصل مالي للمنشأة ما في نفس الوقت نشوء إلتزام مالي أو أداة حق ملكية في منشأة أخرى 

 هدف املعيار -2

دمي البيانات املالية فيما يتعلق بأهمية ألادوات املالية سواء كانت الهدف من هذا املعيار هو تدعيم مستخ

ظاهرة بالبيانات املالية أو خارجها بالنسبة للوضع املالي للمنشأة أو أدائها، وكذلك تدفقاتها النقدية، كما يقدم املعيار 

أيضا كيفية تبويب ألادوات املالية  توصيفات ملتطلبات عرض البيانات املالية الظاهرة في امليزانية أو خارجها، ويعالج

إلى مطلوبات وحقوق ملكية وتبويب ما يتعلق بها من فوائد وكذلك توضيح ألاحوال التي يجب فيها عمل مقاصة بين 

املوجودات املالية واملطلوبات املالية، ويطبق هذا املعيار من قبل جميع املؤسسات على كافة أنواع ألادوات املالية 

 .2تة أو غير مثبتة في الدفاتر بإستثناء بعض الحقوق املغطاة من طرف معايير محاسبية أخرى سواء كانت مثب

 إلاعتراف  -3

أن املبدأ ألاساس ي في تصنيف ألاداة املالية أو ألاجراء املكونة لها التي تصدرها املؤسسة عند الاعتراف ألاولي بها 

بداية وليس إعتمادا على في هر العقد التعاقدي عند الاعتراف بها وبإعتبارها التزام مالي أو أداة حق ملكية يتم وفق جو 

 3.شكل القانوني، وبما يتفق مع تعريف املطلوب املالي وأداة الحقوق امللكية

  قدم النظام املحاسبي املالي نفس التعريف متعلق بالعرض ألادوات املالية مقدم من طرف املعيار

  4.مر باالعتراف بها، أو بتقييمها وعرضها محاسبياسواء تعلق ألا ( IAS 32)املحاسبي الدولي 
 

                                                           
 222، ص مرجع سبق ذكرهجمعة فالح حميدات، (1)
، النشر الجامعي الجديد، الجزائر، بة الدوليةمحاسبة ألادوات املالية وفق النظام املحاسبي املالي ومعايير املحاسبوسبعين تسعديت، حسياني عبد الحميد، (2)

 21-22،ص 2108
(3)

 082ص ،ذكرهمرجع سبق بن حركو غنية،  
 02،  ص 2، الفقرة 022، البند رقم مرجع سبق ذكره، 2118جويلية  22القرار املؤرخ في  (4)
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 (IFRS 9)ألادوات املالية : ثانيا

 مقدمة -1

حيث عمل ( 42)يتناول هذا املعيار إلى املعالجة املحاسبية لألدوات املالية وقد جاء ليحل محل املعيار الدولي 

الية نتيجة لإلنتقادات التي وجهها املعيار الدولي رقم هذا املعيار على معالجة مختلف الاعتبارات املتعلقة باألدوات امل

، هذا ما أدى بمجلس معايير املحاسبة الدولية إلى إصدار معيار جديد  متمثل في 2118خاصة بعد ألازمة املالية ( 42)

  1(.IFRS 9)معيار إبالغ املالي 

 هدف املعيار -2

 :املعيار إلى يهدف هذا

  صول املالية وإلالتزامات املالية الذي سوف يعرض معلومات مالئمة ومفيدة وضع مبادئ للتقرير املالي عن ألا

 ملستخدمي القوائم املالية في تقويمهم ملبالغ التدفقات النقدية املستقبلية للمنشأة، وتوقيتها وعدم  تأكدها؛

  وضقياس املبدئي أو الالحق ألادوات املالية بالتكلفة وتحدد بالقيمة العادلة بإستثناء القر.   

 النطاق املعيار -3

 2:ميع أنواع ألادوات املالية بإستثناءهذا املعيار على جتطبيق يتم 

  أدوات امللكية املصدرة من قبل الشركة، لكن  يتعامل مع أدوات امللكية للشركات ألاخرى كموجودات مالية

 من قبل الشركة معدة البيانات املالية؛ يم شراؤها

  في الشركات التابعة والزميلة واملشاركات، فهذه يتم التعامل معها وفق املعايير ألاخرى ذات صلة الاستثمارات

 ؛(IAS 28)، واملعيار (IFRS 10)كاملعيار 

  على عموم ال يوجد فرق كبير بين النظام املحاسبي املالي واملعيار إلابالغ املالي(IFRS 9 ) خاصة فيما يتعلق

 .بإعتراف وكيفية قياس ألادوات املالية

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

واملعايير الدولية للتقارير املالية ( IAS/IFRS)ين املعايير املحاسبية الدولية تطورات املعايير املتعلقة باألدوات املالية ما ببالل شيخي، منصور ناصر الرجي،  
"IFRS "02، ص2102، 10، العدد 10مجلة إقتصاد املال وألاعمال، املجلد ، وأثر ذلك على تنشيط الاستثمار في سوق ألاوراق املالية 

(2)
كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم ، (IFRS)ملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية مطبوعة في مقياس ا  ،عيداني دمحم السعيدس 

 014، ص 2102، ردايةغ، ردايةغالتسيير، قسم العلوم املالية واملحاسبية، جامعة 
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 :ألاول خالصة الفصل 

رات مستمرة إلى حد الساعة، ولم تقتصر تبين من خالل هذا الفصل أن املعايير املحاسبية الدولية في تطو 

هذه التطورات فقط في املعايير بحد ذاتها بل شملت أيضا الهيئات التي تعمل على إصدارها، فهي تمثل ضرورة حتمية 

إلنجاح الجهود املشتركة في اعتماد على املبادئ واملحددات املحاسبية املستخدمة في الشركات من خالل إعداد لغة 

من خاللها مستخدمي التقارير املالية أن يضمنوا سالمة التقارير املالية والحكم على صحة ما تقدم   مويوقة يتمكن

 .من معلومات وعدالتها بشأن الوضع املالي ونتائج النشاط

قامت العديد من الدول إلى تبني معايير املحاسبية الدولية بعدما نجحت في معالجة ألامور املحاسبية على 

، إلاقليمي، والعالمي، ألامر الذي أدى من الجزائر  بقيام إلاصالحات في مجال املحاسبي بغية مسايرة الصعيد املحلي

التطورات الدولية في املجال املحاسبي وتقريب املمارسات املحاسبية مع املمارسات املحاسبية الدولية، نتج عنها النظام 

بية الدولية، الا أن  يوجد إختالفات في املصطلحات املستعملة املحاسبي املالي مستمد بصفة كبيرة من املعايير املحاس

 .ناتجة عن تبني املرجعية الفرانكفونية في إعداد وصياغة هذا النظام
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 :ثانيلالفصل ا تمهيد

ة من بين املصادر املالية الهامة إليرادات أي دولة كانت، ويعود ذلك لقيمة ألاموال التي توفرها تعتبر الضريب

دحدا  وألاممات قالتتصادية التي ههدها العال،، أببتت ألا ات و تطور الة مع فالضريبللخزينة العمومية للدولة، 

الدولة ويلتزم بأدائها املكلف الذي يقوم بممارسة نشاطه، وال يقتصر تأثير الضريبة على  فرضهاريضة إلزامية تف

في يد  ليةآالخزينة العامة، بل لها تأثير أيضا على الجانب السياس ي وقالتتصادي وقالجتماعي على الدولة، هذا ما جعلها 

 .ية، السياسية ودحتى قالجتماعيةالدولة تستخدمها للتأثير على الحياة قالتتصاد

وإلادارة الضريبية  سؤسسات قالتتصاديةلكل من امل بالنسبةكما يتظى موضوع املحاسبة الضريبة اهتمام 

خالل تتديد أه، الضرائب والرسوم التي ترتبط باملسؤسسات وكيفية دحسابها من  ،واملتمثلة في القباضات الضرائب

، لذلك كان البد من توضيح املحددة من أجل تجنب الغرامات والعقوباتودفع مستتقاتها في آلاجال  وتسجيلها

 .الجانب العملي التطبيقي في توانين الضريبية

 : وعلى ضوء ما تقدم نستعرض في هذا الفصل العنابر التالية

  ؛املحاسبة الضريبية: املبحث ألاول 

 ؛النظام الجبائي الجزائري : املبحث الثاني 

 ؛ل الضريبيالتتصي: املبحث الثالث 

 املعالجة املحاسبية ملختلف أنواع الضرائب والرسوم في النظام الجبائي الجزائري  :املبحث الرابع. 
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 املحاسبة الضريبية :ول ألا ملبحث ا

باإلستناد على القوائ، املالية ( أساس الخاضع للضريبة)تهدف املحاسبة الضريبية إلى تتديد تيمة الضريبية 

خالل النظام املحاسبي املالية، لذلك تعتبر املحاسبة الضريبية بصفة عامة ذات بلة وطيدة مع النظام املعدة من 

 .املحاسبي املالية

املحاسبة الضريبية مرورا إلى أه، الفروتات بينها وبين املحاسبة املالية، ث،  مسنتطرق في هذا املبتث إلى مفهو 

 . إلى تتديد الوعاء الضريبي

 املحاسبة الضريبية وأهميتهامفهوم : املطلب ألاول 
 :هناك عدة تعاريف للمتاسبة الضريبية نذكر منها

  يقصد بها اهتمام بعرض البيانات املحاسبية الالممة ألغراض تتديد الربح الخاضع للضريبة، وكذلك الوعاء

رية الدخل كعنصر من الضريبي، وتزداد أهمية املحاسبة الضريبية في عصرنا الحاضر وذلك نظرا لتزايد أهمية ضرو 
عنابر إيرادات الدولة، وهذا ما جعل املجامع املهنية في الرتابة على برف أموال الدولة وفقا للقوانين وألانظمة 

والتعليمات املالية التي تصدرها وتتضمن املحاسبة الضريبية تسجيل عمليات تتصيل وبرف املوارد الحكومية 

ائجها سواء لألجهزة الحكومية التنفيذية أو التشريعية أو للجمهور بصفة وتقدي، التقارير الدورية عنها وعن نت

  1.عامة، لذلك فهي تخدم أغراض التخطيط واملتابعة والرتابة على ألاموال العمومية

  هي فرع من فروع املحاسبة تقوم على املبادئ املحاسبية العلمية املتعارف عليها، ولكنها تختلف في التزامها

لتعليمات الضريبية املوجودة في الدولة، وهذه القوانين هي ألاساس في ادحتساب الربح الضريبي وتتديد بالقوانين وا

ليتناسب مع القوانين الضريبية املوجودة  النتيجة املحاسبيةألاسعار الضريبية دحيث أن املحاسبة الضريبية تعدل 

 2.واملعمول بها

 الحقل بعالتته املترابطة والوثيقة مع عل، املحاسبة  هي أدحد الفروع الرئيسية لعل، املحاسبة، ويتمتع هذا

املالية، إذ يتولى هذا العل، دراسة إيرادات املشروع الخاضعة للضريبية من مصادرها املتعددة، ومقابلتها مع نفقاتها 

 3.املقبولة ضريبيا وذلك بهدف التوبل إلى بافي الدخل من ربح أو خسارة لفرض الضريبة املستتقة

 حاسبة الضريبية بأنها أدحد أنواع املحاسبة وفرع من فروع عل، املحاسبة، والتي ترتكز بدورها بشكل تعتبر امل

أساس ي على الضرائب بدال من البيانات املالية، فهي عبارة عن مجموعة من ألاسس واملبادئ والقواعد 

لضريبية، والتي يجب على املكلفين وقالستراتيجيات املحددة واملستخدمة للقيام بعملية إنشاء ألابول وقاللتزامات ا

أو معنويين إتباعها وقالتتداء بها عند القيام بعملية تجميع بيانات املالية وإعداد  نبالضريبة سواء كانوا طبيعيي

 4.إلاترارات الضريبية

                                                           
  6، ص مرجع سبق ذكرهدحواس بالح،  (1) 

 (2) 
 https://dexef.com/system/taxes-accounting/, consultée le: 05/07/2021 

 72، ص 7002طبعة ألاولى، دار املناهج للنشر والتوميع، عمان، ألاردن،  ى الرواتب وألاجور املحاسبة الضريبية علياسر بالح الفريجات،  (3)
(4) 

  https://aindirectory.com/article /مفهوم المحاسبة الضريبية, consultée le: 16/03/2021 

https://dexef.com/system/taxes-accounting/
https://aindirectory.com/articleمفهوم%20المحاسبة%20الضريبية/
https://aindirectory.com/articleمفهوم%20المحاسبة%20الضريبية/
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نستنتج من خالل التعاريف أن املحاسبة الضريبية هي أدحد الفروع الرئيسية لعل، املحاسبة بتيث تقوم 

ة من مصادرها املتعددة ومقابلتها بالنفقات املقبولة ضريبيا تعلقة بأي مشروع والخاضعة للضريبسة إلايرادات املبدرا

 .ة املستتقةمن الربح أو الخسارة لغرض الضريب لك من بهدف التوبل إلى بافي الربح الخاضع للضريبةوذ

ة، دحيث تعتمد هذه ألاخيرة على للمتاسبة الضريبية أهمية كبيرة خصوبا بالنسبة للمسؤسسات املالي

 1:املحاسبة الضريبية الرتباط بافي الدخل بالضريبة، دحيث تكمن أهمية املحاسبة الضريبية فيما يلي

  من خالل املحاسبة الضريبية يت، استخدام جميع القواعد الضريبية املتعلقة باملحاسبة، مما يسؤدي إلى

رائب، وكذلك تعمل على توفير معلومات ملراجعة ألاربدة املالية مساعدة املكلفين بالضريبة وأعوان إلادارة الض

 والدفاتر املحاسبية وتسجيل وتتليل وتبويب السجالت والنظ، املحاسبية؛

  من خالل فه، القوانين الضريبية، وفه، املحاسبة الضريبية يصبح من السهل على املكلفين بالضريبة

جراءات التي تمكنه، من الوبول إلى إلاعفاء الضريبي وتخفيف العثور على العديد من ألاساليب والطرق وإلا 

 مقدار الضرائب التي من املمكن أن يدفعوها؛

  تعمل املحاسبة الضريبية على مساعدة املسؤسسات لتتمكن من دفع املستتقات الضريبية بالشكل

ي يعمل على املساهمة الصحيح، ألامر الذي يسؤدي إلى مساعدة الحكومات في البتث عن مصدر تمويل ثابت، الذ

 في دع، القطاع الحكومي من أجل تتقيق الغايات العامة؛

  ،من خالل املحاسبة الضريبية يت، الحصول على مقدار الدخل الخاضع للضريبة، وتد يختلف هذا الرت

عن الرت، الفعلي املوجود في القائمة الضريبية للمسؤسسات، ذلك ألن القواعد وألاسس الضريبية تعمل على 

 عتراف بجميع املعلومات والتقارير عند القيام بدعداد القوائ، املالية؛إلا 

  من خالل توانين املحاسبة الضريبية يت، الحصول على املعلومات املتعلقة بالضرائب بشكل أسرع، وكذلك

 .قدرتساه، املحاسبة الضريبية على قالعتراف بااللتزامات وألابول الضريبية بناءا على املبلغ الضريبي امل

 فرق بين املحاسبة الضريبية واملحاسبة املالية: املطلب الثاني

تمتام املحاسبة الضريبية بخضوعها إلى تانون الضريبي السنوي للدولة والقانون املالية املصادق عليه 

من طرف املجلس التشريعي دحيث أن تياس الدخل الخاضع للضريبة وربط الضريبة وتتصيلها ال يمكن أن 

عليها، ومن بين أه، إلاختالفات املوجودة بين املحاسبة الضريبية واملحاسبة  قوجود توانين مصادتت، إال ب

 :املالية نذكر
  تسعى املحاسبة املالية إلى إثبات العمليات املالية دحسب ألابول املحاسبية واستخالص نتيجة أعمال

بية تسعى إلى تتديد الربح الخاضع للضريبة املشروع من ربح أو خسارة وعمل املركز املالي، أما املحاسبة الضري

 وتبدأ من دحيث تنتهي املحاسبة املالية؛

 ة مرتبطة بقوانين املالية عكس املحاسبة املالية؛ياملحاسبة الضريب 

                                                           
(1) 

 https://dexef.com/system/taxes-accounting/, consultée le 05/07/2021 

https://dexef.com/system/taxes-accounting/
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  بالنسبة لإليرادات فدن املحاسبة املالية تأخذ كل إلايرادات تخص النشاط أما املحاسبة الضريبية تستبعد

 انونيا؛إلايرادات املعفاة ت

  بالنسبة للنفقات فدن املحاسبة املالية تأخذ جميع النفقات التي برفت في هذا النشاط أما املحاسبة

 الضريبية تستبعد بعض النفقات التي ليس لها عالتة مباهرة بالنشاط؛

 عليها  املحاسبة املالية تخضع ملبادئ املتعارف عليها دوليا أما املحاسبية الضريبية تخضع ملبادئ املتعارف

 داخل دحدود الدولة؛

 ة تهت، بالربح الخاضع داخل إتلي، الدولة وليس خارجها، أما املحاسبة املالية تهت، بالربح ياملحاسبة الضريب

 .كل فرع من فروع الشركة الداخلية كانت ام الخارجية

 الوعاء الضريبي وطريقة تقديره: املطلب الثالث

و الش يء الذي تفرض عليه الضريبة، والوعاء تد يكون شخصا أو يقصد بوعاء الضريبي املادة أو العنصر أ

ماال كشخص املكلف أو رأسماله أو دخله أو السلع سواء كان املستورد من الخارج أم املنتجة من الداخل واختيار 

دحسن  وعاء الضريبة يتمتع بأهمية بالغة في سياسة الدولة الضريبية إذ تتوتف عدالة الضريبية ووفرة دحصيلتها على

 1.اختيار وعائها

كما يعرف بأنه إلايراد الناج، للمكلف من مصادر الدخل كافة مخصوما منه النفقات وإلاعفاءات، وعليه 

 2:يشمل الوعاء الضريبي على الجوانب التالية

 ؛إختبار أساس فرض الضريبة 

 مناسبة فرض الضريبة أو الواتعة املنشئة للضريبة؛ تتديد 

 لضريبةتتديد املادة الخاضعة ل. 

 :ويت، تتديد الوعاء الضريبي بطريقتين

إما بواسطة املكلف نفسه أو وفق لهذه الطريقة يت، التعرف على الوعاء الضريبي  :طريقة التحديد املباشر: أوال

 .التصريح املقدم من الغير

رائب نتيجة ألعماله ة بتقدي، تصريتاته مباهرة إلى إلادارة الضيقوم املكلف بالضريب :التصريح بواسطة املكلف -1

متوبل إليها باالعتماد على الدفاتر واملستندات، وتد يلجأ املكلف بالتقليل من تيمة الوعاء الضريبي املصرح به من 

أجل التهرب الضريبي، لهذا يخول القانون الجبائي الجزائري ألعوان إلادارة الضريبية دحق مراتبة وإلاطالع على 

 .ة تصردحاتهمتاسبة املكلفين للتأكد من صح

 هذه الطريقة تلزم إلادارة الضريبية شخصا ْاخر غير املكلف يكون مدينابمقتض ى  :التصريح املقدم من الغير -2

ة، بشرط مكلفين، والتي تكون خاضعة للضريباملحولة لل كشوفال بتقدي، تصريح إلى إدارة الضرائب يتضمن (ممول )

                                                           
، 22ية، العدد مجلة كلية بغداد للعلوم قالتتصادية الجامع تأثير املحاسبة إلابداعية في تحديد الوعاء الضريبي للدخل والحد من آثارها،ليلى عبد الصادحب،  (1)

 183ص 
 43-24، ص 7033، دار جرير للنشر والتوميع، عمان، ألاردن، طبعة ألاولى، دراسات في علم الضرائبتدي عبد املجيد،  (2)
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كاملستأجر الذي يقدم تصريتا عن تيمة إلايجار الذي  خص الغير،ة وشالتة تانونية بين املكلف بالضريبأن تكون ع

 .يدفعه إلى بادحب العقار أو تصريح عن تيمة ألاجر الذي يدفعه بادحب العمل للموظفين

في تقدير الوعاء الضريبي، فقد هدد القانون الضريبي على التالعب والتزوير  ونظرا ألهمية هذا التصريح 

 . والغش في هذه الكشوفات

دحسب هذه الطريقة تقوم إلادارة الضريبية بتقدير أساس  :(بواسطة إلادارة) طريقة التحديد الغير مباشر: انياث

 :الخاضع للضريبة بنفسها من خالل استخدام الطرق التالية

من خالل اعتماد تعتمد هذه الطريقة في تتديد املادة الخاضعة للضريبة : التقدير بواسطة املظاهر الخارجية -1

في  الت املستخدمةعمله أو عدد املوظفين أو عدد آلا أو متل كديجار املنزلهملكلف، با املحيطة الخارجيةى املظاهر عل

فهنا تفرض الضريبة على املظاهر الخارجية للمكلف وليس على املادة  .إلخ...عدد السيارات التي يمتلكها الورهة،

أنها ال تتناسب  إالا  وتلة النفقات، السهولة في التطبيقب تميزأن هذه الطريقة تالخاضعة للضريبة، وبالرغ، 

ال تعكس الواتع  يعاب عليها  كونها تسؤدي إلى فرض ضريبةوال تتقق مبدأ العدالة، لذلك  املجتمعات الحديثة،

 .كأن يتقق املكلف خسائر في سنوات متتالية مع بقاء على مظاهره الخارجية ثابتة 1الحقيقي،

ذلك باإلستناد على ترائن و و وتلجأ إليه إلادارة الضريبية في تتديد وعاء الضريبة بطريقة جزافية  :التقدير الجزافي -2

إذا ل، تعتمد على دحسابات ودفاتر املكلفين بالضريبية، أو إذا تدمت إترارات ال تستند إلى  لها بلة بالنشاط،أدلة 

ن رت، ألاعمال، وهناك نوعان من طرق التقدير كأن يتتسب الربح املحقق مثال على أساس نسبة م ،2دفاتر ودحسابات

كأن يكون دخل الفالح يكون مساويا لقيمة إيجار ألارض، أما التقدير  كالتقدير الجزافي القانوني: الجزافي للوعاء

  .ة على مقدار الوعاء الضريبيدراة الضرائب مع املكلف بالضريبالجزافي إلاتفاقي أو إلاداري فهو أن تتفاوض إلا 

 النظام الجبائي الجزائري : ثانيث الاملبح
من خالل التجسييد قيام واستمرارية أي مجتمع، لسيادة الدولة لليعتبر النظام الجبائي أدحد الركائز ألاساسية 

دحسيييب  مييين الدولييية إليييى ألاخييير   ف مفييياهي، الييينظ، الجبائيييية  ، وبقيييدر ميييا تختليييالفعليييي لتوجيهيييات السياسييية قالتتصيييادية

ميين ألانظميية  والنظييام الجبييائي الجزائييري كغيييره ميين أجييل تتقيييق أهييداف معينيية،انهييا تتودحييد  ، إالا طبيعتهييا وخصوبيييتها

عيييرف عيييدة إبيييالدحات وتعيييديالت خابييية بعيييد تبميييي الجزائييير للنظيييام متاسيييبي جدييييد ألامييير اليييذي أد  اليييى تكييييف العيييال، 

 .النظام الجبائي مع النظام املحاسبي املالي

 أنواعهماهية النظام الجبائي و : املطلب ألاول 
 تعريف النظام الجبائي: أوال

 :عدة مفاهي، نذكر منهاللنظام الجبائي 

  يمثل النظام الجبائي مجموعة من العنابر التيي تعميل بشيكل متيرابط لتتقييق أهيداف معينية دحسيب تواعيد

                                                           
إدارة املالية، كلية  رسالة لنيل ههادة املاجستير، تخصص ،دراسة مقارنة–النظام الضريبي بين املفكر املالي املعاصر والفكر املالي إلاسالمي ردحمة نايتي،  (1)

 18، ص 7032العلوم إلافتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة تسنطينة، 
 71ص  ، مرجع سبق ذكره، يخلف إيمان (2)
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الصيييييييادرة مييييييين إلادراة التشيييييييريعية وإبيييييييدار  ضيييييييريبيةومقوميييييييات وإجيييييييراءات متيييييييددة، وتتكيييييييون مقوماتيييييييه مييييييين إلادارة ال

لتعليمييييات التنفيذيييييية ليييييه والجهييييام القضيييييائي اليييييذي يتيييييولى الفصييييل فيييييي املنامعيييييات التيييييي تييييد تنشيييييأ بيييييين املكلفيييييين وإلادراة ا

 1.الضريبية فيما يتعلق بتقدير الضرائب املتوجبة الدفع على املكلفين

  هيييييو عبيييييارة عييييين مجموعييييية متيييييدودة ومختيييييارة مييييين الصيييييور الفنيييييية للضيييييرائب، تيييييتالءم ميييييع الواتيييييع قالتتصيييييادي

جتميييياعي والسياسيييي ي للمجتمييييع، وتشييييكل فييييي مجموعهييييا هيييييكال ضييييريبيا متكييييامال يعمييييل بطريقيييية متييييدودة ميييين خييييالل وقال 

 2.التشريعات والقوانين الضريبية واللوائح التنفيذية، من أجل تتقيق أهداف السياسة الجبائية

 أهيداف السياسية هو مجموعة الضرائب التي يراد باختيارها وتطبيقها في مجتمع معيين وممين متيدد لتتقييق 

 3.الضريبية التي ارتضاها ذلك املجتمع

  هييييو مجموعيييية ميييين الضييييرائب املحييييددة واملختييييارة بمييييا يييييتالءم مييييع البيئيييية قالتتصييييادية وقالجتماعييييية والسياسييييية

وامليذكرات التفسييرية وذليك لترهييد تطبييق  ةالتنفيذييعن طريق النصوص، القوانين والتشريعات واللوائح  للمجتمع

 4.ريبية وتتقيق أهدافهاالسياسة الض

  هيييو مجموعييية مييين العنابييير املتفاعلييية فيميييا بينهيييا تصيييد تتقييييق إلاتتطاعيييات الالممييية املفروضييية عليييى مختليييف
 5.ألاشخاص أو املسؤسسات، من خالل تطبيق عدة إجراءات ضريبية من تبل إلادارة الضريبية

الضييرائب املطبقيية فييي لحظيية معينيية نسيتنج ميين خييالل التعيياريف أن النظييام الجبييائي هييو عبييارة عيين مجموعيية ميين 

 .في بلد معين باإلضافة إلى الجهام إدارة الضرائب املسسؤول عن ضمان قالتتطاع الضريبي الالمم لتمويل نفقات العامة

 أنواع النظام الجبائي الجزائري  :ثانيا

إليييى ضيييرائب ينقسييي، النظيييام الجبيييائي الجزائيييري إليييى خميييس أنيييواع كبييير  مييين الضيييرائب والرسيييوم وكيييل نيييوع يتفيييرع 

 ورسوم بغر  

خصييص لهييذا نييوع ميين تييانون تييائ، بداتييه يعييرف بقييانون الضييرائب املباهييرة : الضــرائب املباشــرة والرســوم املماثلــة -1

 :والرسوم املماثلة ومن بين الضرائب هذا النوع نذكر ما يلي

 ة على الدخل إلاجمالي ضريب(IRG)؛ 

 ة على ألارباح الشركات ضريب(IBS)؛ 

 املنهي  رس، على النشاط(TAP)؛ 

                                                           
وائر تقييم دور املعلومات املحاسبية إلالكترونية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي من وجهة نظر مكاتب املحاسبة والدعالء سعيد دحسين سعد،  (1)

 38، ص 7032 غزة، فلسطين،-، رسالة لنبيل ههادة املاجستير، تخصص املحاسبة والتمويل، كلية التجارة، الجامعة إلاسالميةالضريبية
، ية قسنطينةدراسة ميدانية بوال –مساهمة النظام الجبائي في دعم تنافسية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بالجزائر دمحم ألامين وليد طالب، نظيرة تالدي،  (2)

 176، ص 7038، 30، العدد 06مجلة البادحث قالتتصادي، املجلد 
، مجلة دراسات جبائية، املجلد املعالجة الجبائية للنتيجة املحاسبية بين النظام الجبائي الجزائري والنظام املحاسبي املاليتدوري عمار، بن عواق العربي،  (3)

 66، ص 7038، 03، العدد 02
دراسة مجموعة من املؤسسات –تأثير تطبيق النظام املحاسبي املالي على الضرائب املؤجلة في ظل التشريع الضريبي الجزائري بديق دحسوس،  (4)

، أطرودحة لنيل ههادة الدكتوراه، تخصص بنوك، مالية ومتاسبة، كلية العلوم قالتتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة دمحم بوضياف، الاقتصادية الجزائري 
 72، ص 7038ملسيلة، ا
اطرودحة لنبيل ههادة الدكتوراه، تخصص متاسبة، كلية  ،2112-2112تطبيق النظام املحاسبي املالي ودوره في تفعيل الرقابة الجبائية الفترة بودرة فاطمة،  (5)

  61، ص 7038  ألاغواط، الجزائر، -العلوم قالتتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الجامعة عمار ثليجي



 املحاسبة الضريبية من منظور النظام الجبائي الجزائري                                                                                                        

 
45 

 الثانيالفصل 

 ة الجزافية الودحيدة ضريب(IFU) 

 الرس، العقاري؛ 

 الرس، التطهير؛ 

 ة على ألامالكالضريب. 

وخصيييص ليييه املشييييرع تيييانون تيييائ، بداتييييه وهيييو تيييانون ضييييرائب غيييير مباهيييرة، تتمثييييل  :الضـــرائب  يـــر املباشــــرة -2

 :ضرائب هذا النوع

 الرس، الضمان والتعيير الذهب؛ 

 الرس، على التبغ؛ 

 لصحي على اللحوم؛الرس، ا 

  الرس، ألاستعمال الآلالت إلاذاعي والتلفزي. 

 :بدضافة إلى (TVA)والذي يضع نوع وادحد تقريبا وهو الرس، على القيمة املضافة  :الرسم على الرقم ألاعمال -3

 الرس، الداخلي لإلستهالك؛ 

 الرس، على املنتوجات البترولية؛ 

 :قانون التسجيل، ومن بين الضرائب والرسوم نذكروله تانون خاص به يعرف ب: حقوق التسجيل -4

 مباني؛ 

 إيجار؛ 

 تأسيس الشركات. 

 :وخصص له املشرع تانون خاص به وهو تانون الطابع، ومن بين ألانواع هذا تانون نذكر: حقوق الطابع -5

 طابع جومات السفر؛ 

 طابع رخصة الصيد؛ 

 طابع الوثائق التجارية؛ 

 طابع الوثائق إلادارية؛ 

 لسياراتتسيمة ا. 

 النظام الجبائي الجزائري  مكونات وخصائص: املطلب الثاني
 مكونات النظام الضريبي :أوال

لتتقيق أهداف  فيها بينهاو متناسقة بطة ار تتكون م التي العنابرمن مجموعة من النظام الضريبي  يتكون 

 : نويتكون النظام الضريبي الجزائري م ،مسطرة دحسب تواعد ومقومات وإجراءات متددة

ع القانون العام الذي يغطي جميع القواعد القانونية املتعلقة يعتبر القانون الضريبي أدحد فرو : القانون الضريبي -1

طبيعي )بالضرائب وهذا يعمي أن القانون الضريبي يقوم بتتليل القواعد املفروضة على املكلف بالضريبة سواء كان  



 املحاسبة الضريبية من منظور النظام الجبائي الجزائري                                                                                                        

 
45 

 الثانيالفصل 

دولة، وتكون نافذة بمجرد تصويت عليها في البرملان، بمعمى أنه ال توجد بما في ذلك املسؤسسات املالية لل(  أو معنوي 

 .  1ضريبة بدون تانون بادر من السلطة التشريعية

وهي إلادارة املكلفة بتنفيذ القوانين الضريبية ودحماية دحقوق الدولة ودحقوق املمولين، من خالل  :إلادارة الضريبية -2

ف أو تفريط، ومن خالل اتتراح التشريعات والتعديالت الضريبية بما يتقق ضمان سالمة تطبيق القوانين دون اجحا

ويرفع من كفاءة النظام الضريبي من خدمة ألاهداف قالتتصادية وقالجتماعية والسياسية للمجتمع، كما يمكن 

حور التنفيذي تعريفها بأنها الجهام إلاداري للضريبية والذي يمثل ركنا أساسيا من أركان النظام الضريبي، فهي امل

 2.والذي يقع على كاهله تطبيق القانون، وتنفيذ السياسة الضريبية

ة سواء كان شخص طبيعي أو معنوي يسمى باملكلف أو املمول أو إن الشخص الخاضع للضريب: املكلف بالضريبية -3

ى دول العال، دحتى اليوم، دحيث ث، انتقل إل إلانجليزي الخاضع للضريبة، وهذا املفهوم يعود أساسا إلى النظام البرملاني 

 3:كان مبدأ رضا املمولين أو ممثليه، هو الدعامة ألاساسية لقانون الضريبية، ويمكن تعريفه، من خالل

العامة للدولة، بما يقوم بدفعه من  ي أو املعنوي يقوم بتمويل الخزينةيعمي كل الشخص الطبيع :املمول  -

 .ضرائب مقررة

ة ويتتمل مباهرة أعباء املعنوي خاضع ملجال تطبيق الضريبعي أو يعمي كل الشخص الطبي :املكلف -

 .التكاليف، الضرائب، دحقوق أو رسوم أين تكون جبايتها مرخصة تانونا

 .ةشخص مدين بالضريب :ةالخاضع للضريب -

عدة يختلف النظام املحاسبي دحسب املعايير الدولية من دولة ألخر  ل: الضرائب الدولية حسب املعايير الدولية -4

أسباب مرتبطة بالنظام قالتتصادي والسياس ي والقضائي، بتيث يعتبر النظام الجبائي أدحد أسباب إلاختالف 

من منظور الجبائي في الدول ألانجلوسكسونية مستقل تماما عن  النتيجة املحاسبيةاملحاسبي بين الدول، دحيث يعود 

الفرانكفونية دحيت يت، دحساب الربح بدمج  الحسابات قالجتماعية للمسؤسسة، وهذا العكس تماما عن املنظومة

متاسبة املسؤسسة بالقواعد الجبائية ومن هنا جاء ارتباط املحاسبة بالجباية والذي يعبر عنه املعيار املحاسبي الدولي 

 4.الذي سنتطرق اليه بتفصيل في الفصل الثالث 37رت، 

 :خصائص النظام الضريبي  :ثانيا

 5 :اف املرجوة وبكل فاعلية، يجب أن يتميز النظام الجبائي بخصائص التاليةدحتى يتتقق النظام الضريبي ألاهد

 وضوح ألانظمة والتشريعات والقوانين؛ 

  ة؛وتقدير وتتصيل الضريبتتقيق العدالة واملساواة في فرض 

  ط في وتت وطريقة الدفع، والضغ املالئمة، ومن دحيث التكلفيةمراعاة ظروف املكلف من دحيث املقدرة

 ة؛ملترتب على فرض الضريبالنفس ي ا

                                                           
 66، ص مرجع سبق ذكرهبودرة فاطمة،  (1)
 77-73، ص ص مرجع سبق ذكرهعالء سعيد دحسين سعد،  (2)
 62ص  ،مرجع سبق ذكرهبودرة فاطمة،  (3)
 72، ص 7032، املنظمة العربية للتنمية إلادارية، جامعة الدول العربية، النظام الضريبي الفعال في ظل الدور الجديد للدولةولهي بوعالم،  (4)
 73، ص مرجع سبق ذكرهعالء سعيد دحسين سعد،  (5)
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 ؛وجود جهام ضريبي كفء ومنظ، ونزيه وقالهتمام برفع املستو  الفمي واملادي للعاملين بالجهام الضريبي 

  باإلضافة ملالئمته لألوضاع والظروف قالتتصادية وقالجتماعية والسياسية للبيئة التي سيعمل فيها، مع

ت التي تتطلب مراجعة النظام الضريبي تبعا لها، وهو ما تعمل به ضرورة املراجعة املستمرة للمستجدات واملتغيرا

  .تقوم على التخطيط والدراسة العلمية الدول التي

إال أن للنظام الضريبي الجزائري عدة خصائص تميزه عن النظ، الجبائية في الدول املتقدمة، وذلك راجع إلى 

 1:ما يليائدة في البلد، وتتمثل الخصائص فياختالف ألاوضاع قالتتصادية وقالجتماعية والسياسية الس

  كان النصيب 472، دحيث وبل عددها بكثرة تعديالتسنوات أخيرة  2تميز النظام الضريبي الجزائري في ،

تخص إلاجراءات الجبائية، أما فيما يتعلق  332، يليها 323بي ألاكبر منها للضرائب املباهرة والرسوم املماثلة 

 تعديال؛ 24فقد عرفت  بالضرائب غير املباهرة

 كثرة تعديالت النظام الضريبي يسؤدي إلى تعقيده وبالتالي ينجر منها تشويه في الحصيلة الجبائية عند تطبيقه؛ 

  عدم التوامن في الحصيلة الضريبية بين كل من الضرائب املباهرة وغير املباهرة، دحيت تمثل هذه ألاخيرة

 ؛(الرس، على القيمة املضافة والرسوم الجمركية) 7038في سنة % 47أكبر نسبة من أجمالي الحصيلة بينسبة 

  رغ، ضعف مساهمة الضرائب املباهرة في الحصيلة الضريبية إال أن الضريبة على الرواتب وألاجور تمثل
من أجمالي دحصيلة الضرائب املباهرة، وهذا نتيجة % 48النسبة ألاكبر في مجموع دحصيلة الضرائب املباهرة بنسبة 

 الضريبية من املصدر وإنعدام تهرب منها  ؛ اتتطاع

  غياب الرؤية إلاستشرافية املدروسة بخصوص التعديالت املدخلة على النظام الضريبي، فالكثير من
 إلاجراءات الضريبية يت، إترارها ت، إلغاؤها بدون سبب مقنع وفي فترة وجيزة

 .اليعالقة النظام الجبائي بالنظام املحاسبي امل: املطلب الثالث
نتيجة توجه الجزائر نتو قالتتصاد الحر، دحت، عليها مهمة تكييف أنظمتها املحاسبية مع القوانين املحاسبة 

املعايير املحاسبية الدولية التي تتتوي على القواعد  املستمد منالدولية، اين نتج عنها إبدار نظام متاسبي مالي 

ظهور بعوبات وتعقيدات تسؤثر  ألامر الذي أد  إلى، 2جبائيةوليس نظرة  ةبادئ معدة وفق نظرة اتتصادية بتثوامل

 3 :على جانبين املحاسبي والجبائي، ويمكن سردها في النقاط التالية

  تما بالتشريع الجبائي في تواعد التسجيل والتقي، والعرض، إذ أنها تتخذ ارتبطت املحاسبة في السابق ارتباطا

لرس، على القيمة لتتديد أوعية مختلف الضرائب والرسوم مثل اأساسا إلعداد مختلف التصريتات الضريبية 

، غير أن تطبيق النظام املحاسبي املالي كان له 4ة على الدخل إلاجمالي وعلى ألارباح الشركاتاملضافة والضريب

                                                           
 88، ص 7077، 03، العدد 04، املجلة الدولية لألداء قالتتصادي، املجلد املعوقات والحلول -قراءة في النظام الضريبي يوسف تاش ي،  (1)
، أطرودحة لنيل ههادة شفافية وضبط الوعاء الضريبيمتطلبات تكييف النظام الجبائي الجزائري مع النظام املحاسبي املالي لتعزيز اليخلف إيمان،  (2)

 28، ص 7032الدكتوراه، تتصص متاسبة وتدتيق، كلية العلوم قالتتصادية والتجارية  وعلوم التسيير، جامعة دحسبية بن بوعلي، الشلف، 
، مجلة العلوم إلانسانية هتالتات والضرائب املؤجلةتكييف النظام الجبائي الجزائري مع متطلبات النظام املحاسبي املالي من خالل الا عفاف مهراوي،  (3)

 12، ص 7070، 03، العدد 06وقالجتماعية، املجلد 
ص  ، 7073، 07، العدد 36، مجلة ألابتا  قالتتصادية، املجلد املعالجة الجبائية لألعباء لالنتقال من النتيجة املحاسبية إلى النتيجة الجبائيةودحيد بليدية،  (4)

733 
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ن انعكاسات كاستقاللية املحاسبة عن مختلف التشريعات خابة بالتشريع الجبائي، وتتقيق استقاللية املحاسبة ع

  ؛الجباية أمر ليس سهال ملا له من مشاكل تقنية تسؤثر على ألاهكال التنظيمية لنظام املعلومات املحاسبي

  إن فصل املحاسبة عن الجبائية لن يسؤدي بالضرورة إلى إمكانية الفصل التشريعي بينهما، إذ ترتبط بعض

ادحترام هذا فعلى القانون الجبائي الجزائري القوانين الضريبية بالقواعد املحاسبية كما هو الحال في الجزائر، ول

، وفي دحالة عدم التطابق يت، إجراء تصحيتات لألخطاء املحاسبية املحاسبي املالياملفاهي، املحددة من خالل النظام 

املرتكبة عن جهام للقواعد املحاسبية، ومن ثمة تطبيق القواعد الجبائية لتتديد الدين الضريبي للمسؤسسة اتجاه 

وتبين هذه العالتة املترابطة عدم إمكانية الفصل بينهما نظرا العتماد إدحداهما على ألاخر ، بالرغ، من  الدولة،

تسعى لخدمة ستعملي املعلومة املالية والجباية اختالف أهدافهما، فاملحاسبة تسعى لتتقيق متطلبات الشفافية مل

 .ةخالل تتديد الربح الخاضع للضريب املسؤسسات الحكومية من

 ،قالرتباط بين املحاسبة والجباية إال أن التطورات التي أدحدثت على النظام املحاسبي عملت على فك قالرتباط  رغ

بين املحاسبة والجباية، والحفاظ على الطابع الجبائي للمتاسبة تتت مبرر القدرة على مراتبة املسؤسسات من التهرب 

 .الضريبي

 ية هي تانونية بتثة، وتتضح في آلية املعالجة الجبائية للنتيجة أن طبيعة العالتة التي تربط املحاسبة بالجبا

ة، وذلك وفقا للقواعد الجبائية املنصوص عليها في القانون الجبائي للحصول على الربح الخاضع للضريب املحاسبية،

 1.الجزائري 

 التحصيل الضريبي: الثالث بحثامل

في تجميع دحقوق ( تباضة الضرائب)ارة الضرائب إد هدف من خاللهالتتصيل الضريبي في فعل الذي تيتمثل 

 .أو بالجبر (الودي) الضرائب والرسوم من املكلفين ويكون التتصيل أما بالتراض ي

سنتاول من خالل هذا املبتث تطرق إلى مفهوم متاسبة تابض ي الضرائب و دحسابات الخابة للخزينة 

 .لجزائري باإلضافة إلى أنواع التتصيل الضريبي في النظام الجبائي ا

 محاسبة قابض ي الضرائب: املطلب ألاول 
أي نقل )د املعدل، يأتي دول تتصيل الضريبة ة وتتدييبة وتتديد الوعاء الخاضع للضريببعد تصفية الضر 

والهيئة املسسؤولة على التتصيل هي القباضات الضرائب والشخص ( ة من املكلف بها إلى الخزينة العموميةالضريب

هو تابض الضرائب، لذلك جاء املشرع بمتاسبة خابة لقابض ي الضرائب وهي جزء من املسسؤول عن التتصيل 

 إلخ،.............املحاسبة الخزينة، دحيث يت، فيها تصنيف كل أنواع الضرائب املباهرة وغير املباهرة والرسوم والغرامات 

 :تستخدمها تباضة الضرائب ويمكن ذكر أهمها فيما يلي في دفاتر خابة بها 

                                                           
، مجلة دراسات جبائية، املجلد املعالجة الجبائية للنتيجة املحاسبية بين النظام الجبائي الجزائري والنظام املحاسبي املاليري عمار، بن عواق العربي، تدو  (1)

 68، ص 7038، 03، العدد 02
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يسجل في هذا الدفتر في دحالة دفع املكلف بالضريبة دفع مستتقاته (: H n° 01) الفرعي الصندوق إيرادات الدفتر  -1

 .نقدا

جميع )في دحالة دفع املكلف بالضريبة مستتقاته بواسطة هيك بنكي (: H n° 02) الدفتر الفرعي للشيك إيرادات -2

 .يت، تسجيل عمليات في هذا الدفتر( البنوك

عندما يت، دفع املكلف التزاماته عن طريق دحساب  (:H n° 03) ر الفرعي للحساب الجاري البريدي إيراداتالدفت -3

 .جاري بريدي، تسجل عمليات في هذا الدفتر

 :يت، تسجيل في هذا الدفتر في دحالة (:H n° 04) الدفتر الفرعي لعمليات املختلفة -4

 نكية إلى الخزينة العمومية؛في دحالة إرسال تابض الضرائب مجموعة الشيكات الب 

 في دحالة إرسال تابض الضرائب مجموعة هيكات البنكية إلى بنك الجزائر. 

يت، تسجيل في هذا الدفتر، عندما يت، ارسال النقدية من بندوق  (:H n° 05) الدفتر الفرعي الصندوق نفقات -5

 لد  تابض الضرائب إلى الخزينة العمومية؛ 

يت، تسجيل في هذا الدفتر، عندما يت، تتويل أموال  (:H n° 06) الجاري البريدي نفقاتالدفتر الفرعي للحساب  -2

 ة؛ساب جاري البريدي للمكلف بالضريبمن دحساب جاري البريدي للقابض الضرائب إلى دح

بعد تتصيل مختلف الضرائب والرسوم والغرامات والعقوبات تبدأ عملية تجميعها  :(H n° 08) الدفتر العام -7

 ، ث،(سواء كانت نقدية أو هيك أو دحساب جاري بريدي)ها على مستو  القباضة دحسب مختلف دفاتر الفرعية وفرم 

، ويمكن للقابض الضرائب إستخدام يسجل في هذا الدفتر مجموع كل دفتر فرعي في خط من كل خطوط دفتر العام

 :بطاتة املعالجة الحساب التي تستخدم في الحاالت التالية

 أي تسجيل الخطأ؛ في دحالة تصحيح 

 في دحالة إلغاء أي عملية مسجلة سواء كان إلغاء كلي أو جزئي. 

 وتسجل هذه البطاتة في الدفتر العام والحسابات نقوم بتسجيلها في الدفتر ألاستاذ؛

يتتوي هذا الدفتر على جانب املدين فقط، وال يستعمل  :(H n° 09) للحسابات النهائية( ألاستاذ)الدفتر الكبير -8

انب الدائن إلى مرة وادحدة في نهاية السنة عند التربيد الحسابات ذات التسجيل النهائي ومن بين الحسابات ذات ج

 ؛100 001 201/ ضريبة على الدخل إلاجمالي لصنف مرتبات وألاجور دحيي: التسجيل النهائي

ي جانب الدائن واملدين والحسابات نسجل في هذا الدفتر العمليات ف :(H n° 10) الدفتر الكبير للحسابات املؤقتة -9

 .املسجلة في هذا الدفتر أنواع من بينها دحسابات املالية
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 مدونة الحسابات الخاصة للخزينة: املطلب الثاني
أضحت الحسابات الخابة للخزينة من ألادوات الرئيسية التي تستخدمها الجزائر في تسيير ألاموال العامة، 

 ، 1ات هديدة نظرا لطبيعة هذه الحسابات التي تتس، بالسرية والغموض نوعا ماوهو ما جعلها تتعرض النتقاد

تسابات خابة للخزينة هي ذات مفهوم غير واضح املعال،، وال يمكن تتديدها بالدتة من النادحية القانونية دحيث ف

دون تقدي، أي تعريف  بينت توانين املالية في الجزائر وجود هذه الحسابات مع إيضاح طبيعة العمليات التي تشملها

 :لها، وفي الجزائر يرتكز النظام امليزاني على ثال  متاور أساسية املتمثلة في

 التي تمثل نواة هذا النظام؛: امليزانية العامة لدولة 

 يتعلق بامليزانيات امللحقة؛: متور ثانوي أولي 

 خزينةيتعلق بتسابات الخابة بال: أما متور ثانوي ثاني  وهو متل دراستنا 

الحسابات الخابة للخزينة هي دحسابات مفتودحة في كتابات الخزينة، تقيد فيها عمليات إلايرادات وعمليات 

تسابات ف 2.ألدحكام تانون املالية ولكن خارج املوامنة العامة للدولة النفقات ملصالح الدولة، التي تجريها تنفيذا

من  08يذ امليزانية العامة للدولة دحيث وضعت املادة الخابة بالخزينة من نادحية القانونية هي تهيئة لكيفية تنف

ال يمكن تخصيص أي إيراد " : يلي واملتعلق بالقوانين املالية ما 3282-02-02الصادر بتاريخ  32-82القانون رت، 

 3". تستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات امليزانية العامة دون تمييز لتغطية نفقة خابة

 :بض الضرائب إلى ستة أبناف وهيتنقس، دحسابات الخابة لقا

  الحسابات املالية: الصنف ألاول 

 الحسابات ذات التسجيل النهائي: الصنف الثاني 

 الحسابات التوميع: الصنف الثالث 

 الحسابات ذات التسجيل املسؤتت: الصنف الرابع 

 الحسابات الربط: الصنف الخامس 

 الحسابات التتويل: الصنف السادس. 

 :ليةالحسابات املا: أوال

املكلف بالضريبة مطالب بدفع الضرائب والرسوم في الوتت املحدد وفقا لإلجراءات املعمول بها، وللمكلف 

 .بالضريبة خيارات عديدة في دفع مستتقاته فيمكن دفعها أما نقدا، أو بشيك بنكي، أو بواسطة دحساب جاري بريدي

ض الضرائب فدن املبلغ هذه املستتقات تسجل في إذا دفع املكلف مستتقاته نقدا لد  تاب: حسابات النقدية -1

دحساب النقدية لقابض الضرائب : 002 100/ دفتر الفرعي الخاص بصندوق تابض الضرائب ويرمز للحساب بيي دحيي

  :ويكون تسجيل كالتالي
 

                                                           
، العدد 02، مجلة إلاستراتيجية والتنمية، املجلد ة في الجزائردور الحسابات الخاصة للخزينة  في تمويل برامج التنمية الاقتصاديفوتة فاطمة، بوفليح نبيل،  (1)

 371، ص 7032، 31
 22،  ص 7038، 07، العدد 07، مجلة املسؤهر للدراسات قالتتصادية، املجلد الحسابات الخاصة للخزينة في نظام املوازنة الجزائري بلجياللي دمحم، نور دمحم ملين،  (2)
 3020، ص 3282، الجريدة الرسمية، الجزائر، امليزانية العامة للدولةواملتعلق  1984-17-17الصادر بتاريخ  17-84القانون رقم ، 08املادة  (3)
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 (القباضة)تسجيل حسابات النقدية لدى إلادارة الضرائب (: 1 -2)الجدول رقم 

 قم الحسابر  إسم الحساب   دائن دينم
 

XXXX 
XXXX 

 

 دحساب نقدية لد  تابض ضرائب
 مختلف الضرائب والرسوم             

- تسديد نقدا -

 

XXXX 

 

100 002 

 

 اعتمادا على املعلومات املقدمة من طرف إلادارة الضرائب طالبمن إعداد ال: املصدر
لد  بندوق تابض الضرائب ( ل البنوكك )إذا ما دفع املكلف مستتقاته بشيك بنكي : حساب الدفع بشيك بنكي -2

                    ييييي فدن مبلغ هذه املستتقات تسجل في الدفتر الفرعي للبنك خاص باإليرادات في دحساب خاص يرمز له بيي

هيك بنكي لدفع الضرائب والرسوم والحقوق، ويتلقى باملقابل وبل يبين فيه مبلغ وكل ما دفعه ونوع : 005 110/ دحيي

 :يبة، ويكون التسجيل كما يليالضر 
 (القباضة)تسجيل حساب دفع بشيك بنكي لدى إلادارة الضرائب : (2 -2)رقم   الجدول 

 رقم الحساب إسم الحساب دائن دينم
 

XXXX 
XXXX 

 

 الحقوق و هيك بنكي لدفع الضرائب والرسوم 
 مختلف الضرائب والرسوم             

- تسديد بشيك بنكي -

 

XXXX 

 

110 005 

 

 اعتمادا على املعلومات املقدمة من طرف إلادارة الضرائب طالبمن إعداد ال: املصدر

ة مستتقاته بواسطة الحساب الجاري إذا دفع املكلف بالضريب:  حساب الدفع عن طريق حساب جاري بريدي -3

، ويت، تسجيل دحساب جاري بريدي لقابض الضرائب: 002 520/تسجل في دحساب خاص يرمز له بي دحي هاالبريدي، فأن

 :العملية كالتالي
 تسجيل حساب دفع بحساب الجاري البريدي لدى إلادارة الضرائب: (3 -2)رقم الجدول 

 رقم الحساب إسم الحساب دائن دينم
 

XXXX 
XXXX 

 

 دحساب جاري بريدي لد  تابض ضرائب
 مختلف الضرائب والرسوم             

- تسديد بشيك بنكي -

 

XXXX 

 

007 470 

 

 اعتمادا على املعلومات املقدمة من طرف إلادارة الضرائب طالبمن إعداد ال: دراملص

 الحسابات ذات التسجيل النهائي :ثانيا

مرة وادحدة في نهاية السنة  وهي الحسابات التي تسجل في جانب املدين فقط، وال يستعمل جانب الدائن قال

 (3أنظر امللحق : )النهائي نذكرابات ذات التسجيل عند التربيد الحسابات ذات التسجيل النهائي، ومن بين دحس

 الضريبية على الدخل إلاجمالي لصنف املرتبات وألاجور : 100 001 201/دحييي(IRG/S)؛ 

 إلايرادات التسجيل؛: 200 002 201/دحييي 

 والضمان رالتعييدحقوق   :400 004 201/دحييي. 

 تضائية وأدحكامإيرادات وغرامات : 1 007 201/ دحي 
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القضائية إلى تباضة الضرائب يت، تسجيلها ومعاينتها بعد ذلك يت، إرسال  الغرامات بعد وبول : القضائيةالغرامات 
، تتتوي هذه إلانذارات على مجموع (تاريخ بريد)أيام إبتداءا من تاريخ الوبول  8إنذارات ألصحابها والتي لها مدة 

 .الغرامات وتكاليف الحك، إذا كانت
، يتتوي على املبلغ الغرامة (Commandement)أيام تت، متابعة بأمر  8فع ما عليه في إذا ل، يق، املكلف بالد

، وفي دحالة رفض هذه الغرامة تت، متابعة بأمر %30القضائية وتكاليف القضاء بدضافة إلى غرامة تأخير تقدر بي 

، هذا ألامر يتتسب عن بالتوتيف بعد موافقة املدير الضرائب وعن طريق مصالح ألامن والنائب العام للمتكمة

ويكون تسجيل  .طريق خاص فيه عدد أيام التأخير واملجموع املطبق عليه، أما إذا ت، دفع فتكون عملية منتهية

 :املحاسبي كما يلي
 محاسبي للغرامات القضائية على مستوى قباضة الضرائبتسجيل (: 4-2)الجدول رقم 

 رقم الحساب إسم الحساب دائن دينم
 
 

 

XXXX 
XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 

 دحساب نقدية لد  تابض ضرائب

 هيك بنكي لدفع الضرائب والرسوم الحقوق 

 دحساب جاري بريدي لد  تابض ضرائب
 إيرادات وغرامات وأدحكام تضائية

 إيرادات وغرامات وحجز وخدمات متابعة
 -دفع غرامات تضائية على مستو  تباضة-

 

 
 

500 006 1 
500 006 2 

100 002 

110 005 

520 002 

 اعتمادا على املعلومات املقدمة من طرف إلادارة الضرائب طالبمن إعداد ال: املصدر

 :وفي نهاية الشهر يت، توميعها كما يلي
 محاسبي للغرامات القضائية على مستوى قباضة الضرائبتسجيل (: 4-2)الجدول رقم 

 رقم الحساب إسم الحساب دائن دينم
 

XXXX 

 

XXXX 

 
 

 دحكام تضائيةإيرادات وغرامات وأ
 أدحكام تضائية%( 300)ميزانية الدولة 

 -توميع الغرامات وألادحكام القضائية -

 

201 007 1 

 

500 006 1 
 

 

 
 

XXXX 
 

 
XXXX 

 

 إيرادات وغرامات وحجز وخدمات متابعة
بندوق تكويمي للمداخيل لفائدة عمال رتابة ومتاربة تهرب 

 (DGE)الضريبي 
 -ابعةوإلاجراءات املتتوميع الغرامات -

 
500 017 8 

500 006 2 

 اعتمادا على املعلومات املقدمة من طرف إلادارة الضرائب طالبمن إعداد ال: املصدر
 الحسابات التوزيع :ثالثا

 1:وهي الحسابات التي يت، توميعها في نهاية السنة، ومن بين هذه الحسابات نذكر
 ؛الضرائب  املباهرة والرسوم املماثلة: 026 500/دحييي 

 ؛الضرائب على النفقات ونواتج مختلفة للتوميع  :020 500/يدحيي 

 ة الجزافية الودحيدةالضريب  :029 500/دحييي. 

 الحسابات ذات التسجيل املؤقت :رابعا
 :وهي نوعان نذكر منها

                                                           
 30ص ،املبادئ املنظمة ملراجعة الحساباتدليل مراجعة دحسابات تباضات الضرائب،  (1)
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 1:وهي عدة دحسابات نذكر منها مايلي(: Les comptes de recettes)حسابات التحصيل   -1
 فائض للدفع: 001 431/ دحيي 

 مبلغ التخفيضات وإلغاءات: 007 431/ دحيي 

ويتبين أن ، (IRG/S)دج متعلقة بي 1000بقيمة  في دحق املكلف بالضريبية( Rôle Individuel)ورد فردي  إبدار :مثال
بتقدي، بالشكو  لد  إدارة الضرائب ومنه يت، إلغاء الضريبية ة فتشية أخطأ، فقام املكلف بالضريبمتاسب م

 : تها متاسبيا كما يلي، ويت، معالجسابقة
 إلغاء الضريبة وإرجاع املبلغ للمكلف(: 5 -2)الجدول 

 رقم الحساب إسم الحساب دائن دينم
 

1000 
1000 
1000 

1000 

 

 دحساب نقدية لد  تابض ضرائب
 الضريبية على الدخل إلاجمالي لصنف املرتبات وألاجور 
 الضريبية على الدخل إلاجمالي لصنف املرتبات وألاجور 

 ئض للدفعفا
 -إلغاء الضريبية -

 

201 001 100 
201 001 100 (-) 

431 001         )+( 

 

100 002 

 
 

 
1000 

 فائض للدفع 1000

 مبلغ التخفيضات وإلغاءات

 -إلغاء الضريبية -

 
431 007 

431 001 

 

 
1000 

 مبلغ التخفيضات وإلغاءات 1000
 دحساب نقدية لد  تابض ضرائب

 -إرجاع املبلغ للمكلف-

 
100 002 

 

431 007 
 

 اعتمادا على املعلومات املقدمة من طرف إلادارة الضرائب طالبمن إعداد ال: املصدر

 إلايرادات مختلفة للتصنيف واملعالجة: 001 500/ دحيي 

 :يستخدم هذا الحساب في دحاالت التالية
 في دحالة نسيان سهو لإلس، مكلف؛ -

 ة؛نسيان نوع الضريب -

 .لكل أخطاء أخر  غير معروفة -

 :، لكنه تبين أنه نس ي أس، املكلف بالضريبة، وعليه يكون تسجيل كاألتين الصندوق بالتسجيل القيدتام أمي: مثال
 في حالة نسيان اسم أو لقب أو نوع الضريبة(: 2 -2)الجدول رقم 

 رقم الحساب إسم الحساب دائن دينم
 

10000 
10000 

 

 دحساب نقدية لد  تابض ضرائب
 جمالي لصنف املرتبات وألاجور الضريبية على الدخل إلا 
-  نقدا( IRG/s)تسديد -

 

201 001 100 

 

100 002 

 

 
10000 

10000 

 

10000 

 

 دحساب نقدية لد  تابض ضرائب
 الضريبية على الدخل إلاجمالي لصنف املرتبات وألاجور 

 إلايرادات مختلفة للتصنيف واملعالجة
 نسيان أس، الكلف بالضريبية-

 
201 001 100(-) 

500 001        )+( 

100 002 

 

 اعتمادا على املعلومات املقدمة من طرف إلادارة الضرائب طالبمن إعداد ال: املصدر

                                                           
 30ص ،املبادئ املنظمة ملراجعة الحساباتدليل مراجعة دحسابات تباضات الضرائب،  (1)
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 :وفي دحالة جاء املكلف إلى تباضة الضرائب وت، تصحيح إسمه في هذه الحالة تسجيل يكون كما يلي
 تصحيح إسم املكلف : (2 -2)رقم الجدول 

 برقم الحسا إسم الحساب دائن دينم
 

10000 

 

10000 

 

 إلايرادات مختلفة للتصنيف واملعالجة
 الضريبية على الدخل إلاجمالي لصنف املرتبات وألاجور 

-  تصحيح اس، مكلف في تباضة الضرائب-

 

201 001 100 

500 001         

 اعتمادا على املعلومات املقدمة من طرف إلادارة الضرائب طالبمن إعداد ال: املصدر

 :نذكر منها: ت التسبيقالحسابا -2

 ؛نفقات تابض ي الوكاالت املالية للتسوية: 006 510/ دحيي 

 لقابض ي الوكاالت املالية تسبيقات مختلفة: 007 510/ دحيي.  

 الحسابات الربط :خامسا

تد يقوم املكلفين بدفع مستتقاته، الجبائية عن طريق الشيكات، التي يت، تتويلها في نهاية الشهر إلى الخزينة 

أن  مومية، والتي بدورها ترسلها إلى البنك، والذي يقوم هو بدوره بتوميعها على املختلف البنوك ألاخر ، تد يتد الع

 :يت، إلغاء هذه الشيكات لعدة أسباب نذكر منها

 عدم كفاية الربيد؛ 

 التوتيع غير الصحيح؛ 

 دحساب مغلق. 

 .الذي يقوم هو ألاخر بدرجاعه إلى الخزينة العموميةيقوم البنك املسحوب بواسطة الشيك بدرجاعه إلى البنك الجزائر 

يقوم أمين الخزينة العمومية بتغطية مبلغ الشيك وإرساله إلى املحصل ومعه إهعار دائن، وعند وبول الشيك إلى 

 :املحصل يقوم باإلجراءات التالية

  تسجيل الشيك في الدفتر الفرعي للعمليات املختلفة(H°04) مين الخزينة إهعار ل إلى أ، ويرسل املحصا

 مدين؛

 يت، إعالم املعمي باألمر بواسطة إستدعاء أو إهعار ليغير الشيك؛ 

 ل بتسجيل العملية في الدفتر الفرعي للبنك إلايرادات  عندما يقوم املكلف بالتغير الشيك يقوم املحصا

(H°02)؛ 

   يت، تترير وبل إسترجاع(Quittance de Remboursement) الفرعي للعمليات الجبائية ، ويرسل إلى املدير

ل، بعد ذلك يرسل تابض الضرائب إلى املفتشية التسحيل نسخة من الشيك امللغى  ليقوم بدمضائه بعد املحصا

 من القيمة الشيك كعقوبة؛% 30لتترر جدول فرعي بقيمة 

 الحساب سترجاع يقوم تابض الضرائب بدلغاء بعد إرجاع وبل إ. 

 :غاء الشيكات كما يليويت، تسجيل املحاسبي لعمليات ال
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 إلغاء الشيكات(: 7 -2)الجدول رقم  

 رقم الحساب إسم الحساب دائن دينم
 

XXXX 

 

XXXX 

 

 الحقوق و هيك بنكي لدفع الضرائب والرسوم 
 ضريبية الجزافية الودحيدة

-  لد  تابض الضرائب عن طريق بنك( IFU) دفع -

 

500 072  

 

110 005 

 

 
XXXX 

 

XXXX 

 

 تابض الضرائب وخزينة العمومية دحساب الرابط بين
 الحقوق و هيك بنكي لدفع الضرائب والرسوم 

 -تحويل الشيك إلى الخزينة العمومية -

 
110 005 

 

520 004 

 

 
XXXX 

 

XXXX 

 
 نفقات تابض ي الوكاالت املالية للتسوية

 دحساب الرابط بين تابض الضرائب وخزينة العمومية 
بلغ ضريبة وإرسال أمين خزينة العمومية يقوم بالتغطية م-

 -للمكلف

 
520 004 

 

510 006 

 

 
XXXX 

XXXX 

 
 الحقوق و هيك بنكي لدفع الضرائب والرسوم 

 إلايرادات مختلفة للتصنيف واملعالجة
 -تغير الشيك من طرف املكلف -

 
500 001 

110 005 

 

 

XXXX 

 

XXXX 

 

 الحقوق و هيك بنكي لدفع الضرائب والرسوم 
 (لشيكمن تيمة ا% 30)غرامة التسجيل 

 -تحرير جدول فردي -

 
201 002 200 11  

110 005 

 

 

XXXX 

 

XXXX 

 

 إلايرادات مختلفة للتصنيف واملعالجة
 نفقات تابض ي الوكاالت املالية للتسوية

 -إلغاء حساب من طرف قابض الضرائب -

 

510 006 

 

500 001      

 إلادارة الضرائباعتمادا على املعلومات املقدمة من طرف  طالبمن إعداد ال: املصدر

 الحسابات التحويل :سادسا

ة، وفي هذه الحالة فدن القانون تصيل بعض املبالغ تفوق دحد الضريبتد يتد  أن يقوم القابض الضرائب بت
                                 عادة بأن يقوم املحصل بجمع كل املبالغ في يلزم املحصل بدرجاع املبالغ إلى دافعها، ويت، هذا

نفترض أن املكلف دفع رس، على نشاط املنهي بقيمة : مثال .للدفع، لتبدأ بعد ذلك عملية تتويل فائض:001 431/دحي
 :يكون تسجيل كما يلي. دج 6000دج، ث، تبين أن املكلف أخطأ في دفع دحيث من مفروض أن يدفع  8000

 تحويل مبلغ من القابض إلى املكلف(: 8 -2)الجدول رقم 

 رقم الحساب حسابإسم ال دائن دينم
 

8000 
8000 

 

 دحساب نقدية لد  تابض ضرائب
 رس، على النشاط املنهي

-  نقدا( TAP) دفع -

 

500 026 1 

 

100 002 

 

 
7000 

 

7000 

 

 رس، على النشاط املنهي
 فائض للدفع

 -دفع اكثر من مبلغ الضريبة املستتقة -

 
431 001 

 

500 026 1 

 

 
7000 

 

7000 

 
 فائض للدفع

 ة لد  تابض ضرائبدحساب نقدي
 -إرجاع مبلغ إلى املكلف-

 
100 002 

 

431 001 

 

 اعتمادا على املعلومات املقدمة من طرف إلادارة الضرائب طالبمن إعداد ال: املصدر
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 بواسطة وبل إلارجاع ة وذلكإلى املكلف بالضريب يمكن للقابض الضرائب دفع مبلغ من مصلحة الصندوق 

 (Quittance de Remboursement) ، في دحالة كان مبلغ يفوق ذلك فالنتبع أما . دج 30000إذا كان املبلغ ال يفوق

 :الخطوات التالية

 ونقوم بتسجيل العملية في الدفتر الفرعي  002 500/وتتويله إلى دحي 001 431/إخراج املبلغ املوجود من دحي

 .بواسطة ههادة إلادارية( H°04)للعمليات املختلفة 

 002 500/ حـ إلى  001 431/ ويل املبلغ من حـتح: (8 -2)رقم الجدول 

 رقم الحساب إسم الحساب دائن دينم
 

XXXX 

 

XXXX 

 

 فائض للدفع

 إيرادات املحاسبين الثانويين لحساب مختلف املحاسبين
- 002 500 /تتويل املبلغ إلى دحي-

 

500 002 

431 001 

 

 طرف إلادارة الضرائب اعتمادا على املعلومات املقدمة من طالبمن إعداد ال: املصدر

  بعد ذلك يت، تترير تصريح بالدفع يرسل إلى أمين الخزينة مع إهعار مدين(Avis de Crédit ) ،ويذكر فيه رت

الحساب مستفيد والبنك وإس، املستفيد واملبلغ املحول، بعد ذلك يقوم أمين الخزينة بدوره بتتويل املبلغ إلى 

 .إلى املحصل مقابل إهعار املدين الذي ارسله له( Avis de Débit)الحساب املستفيد وإرسال إهعال دائن 

 أنواع التحصيل الضريبي في النظام الجبائي الجزائري : الثالث املطلب
أن املشرع وضع عدة طرق وأساليب وكذا إجراءات مختلفة من أجل ضمان تدفق إلايرادات على ميزانية 

ي مختلف القطاعات، لهذا أعطى املشرع الجزائري أهمية كبيرة في لى قالستقرار فالدولة وعدم توتفها بهدف دحصول ع

  .التتصيل الضريبي الذي يكون أما ودي أو جبري 

  التحصيل الودي: أوال

هو أجراء يتضمن استدعاء مباهر للمكلف بالضريبة تصد تسديد مستتقاته الضريبية في الوتت املحدد 

التتصيل ديون الضريبية دحسب فترة السداد والكيفية التي يت، بها دحيث تتنوع طرق ، 1طبقا للتنظيمات املعمول بها

 :السداد، وعموما نجد ما يلي

وهي ان يلتزم املكلف بدفع الضريبة إلى إلادارة الضريبة من تلقاء نفسه دون مطالبة إلادارة له : الدفع املباشر -1

ة املمول بقدار الضريبة يدارة الضريبودحسب هذه الطريقة، عندما يت، تتديد دين الضريبة تخبر إلا . بأدائها

تباضة )املستتقة عليه، وميعاد الدفع وإلاجراءات التي يجب إتباعها بتوريد تيمة الضريبة إلى الجهة املختصة 

 .في امليعاد أو املواعيد املذكورة( الضرائب

قسيط دين الضريبة يتبين لنا من هذا أن الدفع املباهر تد يت، دفعة وادحدة على عدة أتساط بتيث يكون ت

خيار لإلدارة الضريبية أو املمول فيه، كما تد يمنح القانون لإلدارة الضريبية سلطة  متددا بنص القانوني، اذ ال

 .قالتفاق مع املمول على عدد ومقدار ومواعيد ألاتساط

                                                           
(1)

آفاقمباركي دمحم الصالح،    اقع و   5545، ص 5555، 54، العدد 55، مجلة إلادحياء، املجلد التحصيل الضريبي و
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تتديد دين  تد يت، التوريد املباهر للدين الضريبي من خالل تيام املمول بلصق طوابع الدمغة، اذ بمجرد

ضريبة الدمغة، يقوم املمول بالوفاء مباهرة بدين الضريبة عن طريق هراء طوابع الدمغة الالممة ولصقها على 

 .  الخ.... العقود والشهادات واملحررات 

تعتمد إلادارة على أسلوب التصريح املباهر أو الذاتي وهو ألاسلوب ألاكثر مالئمة للمكلف، وعادة ما يكون إما 

، أو فصليا، وبالتالي فهو يضمن العدالة بالنسبة للعبء الجبائي على املكلف، باعتبار أنه أدر  بوضعية ههريا

 :السيولة الخابة به في ألاجل القصير، وتترج، درجة الوعي الجبائي، دحيث أن قاللتزام الضريبي يتمثل في جانبين

 ؛جانب قاللتزام بالتصريح من تبل املكلف 

 ديد على ما برح بهجانب قاللتزام بالتس. 

ويطلق عليه الحجز من املنبع، دحيث يقوم الغير بدفع الضريبة إلى مصلحة التتصيل وهذا  :الدفع  ير املباشر -2

وهي الحالة التي يقوم فيها بادحب العمل بخص، الضريبة من دخل املكلف بها . بعد تتصيلها من املكلف بالضريبة

" املكلف القانوني"أي أن يقوم بادحب العمل . خال بافيا من الضريبةتبل توميعه بتيث يتسل، الشخص املعمي د

الذي يدفع بدال من املكلف بالضريبة بخص، تيمة الضريبة من الوعاء تبل توميعه بتيث أن املكلف الفعلي يتصل 

على الدخل الصافي فقط بعد اتتطاع الضريبة أي أن تتصيل الضريبة هنا تكون عند نشوء الدخل وليس عند 

 .ستالمها

 :1يتتميز هذه الطريقة من طرق تتصيل ب

 ؛سهولة وسرعة التتصيل 

 ؛استتالة التهرب من الضريبة دحيث تتصل تبل دحصول املمول نفسه على املادة الخاضعة 

 ؛ال يشعر املمول بوتع الضريبة وفي أغلب ألادحيان يجهل مقدارها 

 ص املكلف بالتتصيل الضريبة وتوريدها انخفاض النفقات الجبائية في ظل هذه الطريقة، خابة وأن الشخ

 ؛ذلكلإلى الخزينة ال يتقاض ى في الغالب أجرا نظرا 

 يتضمن هذا ألاسلوب تدفق إلايرادات للخزينة بصفة مستمرة على مدار السنة. 

 :العيوب التالية( الحجز من املنبع)وعلى رغ، من هذه املزايا، يمكن تسجيل على أسلوب الدفع غير املباهر 

 ؛راتبة فتضعف فيه بفات املواطن الصالحاملتابعة، و املور املمول بوتع الضريبة يجعله ال يهت، بعدم هع 

  اعتماد هذا ألاسلوب على شخص من غير موظفي إلادارة الضريبة، تد ال يتوفر فيه إلاملام التام بددحكام

ر بعض البنود واللوائح الضريبية القانون الضريبي، والكفاءة الالممة لتطبيقه، فيغفل أو يخطئ في تطبيق أو تفسي

 .مما يفوت على خزينة العامة بعض إراداتها، أو يثقل العبء كامل أو بعض املمولين

 وهو عبارة عن ترار إداري جبائي مفاده توتيع التزام التسديد على  :طريقة الوفاء من خالل الجدول الاسمي

الجبائية، سواء خالل فترات سنوية أو أكثر من سنة أو املكلف، من خالل سجالت فردية أو جماعية تعدها املصالح 

                                                           
(2)

 .54، ص 5555، طبعة الثالثة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، جباية املؤسساتميد بوميدة، دح  
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يتمل الجدول إلاسمي كامل البيانات واملعلومات املفصلة عن اس، املكلف ، و أتل من سنة وربما يتعلق بتسويات

 .وعنوانه، ونشاطه املمارس

   ه، مسؤسسة دائمة ة الذين لالنظام على املكلفين بالضريب يطبق هذا وفقا لهذه الطريقة،: املقدمةألاقساط

يكون للممول من الخبرة ما يمكنه من تقدير تيمة الضريبة التي تستتق  ،ويمارسون نشاطه، منذ سنة على ألاتل

تجدر إلاهارة بهذا الصدد أن التشريعات و  .مقدما تتت دحساب الضريبة( فصلياههريا أو )هكل أتساط في عليه 

تلجأ إلى عدم ترك دحرية قالختيار للممول في قالتباع ( الوعي الضريبيأين ينخفض فيها  ةالناميخابة بالدول )الضريبية 

اب عددها ادحتس أتساط مقدمة يتولى التشريع طريقةهذا ألاسلوب، فتنص على ضرورة تسديد الضريبة على 

 :يتميز هذا ألاسلوب من أساليب التتصيل بامليزات التاليةو  ،ومقدارها ومواعيد دفعها

 لو انتظر املمول نهاية السنة فيتراك،  مقابلى املمول ويجعل أدائها سهال وميسورا يخفف من وتع الضريبة عل

 ؛يتعذر عليه في ذلك الوتت فيلجأ الى كافة الوسائل للتتايل والتهربفعليه مقدار الضريبة املستتقة، 

 وال بعكس يضمن للخزينة العامة إيرادات مستمرة على مدار السنة، بما يتناسب مع ادحتياجات الدولة لألم

 .الحال لو تركت كافة إيرادات الضريبة في نهاية السنة املالية

 هي الطرق تساعد املكلف الذي ترتبت عليه ديون جبائية تفوق مقدرته : أسلوب الرزنامة أو الجدولة الاتفاقية

ذه الديون لذلك يتقدم للمصالح الجبائية بطلب يبرر فيه عدم تدرته على التسديد الفوري الكامل له التكلفية

والناتجة في أغلب ألادحيان عن عمليات املراتبة أو التفتيش التي ت، إجراؤها على دخل املكلف، وثروته لذلك يت، عقد 

 .تسديد مجدول 

 ملتابعة كبار املتهربين الدوليين في عمليات تتويل ونقل  :التحصيل من خالل الاتفاقيات الجبائية الدولية

تنظي، الضريبة مهيكل في إطار نظام الضريبي من خالل تجديد ألاوعية الضريبية  كون ، يثرواته، من بلد إلى آخر

هذا التنظي، يخص كل الضرائب . والعمليات الخاضعة لها، تصفية الضريبة وطرتها وأخيرا إجراءات التتصيل

 .  املتواجدة في النظام الضريبي

 التحصيل الجبري : انياث

الضريبية طواعية، ألن النظام الجبائي الجزائري نظاما تصريتيا يقوم املكلف بالضريبة بدفع مستتقاته 

واملكلف بدرادته يقوم بالتصريح بكل مداخيله، ويعد تابض الضرائب ملزم بتتصيل كل الضرائب والرسوم والحقوق 

ا بعد توفر هروط التالية  1:في موعدها املحدد، ال يمكن لقابض الضرائب تيام بالعملية التتصيل قالا

ل، يكن دحائزًا على سند التتصيل،  ال يمكن لقابض الضرائب تيام بعملية التتصيل ما: شأة الّدين الضريبين  -1

ًا وفقا للقانون وبالتي يثبت نشأة الدين الضريبي مثل سندات التتصيل أو دحك، القضائي إلخ، ...الذي يصبح تنفيذيا

 :2وأن يشمل هذا الدين العنابر التالية

                                                           
(1)

دراسة تحليلة إلجراءات التحصيل الجبري وفق النظام الضريبي –يلة الضريبية أهمية التحصيل الجبري في تعظيم الحصأدحمد بساس، دمحم دوة،  
 555  -555، ص 5555، 54، العدد 54، مجلة القانون العقاري، املجلد الجزائري 

 .55، ص5555الجزائر، دار هومه، طبعة ألاولى، ، منازعات الّتحصيل الضريبي في ضوء اجتهادات مجلس الّدولةُفضيل كوسة،  (1)
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  والرسوم املباهرة وغير املباهرة، وكذلك كافة الغرامات والتعويضات والجزاءات كافة أنواع الضرائب

 ؛املفروضة، استنادا ألدحكام توانين الضرائب

 ة املقررة تانونا  ؛جمع الرسوم الخدميا

  جمع عائدات ومبيعات وأمالك الدولة الزراعية والعقارية والنفطية والثروات املعدنية، رؤوس ألاموال

الهيئات واملسؤسسات العامة واملختلطة والغرامات والتعويضات والجزاءات املفروضة، بتسب القانون املستثمرة في 

 ؛وغيرها من ألامالك وألاموال العامة ألاخر ، طبقا لقوانين الضرائب

 سائر ألاموال ألاخر  التي تنص توانين الضرائب على ُوجوب تتصيلها. 

بل انتهاء املدة القانونية املحددة لالستتقاق دين الضريبي، املكلف ت: دخول الوقت الاستحقاق الدين الضريبي -2

 .له الحقوق لتسديد الطوعي للضرائب والرسوم دون استخدام القوة التنفيذية

، بمجرد توفر إ رائب ملزمة بالتتصيل الضرائب، وأداؤها من طرف املكلف بالضريبية دحتميُّ ن إدارة الضا

يد تطبق عليه غرامات التأخير، لكن في كثير من ألادحيان يمتنع عدد من املكلفين وفي دحالة التأخير عن تسد هروطها

عن دفع الضريبة فتلجأ إلادارة الجبائية إلى طريقة التتصيل الجبري، الذي يدخلها دحيز التنفيذ الومير املكلف باملالية 

الجبري ويقوم أعوان املتابعة  أو ممثله، وتابض الضرائب املسؤهل تانونا يختص ودحده بممارسة إجراءات التتصيل

 .، والتي تعرف بدجراءات املتابعةالعصاة لدفع مستتقاته، الضريبية إلجبار املكلفين 1القسرية بتنفيذ هذه إلاجراءات

بعد إنتهاء املدة القانونية إلستتقاق )ة عندما يصبح املكلف بالضريبة غير مترر من الضريب :إجراءات املتابعة -3

التتصيل الجبري بعدة  ، يصبح متل متابعة من تبل إلادارة بقوة القانون، وبالتالي تبدأ إجراءات(الدين الضريبي

 :نذكر منها إجراءات

ترسل تباضة الضرائب إنذارات إلى كل املكلفين الواردة أسمائه، في : ةيصال إلانذارات للخاضعين بالضريبإلا  3-1

، اس، ولقب وعنوان املدين بالضريبةوهي  رات البيانات التاليةدحيث يجب أن تتضمن هذه إلانذا، 2الضرائب الجداول 

دحيث ترسل هذه إلانذارات عن طريق البريد ، مبلغ الكلي لدين الضريبة، ،نشاط وسنة التغري،، رت، املادة الضريبية

 ؛و يرسلها أعوان التتصيل املسؤهلون أ

لف املعمي باملتابعة في السجل الخاص باملتابعة، تيام تابض الضرائب بتسجيل املك ويقصد بها :ألامر باملتابعة 3-2

  ؛وإبدار أمر باملتابعة

أن يقوم أعوان إلادارة املعتمدين تانونا أو املحضرين القضائيين، كما يمكن  يقوم بها: مختلف درجات املتابعة 3-3

ة للجداول من طرف الومير ، وتت، املتابعات بتك، القوة التنفيذية املمنودحفيما يخص الحجز التنفيذي بها املحضرين

 ،التنبيه أو إلاخطار دحسب درجة ردعها وتتمثل في( إلاجراءات التنفيذية)املكلف باملالية، تصنف درجات املتابعة 

 3.البيع، الحجز، الغلق املسؤتت للمتالت املهنية

                                                           
(1)

 .55، صمرجع سبق ذكرهُفضيل كوسة،   
 45ص،  5555 املديرية العامة للضرائب، ومارة املالية، الجزائر، ،قانون إلاجراءات الجبائية، 3الفقرة  322املادة  (2)
  45ص،  مرجع سبق ذكره ،قانون إلاجراءات الجبائية، 324املادة  (3)
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عمي مع ضمان وبوله، مع يعتبر التنبيه وثيقة املتابعة وعقد القانوني يرسل للمكلف امل: التنبيه أو إلاخطار 3-3-1

 اس،، لقب، عنوان، رت، املادة الخاضعة، سنة املالية، تاريخ فرض الضريبة : الوضوح جميع املعلومات مثل

منح املشرع إجراءات استثنائية إلدارة الضرائب لتمكينها من تتصيل أموال  :الغلق املؤقت للمحالت املهنية 3-3-2

ر الخزينة العامة ومتمثل في الغلق امل سؤتت للمتل التجاري أو املنهي للمكلف بالضريبة املدين ،ففي الحالة التي يتعذا

ة،  رق إلادارية، ودحفاظًا على أموال الخزينة العاما من تابض الضرائب القائ،  وباتتراحفيها تتصيل الضريبة بالطا

رائب ترار غلق املحل التجاري أو املنهي للم كلف بالضريبة املعمي بهذا إلاجراء ، فغلق باملتابعة يصدُر املدير الوالئي للضا

املحل ال يت،ُّ نزع ملكية املكلف بالضريبة للمتل، ولكن دحرمانه من دحق قالنتفاع به مسؤتتا فهو وسيلة فعالة لجعله 

يسدد ديونه الضريبية، فقرار الغلق املسؤتت يصدر من طرف مدير الضرائب بالوالية، بناًء على تقرير يقدم من طرف 

ة غلق املحل أكثر من ستة املحاسب أههر ويبلغ ترار الغلق من طرف ( 4) املكلف بالتنفيذ، وال يمكن أن تتجاوم مدا

ض تانونًا أو املحضر القضائي اًل . 1عون املتابعة املفوا ر املكلف بالضريبة من ديونه، أو ل، يكتب سجاا فدذا ل، يتترا

أيام، ابتداًء من تاريخ التبليغ، يقوم املحضر القضائي ( 55)لالستتقاتات يوافق عليه تابض الضرائب في أجل عشرة 

 .والعون املكلف باملتابعة بتنفيذ ترار غلق املحل

يعرف الحجز بأنه مجموعة إلاجراءات التي تقوم بها إدارة الضرائب بوضع املال من ألاموال املدين  :الحجز 3-3-3

 ومنعه من التصرف فيها، تتت يد القضاء( ير أو العقاراتسواء تتمثل في املنقوالت أو ألاموال املودعة لد  الغ)

 :تمهيدا لبيعه واستفادة من دحقوتها، والحجز يصنف إلى عدة أنواع نذكر منها ما بلي

املنقولة املادية والعقارية تتت يد القضاء ومنعه من تصرف فيها،  دينوهو وضع أموال امل: الحجز التحفظي 3-3-3-1

بت الحجز أمام القاض ي في ثترفع دعوة تضائية ل دارة الجبائية، ويجب على إلا 2الدائن ويقع الحجز على مسسؤولية

 .يوما من تاريخ بدوره وإال كان أمر الحجز باطال( 54)آجال أتصاه 

يجوم إلدارة الضرائب بمقتض ى سند تنفيذي، أن تحجز ما يكون ملدينه لد  : الحجز ما للمدين لدى الغير 3-3-3-2

 3.ال املنقولة املادية أو ألاسه، أو دحصص ألارباح في الشركات أو السندات املالية أو الديون الغير من ألامو 

تابض الضرائب بالحجز على دحساب البنكي للمكلف املعمي، فال يستطيع هذا ألاخير  يامت :نذكرمثال وعلى سبيل 

 .تصرف في دحسابه البنكي قالا بالرفع اليد من تابض الضرائب نفسه

يوم من تاريخ تكليف املدين بالوفاء ول، يق، بالتسديد، يستفيد  54إذا مضت مدة  :حجز التنفيذيال 3-3-3-3

الدائن من السند التنفيذي وتقوم القباضة بالحجز على جميع مشموالت الحجز التتفظي، بناء على أمر يصدره 

 4.بناء على طلب الدائنرئيس املحكمة الذي توجد بدائرة اختصابه ألاموال املراد الحجز عليها، وذلك 

                                                           
 45ص،  سبق ذكره مرجع ،قانون إلاجراءات الجبائية، 326املادة  (1)
 .44، ص5554،  ألامانة العامة للحكومة، رئاسة الجمهورية، الجزائر، في الحجوم التتفظية، أدحكام عامة، قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية، 626املادة  (2)
 .44مرجع سبق ذكره، ص، حجز ما للمدين لد  الغيرفي ، قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية، 662املادة  (3)
  44مرجع سبق ذكره، ص، حجز التنفيذي على املنقول في ، قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية، 682املادة  (4)
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تعتبر آخر إجراء في عملية التتصيل الجبري، ففي دحالة ل، يستجيب املكلف متل املتابعة لإلدارة : البيع 3-3-3-4

تأتي عملية البيع بعد ثمانية . فدن تابض الضرائب يمكنه اللجوء إلى بيع املحجومات ،(مستتقاتهتسديد )الضرائب 

 1:يلي نذكر منها ما ة الحجز وتمر عملية البيع بعد إجراءاتأيام كاملة من بداية عملي( 4)

 ترخيص بيع املحجومات إلى تابض الضرائب بعد أخذ رأي كل من املدير الوالئي للضرائب  يت،: الترخيص بالبيع

 55وفي دحالة عدم الحصول على الترخيص من طرف الوالي أو السلطة التي تقوم مقامه وذلك خالل ورأي والي الوالية، 

يوم من تاريخ إرسال الطلب، يمكن ملدير الضرائب بالوالية أن يرخص تانونا لقابض الضرائب متابعة في هروع بالبيع 

وإذا تعلق ألامر بمواد أو سلع محجومة تابلة للتلف أو أي سلعة أخر  تابلة للتتلل وتشكل خطر على الجوار، يمكن 

  .ف املدير الوالئي للضرائبالشروع في البيع املستعجل بناء على ترخيص من طر 

 تنشأ بكل تباضة لجنة يعين أعضاءها من يت، تقييمها عن طريق لجنة مختصة : تقويم ألاشياء املحجوزة

بعملية تقوي، املحجومات ومشاركة في عملية البيع، كما يمكن هذه اللجنة الطرف املدير الوالئي للضرائب تتكفل 

 .لتقوي، املحجومات من طرف مفتشية التسجي

 من خالل  بعد إبدار ترخيص من طرف املدير الوالئي للضرائب بالبيعتبدأ عملية قالههار : إلاشهار بالبيع

إلصاق إعالنات في مكان التي تتواجد فيه املحجومات وفي مكان املخصص لإلههار وإلاعالنات بالبلدية يقوم تابض 

أيام من تاريخ  55كما يدرج إلاعالن تبل ( Rn°23)ع متاضر لإلههار وإلاعالن يكون في الوثيقة من نو  4باإلعداد 

 . البيع في جريدة مسؤهلة بالنشر، ويت، إثبات قالههار باإلهارة إليه في متضر البيع

 يت، إعداد متضر معاينة في الوثيقة من نوع دحيث : جرد ألاشياء املحجوزة قبل البيع(Rn°26 ) في دحالة ما إذا

  .ء عن طريق التلف أو السرتةوجد نقص في ألاهياء املحجومة سوا

 عند مباهرة البيع باملزاد يجب على عون املتابعة إيداع التصريح املبدئي للبيع في الوثيقة : التصريح املبدئي للبيع

لد  مفتشية التسجيل مضافا إليه مجموعة من الوثائق تتمثل في التصريح بالبيع، أمر بالحجز، ( Rn°22)من نوع 

 .، متضر إلاعالنات، وإلاعالن عن طريق الصحافةجرد ألاهياء املحجومة

  يت، إنجام البيع بالتاريخ معين ومكان البيع يتدد في مكان الحجز نفسه أو في السوق أو في : عملية البيعتنفيذ

القضائيين أو متافظي البيع باملزاد، أما  حضريناملمكان يتفق عليه، ويشرف على عملية البيع أما أعوان املتابعة أو 

  .لقابض الضرائب يجب أن يكون دحاضرا، وتفتح املزايدة من تبل العون بدعالن الثمن ألاساس يا

 بعدما تباع ألاهياء املحجومة، يت، تترير متضر البيع في نسختين من وثيقة : تحرير محضر البيع(Rn°24) 

 دبمجرد تسجيل متضر البيع تنتقل امللكية من بادحبها إلى املشتري باملزا: آثار البيع. 

 

 

 

 

                                                           
(2)

 555 -554، ص  مرجع سبق ذكرهأدحمد بساس، دمحم دوة،  
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 املعالجة املحاسبية ملختلف أنواع الضرائب والرسوم حسب النظام الضريبي الجزائري : ملبحث الرابعا
قالتتصادية، سنتاول تعلقة باملسؤسسات واملرسوم الضرائب و اليتكون النظام الضريبي الجزائري من مجموعة 

 .الجزائرية تتصاديةباملسؤسسات قال الرسوم املطبقة في هذا املبتث تطرق إلى أه، الضرائب

 الضرائب على الدخل: املطلب ألاول 

وتتمثل الضرائب على الدخل أو على النتيجة في الضريبتين واملتمثلة في كل من الضريبة على الدخل 

 .إلاجمالي، والضريبة على ألارباح الشركات
 (IRG)ة على الدخل إلاجمالي الضريب: أوال

والتي نصت عليها املادة ألاولى من  3223خالل تانون املالية لسنة ة على الدخل إلاجمالي من تأسست الضريب

تسؤسس ضريبة سنوية ودحيدة على الدخل ألاشخاص الطبيعيين تسمى  : "تانون الضرائب املباهرة والرسوم املماثلة

 1". وتفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي إلاجمالي للمكلف بالضريبة" الضريبة على الدخل إلاجمالي"

ة الدخل إلاجمالي على ألاشخاص الذين يوجد موطن تكليفه، في الجزائر، وكذا ث يخضع للضريبدحي

جد موطن تكليفيه، خارج الجزائر، ودحسب ألاشخاص الذين عائداته، من مصدر جزائري، وأيضا ألاشخاص الذين يو 

 2:التشريع الجبائي الجزائري يعتبر التكليف موجود في الجزائر بالنسبة إلى كل

 .شخاص الذين يتوفر لديه، مسكن بصفته، مالكين له، أو مستأجرين ملدة ال تقل عن سنةألا -

 .ألاشخاص الذين له، في الجزائر مكان إتامته، الرئيسية أو مركز مصالحه، ألاساسية -

 .ألاشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا بالجزائر سواء كانوا أجراء أو ال -

 .ة هذا البلدم في بلد أجنبي وال يخضعون لضريبوظائفه، أو يكلفون بمهاكذلك ألاعوان الدولة الذين يمارسون  -

 3:دحيث يتكون الدخل الصافي إلاجمالي من مجموع املداخيل الصافية لألبناف التالية

 أرباح الصناعية وتجارية؛ -

 أرباح املهن غير التجارية؛ -

 أرباح فالدحية؛ -

 ملبنية؛إلايرادات املحققة من إيجار امللكيات املبنية وغير ا -

 عائدات رؤوس ألاموال املنقولة؛ -

 فوائض القيمة الناتجة عن التنامل عن العقارات وألاوراق املالية -

 .املرتبات وألاجور واملعاهات والريوع العمرية -

تكليفيه، في الجزائر أو ال،  ة على الدخل إلاجمالي سواء كان موطنضافة إلى كل ما تقدم يخضع للضريبباإل 
ة أرباح ومداخيل، يتول فرض الضريب جزائرية أو أجنية، الذين يتتصلون في الجزائر على ألاشخاص من جنسية

 4,عليها إلى الجزائر بمقتض ى اتفاتية جبائية ت، عقدها مع بلدان أخر  

                                                           
 .55ص،  5555 ئر،املديرية العامة للضرائب، ومارة املالية، الجزا ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 3املادة  (1)
 .55ص،  مرجع سبق ذكره ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 1و7الفقرة  1املادة  (2)
 .55ص،  مرجع سبق ذكره ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 7املادة  (3)
 555ص  ،مرجع سبق ذكرهودحيد بليدية،  (4)
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 (Revenus Agricoles)املداخيل الفالحية  -1

كذلك ألارباح الناتجة هما كان طابعها، و إلايرادات املحققة من ألانشطة الفالدحية وتربية املواش ي م هي: تعريفها 1-1

 1:عن ألانشطة

 أنشطة تربية الدواجن والنتل وألارانب والحلزون؛ 

 املنتوجات الغابية بالفلين ولحاء الشجر وإستخراج املادة الصمغية؛ 

 استغالل املشاتل التي تمارس دحصريا نشاط إنتاج النباتات الشجرية ومراعة الكروم. 

يشترط في إعتبار تربية الدواجن وألارانب ضمن املداخيل الفالدحية إذا توفر هرطان  تجدر إلاهارة إلى أنه

 :أساسيين وهما

 كانت ممارسة من طرف مزراع في مزرعة؛ 

 ال تكتس ي طابعا بناعيا. 

 . وإذا ل، يتوفر الشرطين، فهذه املداخيل ليست فالدحية بل مداخيل بناعية أو تجارية

، عن طريق إعتماد ة على الدخلالفالدحية املعتمدة كأساس للضريب تتديد املداخيل يت، :تحديد الوعاء الضريبي 1-2

تعريفات معينة دحول مردودية الهكتار وكذا ألاعباء املحتملة لكل هكتار دحسب الحالة، عن طريق قالستنتاج أو 

 .2(والية، بلدية، أو مجموع بلديات)الودحدة أو إنتاجية املنطقة 

دحسب طبيعة املزروعات وكذا املسادحات املزروعة باإلضافة إلى  ة بالنسبة لكل مزرعةداخيل الزراعيوتتدد امل 

 :، وعليه يت، إدحتساب الوعاء الضريبي وفق القانون التالي3املردود املتوسط

 

 

 4:أما بالنسبة لتربية املواش ي، فيت، تتديد الدخل من خالل

 نمو ألابقار والخرفان واملاعز والجمال؛ 

 ات املحققة بالنسبة لنشاطات الدواجن وألارانب وتربية الحلزون ومنتوجات العدد أو الكمي

 مستثمرات الفطرية؛

 عدد خاليا النتل بالنسبة لنشاط تربية النتل. 

 :ويت، إدحتساب الوعاء الضريبي وفق القانون التالي

 

 

                                                           
 .54ص،  مرجع سبق ذكره ،الرسوم املماثلةقانون الضرائب املباشرة و ، 14املادة  (1)
  4ص ،  5555 املديرية العامة للضرائب، ومارة املالية، الجزائر، ،قانون إلاجراءات الجبائيةمكرر،  2املادة  (2)
 4ص ،  مرجع سبق ذكره ،قانون إلاجراءات الجبائية، 3مكرر  2املادة  (3)
 4ص ،  مرجع سبق ذكره ،قانون إلاجراءات الجبائية، 7مكرر  2املادة  (4)

 املساحة× ( ألاعباء املحتملة للهكتار –التعريفة املتوسطة للهكتار = )الزراعي  نشاطال

 عدد الرؤوس× ( التخفيض – منتوج القيمة التجارية= ) الفالحي لنشاطا



 املحاسبة الضريبية من منظور النظام الجبائي الجزائري                                                                                                        

 
45 

 الثانيالفصل 

 1:نوعينإلاعفاءات الخابة باملداخيل الفالدحية تنقس، إلى : املداخيل الفالحية املعفاة 1-3

ة على الدخل إلاجمالي املداخيل الفالدحية تعفى من الضريب(: Exonération Permanente)إعفاءات دائمة  1-3-1

الناتجة عن مراعة الحبوب والبقول الجافة والتمور، كما تستفيد من إعفاء ألانشطة املتعقلة بالحليب الطامج املوجه 

 :ملستثمرات التي تقل أو تساوي مسادحتهالى دحالته، كما تستفيد املداخيل الإلستهالك ع

 ستة هكتار، بالنسبة للمستثمرات الواتعة في الجنوب؛ 

 ستة هكتار، بالنسبة للمستثمرات الواتعة في الهضاب العليا؛ 

   هكتاران بالنسبة للمستثمرات الواتعة في املناطق ألاخر. 

سنوات  30ة على الدخل إلاجمالي ملدة تعفى من الضريب(: Exonération Temporaire)إعفاءات مؤقتة  1-3-2

املداخلي الناتجة عن ألانشطة الفالدحية وتربية املواش ي املمارسة في ألاراض ي املستصلحة دحديثا، واملناطق الجبلية 

 ,وهذا إبتداءا من تاريخ منتها، وتاريخ بدأ نشاطها

 يكتتب  تصريتا خابا بديراداته الفالدحية فالحي أو مربي مواش ي أن مستثمريتعين على كل : إلالتزامات الجبائية 1-4

، ويرسله إلى مفتشية الضرائب أو املركز الجواري للضرائب بمكان وجود مستثمرته، تبل أول مارس من كل السنوية

 2:، ويجب أن يتضمن هذا التصريح البيانات التالية(Gn°15)سنة وفي وثيقة من نوع 

 النخيل املحص ى؛ املسادحة املزروعة دحسب طبيعة املزروعات وعدد 

 البقر والغن، واملاعز والدواجن وألارانب؛: عدد الرؤوس دحسب الفصيلة 

 عدد خاليا النتل؛ 

 املحققة من نشاطات استغالل الفطريات في سراديب داخل باطن ألارض الكميات. 

، دفع لد  يت، دفع هذه الضريبة أما نقدا أو بشك أو عن طريق دحساب جاري بريدي، ويت: التسجيل املحاسبي 1-5

 :بندوق تابض الضرائب ويكون تسجيل كما يلي
 لدى إلادارة الضرائب  (IRG/RA)ة على الدخل إلاجمالي صنف املداخيل الفالحية دفع ضريب(: 9 -2)الجدول رقم 

 رقم الحساب إسم الحساب دائن دينم
 
 

 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 

 دحساب نقدية لد  تابض ضرائب

 الرسوم الحقوق هيك بنكي لدفع الضرائب و 

 دحساب جاري بريدي لد  تابض ضرائب
  يةخل إلاجمالي لصنف املداخيل الفالدحضريبة على الد

-  (IRG/RA)ة دفع الضريب-

 

 
 

201 001 101 5 

100 002 

110 005 

520 002 

 اعتمادا على املعلومات املقدمة من طرف إلادارة الضرائب طالبمن إعداد ال: املصدر

 

 

 

                                                           
 .54ص،  مرجع سبق ذكره ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 16املادة  (1)
 4ص ،  مرجع سبق ذكره ،قانون إلاجراءات الجبائية، 33املادة  (2)
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  عن إيجار امللكيات املبنية و ير املبنيةارية الناتجة املداخيل العق -2

يقصد باملداخيل العقارية تلك املداخيل الناتجة عن إيجار العقارات املبينة وغير املبنية أو جزء منها أو إلايجار 
ية أو دحرفية املحالت التجارية أو الصناعية غير املجهزة بالعتاد، إذا ل، تكن مدرجة في أرباح مسؤسسة بناعية أو تجار 

 املختلفةو تأجير مباني سكينة، أو تلك ناتجة عن تأجير ممتلكات غير املبنية أو مستثمرة فالدحية أو مهنية غير تجارية أ
 1.من كل أبناف بما فيها ألاراض ي الفالدحية

 2:ة وفق املعدالت التاليةيت، دحساب الضريب: ة على املداخيل إلايجاريةحساب الضريب 2-1

 :ة بيدج، ملعدل مترر من الضريب600,000يجار السنوي إلاجمالي الذي يساوي أو يقل عن تخضع مبلغ إلا 

 02%بالنسبة للمداخيل املتأتية من إيجار ذات طابع سكمي؛ ، 

 30%بالنسبة للمداخيل املتأتية من إلايجارات الفالدحية؛ ، 

 34 % أو معدات ضرورية الستغالله،  بالنسبة للمداخيل من إيجار ذات طابع تجاري أو منهي غير مزود بأثا
 .بنيةوألامالك غير امل

 :دج، فدن معدل مترر من الضريبية بي600,000أما مبالغ إلاجمالية الذي يتجاوم مبلغها  عن 
 02 %(املسؤتتة) من مبلغ إلايجارات السنوية إلاجمالية. 
يوم من الشهر الذي يلي الشهر املقبوض ابتداءا من  70ة تبل املسؤجر مطالب بدفع الضريب: إلتزامات الضريبية 2-2

ب التابعة إلى تباضة الضرائ( Gn°51)ة في الوثيقة من نوع مفتشية التسجيل، تدفع هذه الضريبتاريخ تسجيل العقد ب
سنة في مطالب بالتصريح باملداخيل إلايجار املحققة تبل فاتح من فيفري من كل لها مكان إتامة املسؤجر، كما أنه 

 3.(Gn°16)وثيقة من نوع 
ة على عدم إيداع التصريح الخاص بالضريبفي دحالة : املداخيل إلايجارية العقوبات املفروضة على الضريبة 2-3

يوم إبتداءا من تاريخ تذكير املكلف بذلك، فدن إدارة الضرائب باستطاعتها أن تتدد  70املداخيل إلايجارية في ظرف 
 4%.74ائية وأدحادية مع ميادة في دحقوق الضريبية املستتقة بنسبة مبلغ إلايجار بصفة تلق

 لصنف إيجارات العقارية املبنية و ير املبنية ة دخل إجماليلضريب تسجيل املحاسبي 2-4
 لدى إلادارة الضرائب  (IRG/RF) ة على الدخل إلاجمالي صنف املداخيل إلايجاريةدفع ضريب(: 11 -2)الجدول رقم 

 رقم الحساب الحسابإسم  دائن دينم
 
 

 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 

 دحساب نقدية لد  تابض ضرائب

 هيك بنكي لدفع الضرائب والرسوم الحقوق 

 دحساب جاري بريدي لد  تابض ضرائب
 ضريبة على الدخل إلاجمالي لصنف املداخيل إلايجارية

-  (IRG/RF)ة دفع الضريب-
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 ضريبة على الدخل إلاجمالي لصنف املداخيل إلايجارية
 %40امليزانية الدولة 
 %40امليزانية البلدية 

-  في نهاية كل ههر( IRG/RF)ة توميع الضريب-
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 اعتمادا على املعلومات املقدمة من طرف إلادارة الضرائب طالبمن إعداد ال: املصدر

                                                           
 .54ص،  مرجع سبق ذكره ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 27املادة  (1)
 55مرجع سبق ذكر، ص  ،ون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلةقان، 302املادة  (2)
  .54ص،  مرجع سبق ذكره ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 22املادة  (3)
 545ص ،  مرجع سبق ذكرهعيس ى سماعين،  (4)
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  (Revenus des Capitaux Mobiliers) عائدات رؤوس ألاموال املنقولة -3

ة من خالل أرباح ملكلف بالضريبدحصص وإلايرادات املماثلة لها التي يتتصل عليها امداخيل ألاسه، و وهي 

هكل هركات  هركات ألاسه، بمفهوم القانون التجاري والشركات املدنية املتخذةها عرؤوس ألاموال املنقولة والتي توم 

أسه، وهركات ألاشخاص، والشركات ذات املسسؤولية املحدودة، والشركات املساهمة التي اختارت النظام الجبائي 

 :، وعموما يمكن للمداخيل املنقولة أن تأخذ هكلين من العائدات1لشركات الرؤوس ألاموال

  2:املومعة فيما يلي تتمثل املداخيل: ريوع ألاسهم أو حصص الشركة وإلايرادات املماثلة 3-1

 ألارباح وإلايرادات التي ال تدرج في إلادحتياطات أو في رأس املال؛ 

  املبالغ أو القي، املوضوعة تتت تصرف الشركاء أو دحاملي ألاسه، أو دحاملي دحصص الشركة وغير املقتطعة

 من ألارباح؛

 إيرادات ألاموال املستثمرة؛ 

 شركاء إما مباهرة أو بواسطة شخص أو هركة؛القروض أو التسبيقات املوضوعة تتت تصرف ال 

 املكافآت وإلامتيامات والتوميعات غير املعلن عنها؛ 

 املكافآت املدفوعة للشركاء أو املدراء غير املعوضة أو ألداء خدمة أو التي يعتبر مبلغها مبالغا فيه؛ 

  كمكافأة عن وظيفته،؛أتعاب مجلس إدارة الشركة والنسب املئوية من الربح املمنوح ملدراء الشركات 

  ألارباح املحولة إلى هركة أجنبية غير مقيمة من تبل هركاتها الفرعية املقيمة في الجزائر أو كل منشأة مهنية

 .أخر  باملفهوم الجبائي

 3:ت، تتديد مداخيلها كما يلي :إلايرادات الديون والودائع والكفاالت 3-2

 ديون املمثلة باألسه، والسندات العامة وسندات القرض ألاخر  الديون الرهينة املمتامة منها والعادية، وال

 القابلة للتداول بدستثناء كل عملية تجارية ال تكتس ي الطابع القانوني للقرض؛

 الودائع املالية تتت الطلب أو ألجل متدد، مهما كان املودع ومهما كان تخصيص الوديعة؛ 

 الكفاالت نقدا؛ 

 الحسابات الجارية؛ 

  ق؛سندات الصندو 

 الودائع في دحسابات قالستثمار املنجزة في إطار العمليات البنكية املتعلقة بالصيرفة إلاسالمية. 

ة ملجرد الدفع الفوائد مهما كانت الطريقة التي يت، بها أو تسجيلها في تستتق الضريب: ةالحدث املنش ىء للضريب 3-3

بيع متل تجاري، ويسؤجل الحد  الناتجة عن ثمن الجانب املدين أو الدائن لحساب ما، وفي دحالة رسملة الفوائد 

 4.ء للضريبة إلى تاريخ دفع الفوائداملنش ى

                                                           
  .54ص،  مرجع سبق ذكره ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 24املادة  (1)
 .54ص،  مرجع سبق ذكره ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 26املادة  (2)
 54ص،  مرجع سبق ذكره ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 44املادة  (3)
 54ص،  مرجع سبق ذكره ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 42املادة  (4)
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 1:من جملة املعدالت املفروضة على رؤوس ألاموال املنقولة نذكر: ةمعدالت املطبقة لحساب الضريب 3-4

 ة؛متررة من الضريب% 34صدر تقدر بي تخضع املداخيل املومعة إلى نسبة قالتتطاع من ال 

 متررة من % 30دد معدل قالتتطاع من املصدر بالنسبة لعوائد الديون والودائع والكفاالت بنسبة يت

 الضريبة؛

  ؛%40يتدد معدل قالتتطاع من املصدر بالنسبة لحوابل السندات غير قالسمية أو لحاملها بي 

 ي دفاتر أو دحسابات قالدخار تتدد نسبة قالتتطاع من املصدر فيها يتعلق بالفوائد الناتجة عن املبالغ املقيدة ف

 :لألشخاص وفق النسب التالية

 دج؛40.000متررة من الضريبية بالنسبة لقسط الفوائد الذي يساوي أو يقل عن % 03 -

 دج؛40.000متررة من الضريبية بالنسبة لقسط الفوائد الذي يزيد عن % 30 -

الذين يقومون بدفع مداخيل تي، ( ماليةهركات، بنوك، مسؤسسات )ينين يتعين على املد: إلتزامات الضريبية 3-5

يوم  70على مداخيل القي، املنقولة وتسديدها خالل  الضريبةأن يقوموا بدتتطاع ....( توميع أرباح، فوائد،) منقولة

ألاولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي أجريت فيه إلاتتطاعات لد  تباضة الضرائب املختصة إتليميا، وذلك 

 (.Gn°50)بدستعمال الوثيقة 

 :ة على الدخل إلاجمالي لصنف مداخيل رؤوس ألاموال املنقولةالتسجيل املحاسبي للضريب 3-2
 لدى إلادارة الضرائب ة على الدخل إلاجمالي صنف مداخيل ألاموال املنقولة دفع ضريب(: 11 -2)الجدول رقم 

 رقم الحساب إسم الحساب دائن دينم
 
 

 

XXXX 
XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 

 نقدية لد  تابض ضرائب دحساب

 هيك بنكي لدفع الضرائب والرسوم الحقوق 

 دحساب جاري بريدي لد  تابض ضرائب
 إ  إلتتطاع من املصدر بنف أرباح مومعة.د.ض
 إ إلتتطاع آخر من املصدر.د.ض

 -إ لصنف مداخيل ألاموال املنقولة.د.تسديد ض -
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 اعتمادا على املعلومات املقدمة من طرف إلادارة الضرائب طالبمن إعداد ال: املصدر

 Traitements ; Salaires et Rentes Viagères)) املرتبات وألاجور واملعاشات والريوع العمرية  -4

الي املعتمد أساسا تخضع املرتبات والتعويضات وألاتعاب وألاجور واملنح والريوع العمرية في تكوين الدخل إلاجم

صدر، وتعتبر أجورا الترار الضريبة على الدخل إلاجمالي لصنف الرواتب وألاجور، وذلك عن طريق إلاتتطاع من امل

 2:ة كل من العنابر التاليةلتأسيس الضريب

  املداخيل املدفوعة إلى الشركاء واملسيرين لشركات ذات مسسؤولية متدودة والشركاء في هركات ألاشخاص

 كات املدنية املهنية وأعضاء هركات املساهمة؛والشر 

 املبالغ املقبوضة من تبل أشخاص يعملون في بيوته، بصفة فردية لحساب الغير، وهذا مقابل عمله،؛ 

  ؛مصاريفه،التعويضات والتسديدات والتخصيصات الجزافية املدفوعة ملديري الشركات، لقاء 

                                                           
 55ص،  مرجع سبق ذكره ،ملباشرة والرسوم املماثلةقانون الضرائب ا، 302املادة  (1)
 55ص،  مرجع سبق ذكره ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 62املادة  (2)
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 نح لفترات غير ههرية، بصفة اعتيادية من تبل املستخدمين؛عالوات املردودية واملكافآت أو غيرها التي تم 

  املبالغ املسددة ألشخاص يمارسون إضافة إلى نشاطه، ألاساس ي كأجراء نشاط التدريس أو البتث أو املراتبة أو

 .كأساتذة مساعدين بصفة مسؤتتة، وكذلك املكافآت الناتجة عن كل نشاط ظرفي ذي طابع فكري 

ة وفق جدول تتسب الضريب(: IRG/S)الدخل إلاجمالي لصنف الرواتب وألاجور ة على حساب الضريب 4-1

 :التصاعدي التالي
 (IRS/S)لصنف الرواتب وألاجور   ة على الدخل إلاجماليحساب الضريب: (12 -2)رقم الجدول 

 الضريبة التراكمية الضريبة نسبة الضريبة (دج)قسط الدخل الخاضع للضريبة 

 دج 70.000ال يتجاوم 

 دج 20.000إلى  دج  70.003 من

 دج 80.000إلى  دج 20.003من 

 دج360.000دج إلى  80.000من 

 دج 170.000دج إلى  360.003من 

 دج 170.000أكثر من 

0% 

71% 

72% 

10% 

11% 

14% 

// 

 دج 1.300

 دج 30.800

 دج 72.000

 دج 47.800

-- 

// 

 دج 1.300 

 دج 31.200

 دج 12.200

 دج 20.200

-- 

 .10، ص 7077، ضرائب املباهرة والرسوم املماثلةمن تانون ال 302املادة  إعداد الطالب إعتمادا علىمن : املصدر

بشرط أن ال يقل هذا التخفيض عن % 20ة إلاجمالية تقدر بي وألاجور من تخفيض نسبي من الضريبتستفيد املرتبات 

 (هرياه 3400دج و  3000أي ما بين ) سنويا  38.000دج وال يزيد عن  37.000

 .دج من إعفاء كامل من الضريبة على الدخل إلاجمالي 10.000تستفيد املداخيل التي ال تتعد  مبلغ 

ة على ن تخفيض إضافي ويت، تتديد الضريبدج م 14.000دج وتقل عن  10.000تستفيد املداخيل التي تفوق مبلغ 

 :آلاتية الدخل إلاجمالي املستتقة بالنسبة لهذه الفئة من الدخل وفقا للصيغة

 

دج، التي يتقاضاها العمال املعوتين  27.000دج وتقل عن  10.000وعالوة على ذلك، تستفيد املداخيل التي تفوق 

دحركيا أو عقليا أو املكفوفين أو الص، البك،، وكذا العمال املتقاعدون التابعون للنظام العام، من تخفيض إضافي 

ة ر إليه أعاله، ويت، تتديد الضريبأن ال يتراك، مع التخفيض الثاني املشا على مبلغ الضريبة على الدخل إلاجمالي، على

 :إلاجمالي لهذه الفئة من الدخل وفقا للصيغة التالية الدخل على

 

 .على املرتبات املدفوعة بعنوان عقد للخبرة أو التكوين% 70وفضال عن ذلك يت، تطبيق تخفيض تدره 

 1:الضريبة على الدخل إلاجمالي لصنف الرواتب وألاجور ما يلييعفى من : إلاعفاءات من الضريبة 4-2

  ألاشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة بدون مقابل، منصوص عليها في اتفاق

 دولي؛

 ؛نظامها الجمركي أنش ئ، التي للتموين ألاشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في املخامن املركزية 

                                                           
 55ص،  مرجع سبق ذكره ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 68املادة  (1)

 (27.925/8) -(137/51)× ( وفقا للتخفيض ألاول )الضريبة على الدخل إلاجمالي = الضريبة على الدخل إلاجمالي 

 (81.213/41) -(93/21)× ( وفقا للتخفيض ألاول )الضريبة على الدخل إلاجمالي = الضريبة على الدخل إلاجمالي 
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  ور واملكافآت ألاخر  املدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب، وفقا للشروط املحددة عن طريق ألاج

 التنظي،؛

 التعويضات املربودة ملصاريف التنقل أو املهمة؛ 

 التعويضات عن املنطقة الجغرافية؛ 

 ودحيد واملنح العائلية ومنتة ألامومة؛ألاجر ال: املنح ذات الطابع العائلي التي ينص عليها التشريع قالجتماعي مثل 

 التعويضات املسؤتتة واملنح الريوع العمرية املدفوعة لضحايا دحواد  العمل لذوي دحقوته،؛ 

  منح البطالة والتعويضات واملنح املدفوعة على أي هكل كان من تبل الدولة والجماعات املحلية واملسؤسسات

 املساعدة والتأمين؛العمومية تطبيقا للقوانين واملراسي، الخابة ب

 اني نتج الريوع العمرية املدفوعة كتعويضات عن الضرر بمقتض ى دحك، تضائي من أجل تعويض ضرر جسم

 ألزمه اللجوء إلى مساعدة الغير للقيام باألفعال العادية للحياة؛ عنه للضحية، عجز دائ، كلي

 لوطنية؛املعاهات املجاهدين وألارامل وألابول من جراء وتائع دحرب التترير ا 

 املعاهات املدفوعة بصفة إلزامية على إثر دحك، تضائي 

 تعويضة التسريح؛ 

ة على ألاجور عن طريق إلاتتطاع من املصدر من طرف رب العمل لد  يت، دفع الضريب: إلتزامات الضريبية 4-3

لتابعين للنظام تباضة الضرائب التي يتبع لها املكتتب الذي تام بدفع ألاجور سواء ههريا بالنسبة للمكلفين ا

بنية اللون فهي خابة باإلدارات ( Gn°50A)مرتاء اللون، أما بالنسبة للوثيقة ( Gn°50)بدستعمال الوثيقة  الحقيقي

العمومية، وذلك خالل العشرين يوم ألاولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي أجريت فيه إلاتتطاعات لد  تباضة 

 1.ة الجزافية الودحيدة التي سنتطرق لها الدحقالضريبة تابعين للنظام الضريبلفين باالضرائب، أو فصليا بالنسبة للمك

 ة على الدخل إلاجمال لصنف الرواتب وألاجور للضريب التسجيل املحاسبي 4-4
 لدى إلادارة الضرائب  (IRG/S)ة على الدخل إلاجمالي صنف رواتب وألاجور دفع ضريب(: 13 -2)الجدول رقم 

 م الحسابرق إسم الحساب دائن دينم
 
 

 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 

 دحساب نقدية لد  تابض ضرائب

 هيك بنكي لدفع الضرائب والرسوم الحقوق 

 دحساب جاري بريدي لد  تابض ضرائب
 ضريبة على الدخل إلاجمالي لصنف الرواتب وألاجور 

- (Gn°50)بواسطة وثيقة  (IRG/S)ة دفع الضريب-

 

 
 

201 001 100 

100 002 

110 005 

520 002 

 
 

 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 

 دحساب نقدية لد  تابض ضرائب

 هيك بنكي لدفع الضرائب والرسوم الحقوق 

 دحساب جاري بريدي لد  تابض ضرائب
 ضريبة على الدخل إلاجمالي لصنف الرواتب وألاجور 

- عن طريق جدول فرعي (IRG/S)ة دفع الضريب-

 

 
 

201 001 101 4 

100 002 

110 005 

520 002 

 اعتمادا على املعلومات املقدمة من طرف إلادارة الضرائب طالبن إعداد الم: املصدر

 

                                                           
 544ص ،  مرجع سبق ذكرهعيس ى سماعين،  (1)
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  ( Bénéfices Industriels et Commerciaux et Non Commerciaux) و ير التجارية الصناعية والتجاريةألارباح  -5

التي يتققها  باحة الدخل، أو ألار أو الحرفية لتطبيق ضريبالتجارية  واملقصود بها ألارباح الصناعية أو

والناجمة عن ممارسة مهنة تجارية أو بناعية أو دحرفية، أو مهنة غير تجارية،  ألاشخاص الطبيعيين أو املعنويين

 .وكذلك ألانشطة املنجمية أو الناتجة عنها

ة الجزافية الودحيدة والذين يتجاوم ، والذين ال يخضعون لنظام الضريبأن ألاشخاص طبيعيين أو معنويين

 : دج لعمليات البيع أو تأدية الخدمات، ويخضعون للنظام الحقيقي املتمثل في 8.000.000له، السنوي رت، أعما

 أنشطة الترفية العقارية وتقسي، ألاراض ي؛ 

 أنشطة استيراد السلع والبضائع املوجهة إلعادة البيع على دحالها؛ 

 ؛ةوإعادة البيع على دحالها املمارسة دحسب هروط البيع بالجمل أنشطة هراء 

 ألانشطة املمارسة من طرف الوكالء؛ 

 ألانشطة املمارسة من طرف العيادات واملسؤسسات الصحية الخابة، وكذا مخابر التتاليل الطبية؛ 

 ألانشطة إلاطعام والفندتة املصنفة؛ 

 القائمين بعمليات تكرير وإعادة رسكلة املعادن النفيسة، بانعي وتجار املصنوعات من الذهب والبالتين؛ 

 ال العمومية والري والبناءألاهغ. 

ته، تجاومت  عاأما فيما يخص ألارباح املهن الغير التجارية الذي ال يتمتع أصحابها بصفة التاجر وإيدا

الطبيب، الجراح، البيطري، املحامي، : وعلى سبيل مثال نذكر 1دج فدنه،  سيخضعون للنظام املبسط 000 000 8

 إلخ..........دس، املترج،، املحضر القضائي، معماري املوثق، املحاسب، متافظ الحسابات، مهن

النتيجة أن ألادحكام التي تتدد : تحديد الربح الخاضع للضريبة على الدخل إلاجمالي لصنف أرباح املهن 5-1

ة على ألارباح الشركات التي سنتطرق ريبة على الدخل إلاجمالي والضريب، هي نفسها ألادحكام املشتركة بين الضالجبائية

 .الفصل الثالثي إلى ف

ة على الدخل إلاجمالي هو الربح الصافي املحدد دحسب نتيجة الربح الخاضع للضريب: ألارباح الخاضعة للضريبة 5-2

مختلف العمليات من أية طبيعة كانت بما في ذلك نتائج عمليات التنامالت عن أي عنصر من عنابر ألابول أثناء 

ملبيعات صافي هو فرق بين النتائج املحققة من طرف املسؤسسة أو الشركة كاأي أن الربح القالستغالل أو في نهايته، 

 .والتكاليف القابلة للخص،

ة على الدخل تتديد الوعاء الخاضع للضريب يت،: ة على الدخل إلاجمالي لصنف أرباح املهنحساب الضريب 5-3

 :إلاجمالي التي يت، وفق املعادلة التالية

 

وفقا  جمالي املطبقة على ألارباح التجارية والصناعية وأرباح املهن غير التجاريةة على الدخل إلا تتسب الضريب

 :للجدول التصاعدي التالي

                                                           
 54مرجع سبق ذكره، ص ،  القانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة مكرر، 13املادة  (1)

 (Déductions)الخصومات  –( Réintégrations)إلادمجات + ملحاسبية النتيجة ا= النتيجة الجبائية 
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  ة على الدخل إلاجماليحساب الضريب: (13 -2)رقم الجدول 
 نسبة الضريبة (دج)قسط الدخل الخاضع للضريبة 

 دج 720.000ال يتجاوم 

 دج 280.000إلى  دج  720.003 من

 دج 260.000إلى  دج 280.003من 

 دج3.270.000دج إلى  260.000من 

 دج 1.820.000دج إلى  3.270.003من 

 دج 1.820.000أكثر من 

0% 

71% 

72% 

10% 

11% 

14% 

 .10، ص 7077، ضرائب املباهرة والرسوم املماثلةمن تانون ال 302املادة : املصدر

 :تتسب الضريبة على الدخل إلاجمالي وفق العالتة التالية

 

الصناعية )ة على الدخل إلاجمالي بنف ألارباح املهنية يت، دفع الضريب: ة على الدخل إلاجماليفع الضريبآلية د 5-4
 :، ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول التالي1عن طريق نظام التسبيقات( والتجارية، وكذا أرباح املهن غير التجارية

 ة على الدخل إلاجماليى الحساب ومبالغها للضريبيقات علآجال دفع التسب: (14 -2)رقم الجدول 

 مبالغ التسبيقات آلاجال التسبيقات
 ة السنة السابقةمن ضريب% 10 مارس 70فيفري إلى  70 التسبيق ألاول 

 ة السنة السابقةمن ضريب%  10 جوان 70ماي إلى  70 التسبيق الثاني

هر اليوم ألاول من الشهر الثالث املوالي لش ربيد التصفية
 إدراج الجدول للتتصيل

الضريبة املستتقة للسنة مطروح منها مجموع 
 التسبيقات

 21-27، ص ص 7073الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبية، الوزارة املالية، املديرية العامة للضرائب،: املصدر

الب بالتصريح إذا كان املكلف يخضع للنظام الحقيقي فهو مط: واجبات املكلف الخاضع للنظام الحقيقي 5-5

بجميع مداخيله بواسطة تصريتات تقدمها إدارة الضرائب، منها ما هو ههري أو فصلي ومنها ما هو سنوي، ودحسب 

 :نوع النشاط ويمكن ذكر أه، هذه التصريتات فيما يلي

 من نوع ة طبيعي كان أو معنوي مطالب بالتصريح بنشاطه في وثيقةكل مكلف بالضريب: التصريح بالوجود 5-5-1

(Gn°08 )2.في أجل ثالثون يوما ألاولى من بداية نشاطه لد  مفتشية الضرائب التابع لها 

ة لنظام الحقيقي مطالب بدفع الضريبة طبيعي كان أو معنوي خاضع لكل مكلف بالضريب: التصريح الشهري  5-5-2

 (Gn°50A)أو ( Gn°50)يوما املوالية للفصل املصرح به في وثيقة من نوع  70لد  تباضة الضرائب خالل 

                                                           
 555ص ،  مرجع سبق ذكره ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 144املادة  (1)
 44ص ،  مرجع سبق ذكره ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 381املادة  (2)

افق في الجدول ×  النتيجة الجبائية= الضريبة على الدخل إلاجمالي   املعدل املو
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ة للنظام املبسط مطالب بدفع الضريبة طبيعي كان أو معنوي خاضع كل مكلف بالضريب: التصريح الفصلي 5-5-3

، بدضافة إلى (Gn°50A)أو ( Gn°50)يوما املوالية للفصل املصرح به في وثيقة من نوع  70لد  تباضة الضرائب خالل 

 1.، مع أيضا مسك دفتر يومي مسؤهر وممض ى من طرف املصلحة املسيرةوألاعباء في وثيقة خابةالتصريح باإليرادات 

أفريل كآخر أجل من  10هناك تصريتات عدة مطالب املكلف بدفعها سنويا خالل يوم : التصريحات السنوية 5-5-4

 :، ويمكن ذكر بعض منها فيما يليالسنة املوالية

طبيعي كان أو معنوي، مطالب بدفع هذه امليزانية إلى املكلف بالضرائب (: امليزانية الجبائية)التصريح السنوي  -

 (.Gn°11و   Gn°01 ،Gn°04)مفتشية الضرائب تبل فاتح من ماي من السنة املوالية في وثيقة من نوع 

ة طبيعي أو معنوي خاضع للنظام الحقيقي يمارس نشاط تجارة كل مكلف بالضريب :كشف تفصيلي بالعمالء -

كشف التفصيلي للعمالء إلى إدارة الضرائب تبل فاتح من ماي من السنة املوالية في بالجملة مطالب بتقدي، هذا ال

2(.Gn°03)وثيقة من نوع 

 

كل ألاشخاص والهيئات والجماعات التي تقوم بدفع ألاجور و املرتبات : التصريح باملرتبات وألاجور املختلفة -

 .(Gn°29)في وثيقة من نوع  دارة الضرائبمطالبة بدكتتاب هذا التصريح تبل فاتح من ماي من كل سنة لد  إ

مين في هركات املساهمة كل ألاشخاص الطبيعيين وكل املساه :ة على الدخل إلاجماليالتصريح السنوي بالضريب -

بتقدي، هذا التصريح إلى إدارة الضرائب تبل فاتح من ماي من  مطالبينأو هركات ألاشخاص أو هركات ألاموال، 

 .3(Gn°01)ملالية الحالية في وثيقة من نوع السنة املوالية للسنة ا

 4:ة على أرباح املهن في بعض الحاالت الخابة كما يليللضريبتمنح التخفيضات : الضريبيةالتخفيضات  5-2

  ؛%14يطبق على الربح الناتج عن نشاط املخبرة دون سواه تخفيض بنسبة 

  روط آلاتيةوفقا للش% 10يطبق على ألارباح معاد إستثمارها تخفيض نسبته: 

البد من إعادة إستثمار ألارباح في هراء التثبيتات القابلة لإلهتالك بدستثناء السيارات السيادحية التي ال تشكل  -

ألاداة الرئيسية للنشاط خالل السنة املالية لتتقيقها أو خالل السنة املوالية من خالل تقدي، إلتزام خطي 

 بذلك؛

 تثمارها في التصريح السنوي لألرباح؛البد من ذكر مبلغ ألارباح املعاد اس -

البد من إرفاق تائمة باالستثمارات املحققة في إطار ألارباح املعاد إستثمارها مع التصريح السنوي لألرباح مع  -

 تبيان طبيعتها وتاريخ دخولها في ألابول وكذا سعر تكلفتها؛

 .سنوات 4املسؤسسة ملدة من بقاء التثبيتات التي استفادت من التخفيض الضريبي بتومة  ال بد -

وفي دحالة عدم إدحترام هذه ألادحكام املتعلقة بدعادة إستثمار ألارباح إسترداد التخفيض الضريبي مع تطبيق غرامة 

مطالبة املكلف سنوات فدنه سوف يت،  4، وفي دحالة تنامل عن هذه التثبيتات في مدة تقل عن %74جبائية تقدر بي 

 .على الحقوق املستتقة %4ة مع ميادة بالفارق في الضريب
                                                           

 54ص ،  مرجع سبق ذكره ،الضرائب املباشرة والرسوم املماثلةقانون ، 3مكرر ومكرر  13املادة  (1)
 45ص ،  مرجع سبق ذكره ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 2الفقرة  772املادة  (2)
 54ص ،  مرجع سبق ذكره ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 22املادة  (3)
 554ص ،  مرجع سبق ذكرهعيس ى سماعين،  (4)
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 : التسجيل املحاسبي للضريبة على الدخل إلاجمالي لصنف أرباح املهن 5-7
 لدى إلادارة الضرائب  (IRG/BIC, BNC)ة على الدخل إلاجمالي لصنف أرباح املهندفع ضريب(: 15-2)الجدول رقم 

 رقم الحساب إسم الحساب دائن دينم
 
 

 

XXXX 
XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 

 نقدية لد  تابض ضرائبدحساب 

 هيك بنكي لدفع الضرائب والرسوم الحقوق 

 دحساب جاري بريدي لد  تابض ضرائب
 الصناعية والتجارية لصنف أرباحى الدخل إلاجمالي ضريبة عل

 ضريبة على الدخل إلاجمالي لصنف أرباح غير التجارية

 -على الدخل إلاجمالية دفع الضريب-

 

 
 

201 001 101 301 

201 001 101 302 

100 002 

110 005 

520 002 

 اعتمادا على املعلومات املقدمة من طرف إلادارة الضرائب طالبمن إعداد ال: املصدر

 (IBS)الضريبة على ألارباح الشرتات : ثانيا
من  3227ة على أرباح الشركات من بين الركائز ألاساسية لإلبالح النظام الجبائي لسنة يعتبر إدحدا  الضريب

هذا املسعى ت،  بين ألاشخاص الطبيعيين و املعنويين بدخضاع كل فئة لضريبية خابة بها، ولتكريس خالل الفصل

ة على تسؤسس ضريب: "، دحيث ت، تعريفها3223من تانون املالية لسنة  18ة بموجب املادة رت، تأسيس هذه الضريب

ة على ألارباح ، تسمى بالضريبيينمجمل ألارباح أو املداخيل التي تتققها الشركات وغيرها من ألاشخاص املعنو 

 1." الشركات

ة على أرباح الشركات يت، على أساس إن مجال تطبيق الضريب: ة على أرباح الشرتاتمجال تطبيق الضريب -1

  2.الخضوع إلاجباري أو إلاختباري للشركات

 ملنصوص عليها فيتفرض على ألارباح املحققة من طرف ألاشخاص املعنوية ا: الشرتات الخاضعة إجباريا 1-1

 3:القانون التجاري وهي

  هركات املساهمة(SPA)؛ 

  الشركات ذات املسسؤولية املحدودة(SARL)؛ 

  املسؤسسات ذات الشخص الودحيد ذات املسسؤولية املحدودة(EURL)؛ 

  ،هركات التوبية باألسه(SCA)؛ 

  العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري  والهيئاتاملسؤسسات(EPIC.) 

 :ة على أرباح الشركات واملتمثلة فيهركات الخاضعة إختياريا للضريبهناك بعض : تات الخاضعة إختيارياالشر  1-2

  هركات التضامن(SNC)؛ 

  هركات التوبية البسيطة(SCS) 

ة على أرباح الشركات، وذلك عن طريق تقدي، طلب خطي ممض ى من مكن لهذه الشركات أن تخضع للضريبإال أنه ي

 . شركة، علما أن هذا قالختيار نهائي وال رجعة فيه طيلة مدة دحياة الشركةطرف املسسؤول عن ال
                                                           

 54ص ،  مرجع سبق ذكره ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 314املادة  (1)
 54ص ،  مرجع سبق ذكره ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 316املادة  (2)
 554ص ،  مرجع سبق ذكرهعيس ى سماعين،  (3)
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ة على أرباح الشركات هو الربح الصافي املحدد دحسب نتيجة ع للضريبالربح الخاض: ةألارباح الخاضعة للضريب -2

اء قالستغالل أو في مختلف العمليات من أية طبيعة بما في ذلك نتائج عمليات التنامالت عن أي عنصر من ألابول أثن

والعائدات  كاملبيعات)نهايته، أي أن الربح الصافي هو فرق بين النتائج املحققة من طرف املسؤسسة أو الشركة 

التي  التكاليف القابلة للخص، والتكاليف غير القابلة تتديدوالتكاليف القابلة للخص،، لذلك يجب  (إلاستثنائية

 .ة على أرباح الشركات وفق املعادالت التالية، بعد ذلك دحساب وعاء الضريب، ويتفي الفصل املواليتطرق إليها سن

 

 

 

 

 1:يتدد معدل الضريبة على أرباح الشركات كما يلي: ةحساب الضريب -2

 32 %بالنسبة ألنشطة إنتاج السلع؛ 

 71 %تثناء بالنسبة ألنشطة البناء وألاهغال العمومية والري، وكذا ألانشطة السيادحية والحمامات، باس

 وكاالت ألاسفار؛

 76 %  بالنسبة لألنشطة ألاخر. 

يجب على ألاشخاص املعنويين والخاضعين للضريبة على أرباح املسؤسسات الذين يمارسون العديد من 

ألانشطة في نفس الوتت أن يقدموا متاسبة منفصلة لهذه ألانشطة، تسمح بتتديد دحصة ألارباح كل نشاط مناسب 

 ياسبة منفصلة يسؤدي إلى تطبيق منهجح الشركات الواجب تطبيقه، وعدم ادحترام مسك متملعدل الضريبة على أربا

 %.76ملعدل 

 :على أرباح الشركات وفق العالتة التالية ةوتتسب الضريب

 

ة على ألارباح الشركات على هكل ثالثة تسبيقات ، تتصيل الضريبيت: ة على أرباح الشرتاتآليات دفع الضريب -3

 :واملتمثلة في
 ألارباح الشرتاتآجال دفع التسبيقات على الحساب ومبالغها للضريبية على : (12 -2)رقم الجدول 

 آجال دفع التسبيق قيمة التسبيق التسبيقات
 مارس 70فيفري إلى  70ما بين  X 10%( 3-ن)الضريبة السنة املاضية  التسبيق ألاول 
 جوان 70ماي إلى  70ا بين م X 10%( 3-ن)الضريبة السنة املاضية  التسبيق الثاني
 نوفمبر 70أكتوبر إلى  70ما بين  X 10%( 3-ن)الضريبة السنة املاضية  التسبيق الثالث

  303 ، ص7077، 146املادة ، تانون الضرائب املباهرة والرسوم املماثلةالوزارة املالية، املديرية العامة للضرائب،: املصدر

ن الضريبة لسنة املالية الحالية نتصل ما يسمى بربيد التصفية، والذي بعد دحساب التسبيقات الثال  وطردحها م

 :يعرف باملعادلة التالية
                                                           

 44ص ،  رجع سبق ذكرهم ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 340املادة  (1)

 التكاليف املحاسبية –إلايرادات املحاسبية = النتيجة املحاسبية 
 ضالتكاليف القابلة للتخفي –إلايرادات الخاضعة =  ةالجبائي نتيجةال

 (Déductions)الخصومات  –( Réintégrations)إلادمجات +  ةاملحاسبي النتيجة= ة الجبائي النتيجة

 معدل الضريبة على أرباح الشرتات×  ةالجبائي النتيجة= لضريبة على أرباح الشرتات ا
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 :فدن التسبيقات يت، دحسابها وفق املعادلة التاليةأما فيما يخص املسؤسسات الحديثة إلانشاء، 
 

 :الشركات دحسب الجدول تتدد نسبة قالتتطاعات من املصدر بالنسبة للضريبة على أرباح : املعدالت الخاصة -4
 ة على أرباح الشرتاتعدالت الاقتطاع من املصدر للضريبم: (17 -2)رقم الجدول 

 ةاط الخاضع للضريبالنش املعدل
 بالنسبة لعوائد الديون والودائع والكفاالت؛ - 30%

 عليها معاملة باملثلبالنسبة للمبالغ التي تقبضها هركات النقل البتري ألاجنبية، أما إذا كانت أكثر من ذلك، تطبق  -
 بالنسبة للعائدات ألاسه، أو الحصص إلاجتماعية - 34%

 بالنسبة للمبالغ املحصلة من تبل املسؤسسات في إطار عقد تسيير الذي يخضع إلى قالتتطاع من املصدر - 70%

 فوائض القيمة الناتجة عن التنامل عن ألاسه، أو الحصص قالجتماعية أو ألاوراق املماثلة -
سبة للمداخيل التي تقبضها املسؤسسات ألاجنبية التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر في إطار بفقات بالن - 10%

 تأدية الخدمات؛

 املبالغ املدفوعة مقابل خدمات من كل نوع تسؤدي أو تستعمل في الجزائر؛ -

 .راءته،العائدات املدفوعة للمخترعين املقيمين في الخارج، بموجب إمتيام رخصة استغالل ب -
 .بالنسبة للمداخيل الناتجة عن سندات الصناديق غير إلاسمية أو لحاملها - 20%

 22، ص 7077، 7الفقرة  340، املادة تانون الضرائب املباهرة والرسوم املماثلةالوزارة املالية، املديرية العامة للضرائب،: املصدر

تفرض عليه تصريتات ة على أرباح الشركات، ريبكل شخص معنوي خاضع للض: ةالالتزامات الخاضعين للضريب -5

 :التالية

ة على أرباح الشركات مطلب بالتصريح بداية النشاط في وثيقة من كل مكلف خاضع للضريب: التصريح بالوجود 5-1

 دج 10.000يوم وإال تفرض عليه عقوبة تقدر بي  10في دحدود ( Gn°08)نوع 

ة مطالب بدكتتاب تبل فاتح من ماي من كل سنة تصريتا بمبلغ بكل مكلف خاضع للضري: التصريح باألرباح 5-2

تدفع لد  مفتشية الضرائب الذي يتبع له مكان تواجد مقر   الربح الخاضع للضريبة، يتمثل في امليزانية الجبائية

 .(Gn°04 + Gn°02)الشركة أو إلاتامة الرئيسية لها في وثيقة من نوع 

 .ة على أرباح الشرتاتخص الضريبسبيقات املدفوعة فيما يكشف الت 5-3

على املكلف الخاضع لهذه الضريبة إيداع التصريح خاص بالتنامل أو : في حالة التنازل أو التوقف عن النشاط 5-4

 .أيام 30التوتف لد  مفتشية الضرائب التي يتبع لها مقر الشركة أو املسؤسسة الرئيسية وهذا في أجل ال يتجاوم 

ة تقدي، تصريتات كلما طلب منه مفتش على كل مكلف خاضع للضريب: وتيةق الثبتقديم مختلف الوثائ 5-5

الضرائب، كل الوثائق املحاسبية ونسخا من ألاوراق والوثائق الخابة باإليرادات والنفقات التي من هأنها إثبات صحة 

 .النتائج املبنية في التصريح

 مجموع التسبيقات الثالثة املدفوعة –الضريبة على أرباح الشرتات = رصيد التصفية 

 %31× %( 5× رأس املال الاجتماعي املسخر = )في حالة الشرتات الحديثة النشأة التسبيق 
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 1:يح السنوي بعد إنقضاء آلاجال تفرض الزيادات التاليةعندما يت، إيداع التصر : العقوبات والغرامات املفروضة-2

 30 %إذا ل، تتعد  مدة التأخير ههرا؛ 

 70 %عند التأخير ملدة ههرين؛ 

 74 %عندما يتجاوم ههرين. 

ي تكتتب من طرف املكلفين والتصريتات الت" الش يء"ويترتب على إلايداع املتأخر للتصريتات التي تتمل عبارة 

 :فيدون من إعفاء جبائي أو يتتصلون على نتائج عاجزة، تطبيق الغرامات التاليةة الذين يستبالضريب

 7.400 دج عندما تكون مدة التأخير ههرا؛ 

 4.000 دج عندما تتجاوم ههرا وتقل عن ههرين؛ 

 30.000 عندما يتجاوم التأخير ههرين. 

 2:فأنه تفرض عليه عقوبة كما يليفي دحالة تام مكلف بتصريتات خاطئة، : الزيادات بسبب النقص في التصريح -7

 30  % دج؛ 40.000إذا كان مبلغ الحقوق املتملص منها يقل أو يساوي 

 34 % دج؛ 700.000دج و  40.000اذا كان مبلغ الحقوق املتملص منها ما بين 

 74 % دج 700.000في دحالة كان مبلغ يفوق 

 :ةالتسجيل املحاسبي للضريب -8

 (3أنظر للمتلق : )كات دحسابات مختلفة نذكر منها ما يليللضريبة على ألارباح الشر      

 ة على ألارباح الشركات الضريب: 703 003 307/ دحي 

 ة على ألارباح الشركات إلتتطاع من املصدرالضريب: 703 003 307 3/دحي 

 ة على ألارباح الشركات إلتتطاع  آخر من املصدرالضريب: 703 003 307 7/دحي 

 على ألارباح الشركات املحصلة عن طريق الجداول  ةالضريب: 703 003 307 1/دحي 

 ة على ألارباح الشركات تسبيقات الضريب: 703 003 307 2/يدح 

 :ويت، تسجيلها على املستو  إلادارة الضرائب كما يلي

 لدى قابض الضرائب( IBS)ة تسجيل الضريب(: 18 -2)الجدول رقم 

 رقم الحساب إسم الحساب دائن دينم
 
 

 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 

 دحساب نقدية لد  تابض ضرائب

 هيك بنكي لدفع الضرائب والرسوم الحقوق 

 دحساب جاري بريدي لد  تابض ضرائب
 ضريبة على أرباح الشركاتال

 -(Gn°50)بواسطة وثيقة  (IBS)ة دفع الضريب-

 

 
 

201 001 102 … 

100 002 

110 005 

520 002 

 املقدمة من طرف إلادارة الضرائب اعتمادا على املعلومات طالبمن إعداد ال: املصدر

                                                           
 44ص ،  مرجع سبق ذكره ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 177املادة  (1)
 44ص ،  مرجع سبق ذكره ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 321املادة  (2)
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 الرسم على الرقم ألاعمال :ثانياملطلب ال
 .الرس، على النشاط املنهي، والرس، على القيمة املضافة: يتمثل الرس، على ألاعمال في الرسمين املهمين وهما

 الرسم على النشاط املنهي: أوال

ة التي أستتد  بموجب تانون املالية لسنة ة من الضرائب املباهر بر الرس، على النشاط املنهي ضريبيعت

( TAIC)السابق واملتمثل في كل من الرس، على النشاط الصناعي والتجاري  ، والذي عوض الرس، الجبائي3226

 1.(TANC)والرس، على النشاط غير التجاري 

خاص الطبيعيين النشاط املنهي هو رس، يفرض على إلايرادات إلاجمالية املحققة من طرف ألاش أن الرس، على

ة الجزافية ن ال يخضعون لنظام الضريبأو دحرفيا والذي واملعنويين الذين يمارسون نشاطا مهنيا بناعيا كان أو تجاريا

 2: الودحيدة، يت، فرض الرس، النشاط املنهي على ما يلي

  ه، في الجزائر متال مهنيا ة الذين لديالتي يتققها املكلفون بالضريب( لربح الخام، رت، ألاعما)إلايرادات إلاجمالية

 ة على الدخل إلاجمالي، في الصنف ألارباح غير التجارية؛مارسون نشاطا تخضع أربادحه للضريبدائما وي

 ة على الدخل مارسون نشاطا تخضع أربادحه للضريبرت، أعمال يتققه في الجزائر املكلفون بالضريبة الذين ي

 ة على أرباح الشركات؛أو الضريب ح الصناعية والتجارية،في بنف ألاربا إلاجمالي،

  ،بالنسبة الخاضعين للرس، على القيمة املضافة يتسب رس، على النشاط املنهي من رت، ألاعمال بدون رس(HT)؛ 

  أما بالنسبة لغير الخاضعين للرس، على القيمة املضافة يتسب رس، على النشاط املنهي من رت، ألاعمال متضمن

 (.TTC)الرس، على القيمة املضافة 

يستفيد الخاضعون للرس، على النشاط املنهي من تخفيضات : التخفيضات في مجال الرسم على النشاط املنهي -1

 3:بنسب مختلفة، وذلك دحسب طبيعة العمليات املحققة، وتتمثل التخفيضات في

 :يستفيد من هذا التخفيض العمليات التالية%: 25تخفيض قدره  -

 لعمومية والري تمنح لنشاطات البناء وألاهغال ا, 

 :يستفيد من هذا التخفيض العمليات التالية%: 31تخفيض قدره  -

 مبلغ عمليات البيع بالجملة؛ 

  من الحقوق % 40مبلغ عمليات البيع بالتجزئة، واملتعلقة بمواد يشتمل سعر بيعها بالتجزئة على ما يزيد عن

 .غير املباهرة

 :التالية يستفيد من هذا التخفيض العمليات%: 51تخفيض قدره  -

  من % 40مبلغ العمليات البيع بالجملة الخابة باملواد التي يتضمن سعر بيعها بالتجزئة على ما يزيد من

 الحقوق غير املباهرة؛

                                                           
مجلة مقريزي للدراسات  ،(مؤسسة عالج)سات الاقتصادية الجزائرية املعالجة املحاسبية للضرائب في املؤسجياللي بهام، جمال الدين بكيري، يوسف هرع،  (1)

 545، ص 5555، 55، العدد 54قالتتصادية واملالية، املجلد 
 44ص ،  مرجع سبق ذكره ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 732املادة  (2)
 44ص ،  ق ذكرهمرجع سب ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 732املادة  (3)
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  مبلغ عمليات البيع بالتجزئة الخابة باألدوية، هرط أن تكون: 

 مصنفة ضمن املواد إلاستراتجية؛ 

  10و% 30معدل الربح للبيع بالتجزئة يتراوح بين.% 

 :يستفيد من هذا التخفيض%: 75تخفيض قدره  -

  مبلغ العمليات البيع بالتجزئة للبنزين املمتام، العادي والخالي من الرباص، الغاموال، وتود غام البترول املميع

 .والغام الطبيعي املضغوط

دالت التالية على يت، دحساب الرس، على النشاط املنهي وذلك بتطبيق املع: حساب الرسم على النشاط املنهي  -2

 1:املداخيل املهنية أو رت، ألاعمال الخاضع بعد منح التخفيضات في الوعاء املنصوص عليها تانونا

  (التجارة والخدمات)بالنسبة لكل ألانشطة % 3,4معدل 

  بالنسبة لنشاط نقل املحروتات بواسطة ألانابيب% 1معدل. 

 

 :للرس، على النشاط املنهي ما يلي املنش ئالحد   يشمل: للرسم على النشاط املنهي املنش ئالحدث  -3

بالنسبة للعمليات البيع البضائع  املنش ئيتمثل الحد  : بالنسبة للبيوع من التسليم القانوني أو املادي للبضاعة -

 (.تسلي، الفاتورة)، أو القانوني للبضاعة متمثلة في (تسلي، البضاعة)أو املنتوجات من التسلي، املادي 

للرس، يتمثل  ان الحد  املنش ىء :شغال العقارية وتأدية الخدمات من قبض الثمن الكلي أو الجزئيبالنسبة لأل  -

 .في تبض الثمن سواء كلي أو جزئي

كل مكلف خاضع لهذا الرس،، طبيعي كان أو معنوي ملزم : إلزامات املكلف الخاضع للرسم على النشاط املنهي -4

 :بتقدي، التصريتات التالية

يبين جزء من رت، ألاعمال  أن التصريح بوضوح، كما يجبعلى املكلف الخاضع للرس، ان يبرم  :تصريح سنوي  -

الذي تد يستفيد من التخفيض، ويت، تقدي، التصريتات السنوية تبل الفاتح ماي من السنة املولية للمصلحة 

 (.Gn°02 + Gn°04أو  Gn°11)الضرائب في وثيقة من نوع 

الشروط بيع بالجملة يجب دع، التصريح السنوي بجدول كشف تفصيلي  فيما يخص عمليات املنجزة دحسب -

 (.Gn° 03)للعمالء في سلسلة من نوع 

ة تقدي، تصريح عن كل مسؤسسة فرعية أو ودحدة يتولون استغاللها في كل بلدية من ضريبيتعين على املكلفين بال -

 .بلديات مكان إتامتها

ملحاسبية وإلاثباتات الضرورية لتدتيق في التصريح عند كل طلب من ة تقدي، الوثائق ايتعين على املكلفين بالضريب -

 إلادارة الجبائية؛

 (.Gn° 50)خاضع للرس، ملزم بتقدي، التصريتات الشهرية في وثيقة بدإلضافة إلى تقدي، تصريح السنوي، مكلف  -

 :هناك عدة ميادات وغرامات تفرض على املكلف يمكن ذكرها: الجبائية العقوبات -5

                                                           
 544ص ،  مرجع سبق ذكرهعيس ى سماعين،  (1)

 املعدل الضريبي× رقم ألاعمال الخاضع = الرسم على النشاط املنهي 
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 م تقدي، الكشف التفصيلي للعمالء يسؤدي إلى فقدان الحق في التخفيض؛إن عد 

  يترتب على ألاخطاء أو قالغفاالت أو عدم صحة املعلومات الواردة في الجدول املفصل للزبائن، تطبيق غرامة

 ة؛يها أخطاء أو إغفاالت أو عدم صحة املعلومات املطلوب، كل مرة ثبتت فدج 30.000دج إلى  3000جبائية من 

  عاء أو من تصفية دج كل من تام بمناورة التملص من الو  40.000دج إلى  4000يعاتب بغرامة جبائية من
 ة عن طريق تقدي، معلومات غير صحيتة أوردها في الجدول الفصل خاص بالزبائن؛الضريب

  قوبة تدرها املقررة تطبيق ع آلاجالفي " الش يء"يترتب عن عدم إيداع الجدول إلاهعاري الذي يتمل عبارة

 1دج 400

  يت، تطبيق عقوبات التأخير تصريح الشهري(Gn° 50)  دحسب كل ههر أو جزء من ههر التأخير. 

ة دفع مبلغ الرس، على النشاط املنهي ههريا اذا يجب على املكلفين بالضريب: نطام دفع الرسم على النشاط املنهي -2

 2:الية السابقة ما يليفاق رت، أعماله، الخاضع للضريبة املحقق في السنة امل

  خاص باملكلفين بالضريبة الذين يتمثل نشاطه، الرئيس ي في بيع البضائع واملواد واللوامم  :دج 81.111مبلغ
 ؛واملنتجات

  ة الناهطين في تطاع الخدمات؛خاص باملكلفين بالضريب :دج 51.111مبلغ 

  بالنسبة إلايرادات املهنية الخام: دج15.111مبلغ. 

 .املبلغ كان أتل من ذلك يت، تصريح فصلي للرس، على النشاط املنهي أما في دحالة

 :تسجيل املحاسبي للرسم على النشاط املنهي -7
 لدى قابض الضرائب( TAP) رسم على النشاط املنهيتسجيل ال(: 19-2)الجدول رقم 

 رقم الحساب إسم الحساب دائن دينم
 
 

 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 

 رائبدحساب نقدية لد  تابض ض

 هيك بنكي لدفع الضرائب والرسوم الحقوق 

 دحساب جاري بريدي لد  تابض ضرائب
 (TAP)الرس، على النشاط املنهي 

 -على مستو  القباضة الضرائب( TAP) تتصيل الرس،-

 

 
 

500 026 1 

100 002 

110 005 

520 002 

 الضرائباعتمادا على املعلومات املقدمة من طرف إلادارة  طالبمن إعداد ال: املصدر
 3:غير أن الرس، على النشاط املنهي يت، توميعه في نهاية الشهر كما يلي

  (TAP)الضريبية  توزيع(: 19 -2)الجدول رقم 
 رقم الحساب إسم الحساب دائن دينم

 
XXXX 

XXXX 

XXXX 

 

XXXX 

 

 (TAP)الرس، على النشاط املنهي 
 %(66)امليزانية البلدية 
 %(72)امليزانية الوالئية 

 %(4)ق الضمان والتضامن للجماعات املحلية بندو 

 -في نهاية كل ههر( TAP) رس،توميع ال -

 

402 002 1 

402 001   

500 019 3 

 

500 026 1 

 

 اعتمادا على املعلومات املقدمة من طرف إلادارة الضرائب طالبمن إعداد ال: املصدر
                                                           

 554ص ،  مرجع سبق ذكره ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 160املادة  (1)
 554ص ،  مرجع سبق ذكره ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 142املادة  (2)
 44ص ،  مرجع سبق ذكره ،م املماثلةقانون الضرائب املباشرة والرسو ، 777املادة  (3)
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 الرسم على القيمة املضافة: ثانيا
، دحيث هرع في تطبيقه ابتداء من أول أفريل 3220فة بموجب تانون املالية لعام ظهر الرس، على القيمة املضا

ة لفائدة ر مباهرة يدفعها الخاضعون للضريبة غيوهي رس، أو ضريب، 3227بموجب تانون املالية لسنة  3227لسنة 

أدمج  3224، ومنذ عام خزينة الدولة ويتتملها املستهلك النهائي، وهي تمس العمليات ذات الطابع الصناعي والتجاري 

ويقصد بمصطلح القيمة املضافة الفرق بين إلانتاج إلاجمالي  لرس، على عمليات البنوك والتأمين،تطبيق هذا ا

وإلاستهالك للسلع والخدمات ومنه الرس، يقع على هذا الفرق، دحيث تخضع عمليات البيع وألاعمال العقارية 

ة، التي تكتس ي طابعا بناعيا أو تجاريا أو دحرفيا، ويت، إنجامها في والخدمات من غير تلك الخاضعة للرسوم الخاب

 2:يتميز هذا الرس، بعدة خصائص نذكر منها ما يلي، كما 1.عمليات قالستراد الجزائر بصفة اعتيادية، أو

 ويقصد بها خضوع كافة السلع والخدمات املحلية واملستوردة، إال في دحاالت إستثنائية؛: ضريبة عامة 

 بمعمى أنها تمس استعمال الدخل، أي قالنفاق وقالستهالك النهائي للسلع والخدمات؛: قيقيةضريبة ح 

 بمعمى املسؤسسة املكلف القانوني والوسيطة بين الخزينة الدولة واملستهلك ألاخير؛: ضريبة  ير مباشرة 

 ؛ة ونوعية منتوجبغض النظر عن طبيعة وكمي ،تتسب على أساس تيمة املنتوج: ضريبة متعلقة بقيمة املنتوج 

 هلك أي أن الرس، على القيمة املضافة ال تسؤثر على نتيجة املكلفين القانونين بها، أي أن املست: ضريبة حيادية

ة دحيادية ودورية وسريعة التتصيل وموردا متجددا بدستمرار التي النهائي هو الذي يتتملها فعليا، وبالتالي تعتبر ضريب

 تساعد في قالنفاق الحكومي؛

 كل مكلف خاضع للرس، على القيمة املضافة ملزم بتصريتها ههريا للمصالح الجبائية : بة تصريحيةضري

 موضحا فيها كل مبيعاته، مشترياته، وبفقاته؛

 في كل طور من أطوار التوميع ال يكون العبء الضريبي : ضريبة مؤسسة عن طريق ميكانيزم الدفع باألقساط

 للمستهلك؛سعر البيع  إلاجمالي مساويا للرس، املحتسب على

 بمعمى على كل مكلف خاضع لهذا الرس، أن يقوم بتساب الرس، املستتق : ضريبة ترتكز على ميكانيزم الخصم

 على املبيعات، أو الخدمات املقدمة، ث، يخص، منه الرس، الذي مس العنابر املكونة لسعر التكلفة؛

 ل مبدأ الخص، لعمليات الضريبية في دورتها املختلفة تت، هذه الرتابة عن طريق أعما: ضريبة ذات رقابة ذاتية

 .من إلانتاج والتوميع، بمعمى كل مردحلة تراتب ألاخر  وبالتالي تقليل من فرص التهرب الضريبي

 3:تتدد معدالت الرس، على القيمة املضافة بي: معدالت الرسم على القيمة املضافة  -1

  دحسب  التي تمثل فائدةوالعمليات وألاهغال واملواد  تيطبق على املنتوجات والخدما%: 19معدل مخفض

 ؛للدولة املخطط قالتتصادي، قالجتماعي والثقافي

  يطبق على العمليات، الخدمات واملنتوجات غير الخاضعين للمعدل املخفض %:19معدل عادي. 

                                                           
 554ص ،مرجع سبق ذكرهودحيد بليدية،  (1)
 45 -45ص  ،مرجع سبق ذكرهولهي بوعالم،  (2)
 55ص،  5555 املديرية العامة للضرائب، ومارة املالية، الجزائر، ،قانون الرسوم على رقم ألاعمال، 73املادة  (3)
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 1:كلف إلى خزينة الدولة، وهيهو الواتعة التي يتولد عنها الدين من امل: للرسم على القيمة املضافة املنش ئالحدث  -2

 من التسلي، القانوني أو املادي للبضاعة؛: وإلانتاج بالنسبة للمبيعات 

 من تبض الثمن جزئيا أو كليا؛ :والخدمات بالنسبة لألشغال العقارية 

 من إدخال البضاعة عند الجمارك، واملدين بالرس، هو املصرح لد  الجمارك؛ :بالنسبة للواردات 

 قدي، املنتجات أو البضاعة للجمارك، واملدين هو املصرح لد  الجمارك؛من ت :بالنسبة للصادرات 

 بقض الثمن جزئيا أو كليا :بالنسبة للخدمات. 

ة من خابيات الرس، على القيمة الحس، هو خابي: ةفي قانون الرسم على القيمة املضافآليات الحسم  -3

في كل مردحلة من مرادحل تنقل السلع أو املواد من املضافة، دحيث يخفف من العبء على الثمن، ويت، التسديد الرس، 

طرف آلخر، دحيث يجب التفرتة بين الرس، املستتق وهو ذلك الرس، املفروض على املبيعات، والرس، القابل 

الواجب )لإلسترجاع وهو ذلك الرس، املتضمن املشتريات، والفرق بينهما يمثل الرس، على القيمة املضافة املدفوع 

 :التعبير عنه وفق املعادلة التالية ويمكن ، (الدفع

 

 :يت، دحساب الرس، على القيمة املضافة ههريا أو فضليا وفق الخطوات التالية بتيث

 .املستتق على املبيعات، بضرب املعدل املناسب على رت، ألاعمال خارج الرس، TVAنتسب  .أ 

 .د الزمنية املحددةالقابل للحس، ملختلف املشتريات املحققة، مع ادحترام املواعي TVAنتسب  .ب 

 القابل للحس، على املشتريات TVAاملستتق على املبيعات و  TVAالواجب دفعه وذلك بالفرق بين  TVAنتسب  .ج 

في دحالة إذا كان الرس، على القيمة املضافة املستتق على املبيعات أتل من الرس، على القيمة املضافة للمشتريات، 

 (.Précompte)ات يردحل إلى ألاههر املوالية ويسمى بالقرض املردحل على املشتري TVAفدن املبلغ املتبقي من 

 : التسجيل املحاسبي للرسم على القيمة املضافة -4
 لدى قابض الضرائب( TVA) رسم على القيمة املضافةتسجيل ال(: 21-2)الجدول رقم 

 رقم الحساب إسم الحساب دائن دينم
 
 

 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 

 ض ضرائبدحساب نقدية لد  تاب

 هيك بنكي لدفع الضرائب والرسوم الحقوق 

 دحساب جاري بريدي لد  تابض ضرائب
 (TVA)الرس، على القيمة املضافة 

 -على مستو  القباضة الضرائب( TVA)تتصيل الرس، -

 

 
 

500 020 

100 002 

110 005 

520 002 

 
XXXX 

XXXX 

XXXX 

 

XXXX 

 

 (TVA)الرس، على القيمة املضافة 
 %(24)ة ميزانية الدول

 %(30)امليزانية البلدية 

 %(34)بندوق التضامن والضمان للجماعات املحلية 
 -في نهاية كل ههر( TVA)توميع الرس،  -

 

201 003 300  

402 002 1 

500 019 201 

 

500 020 

 اعتمادا على املعلومات املقدمة من طرف إلادارة الضرائب طالبمن إعداد ال: املصدر

                                                           
 55 -55: مرجع سبق ذكره، ص ص  ،مالقانون الرسوم على رقم ألاع، 32املادة  (1)

TVA  املدفوع =TVA  املستحق على املبيعات– TVA  (على املشتريات)القابل لإلسترجاع  
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افية الوحيدة الضر : املطلب الثالث  (IFU)يبة الجز
ة الجزافية الودحيدة جاء كبديل للنظام يب، ت، تأسيس الضر 70021من تانون املالية لسنة  07وفق للمادة 

، (TAP, TVA, IRG)، الذي كان يفرض على املكلفين لهذا النظام عدة الضرائب مثل (النظام الجزافي)الجزافي السابق 

جزافية الودحيدة البديل بفرض ة اليخضعون للنظام الضريب 7002لسنة  انفيدحيث أببتوا ابتدءا من فاتح من ج

 .ة ودحيدة على املكلفين الخاضعين له سواء كانوا طبيعيين أو معنويينضريب

ة الجزافية الودحيدة لتغطي الضريبة على الدخل إلاجمالي، الرس، على النشاط املنهي، والرس، تسؤسس الضريب

ضع لهذا النظام ألاشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا بناعيا أو تجاريا أو على القيمة املضافة، دحيث يخ

دج ما عدا تلك  8.000.000دحرفيا وكذا التعاونيات الحرفية الفنية والتقليدية، والتي ال يتجاوم رت، أعمالها السنوي 

ليغ إلادارة الجبائية تبل أول والذي ال رجعة فيه، بشرط تب أو تابعة لنظام املبسط التي اختارت النظام الحقيقي

، ويستثمى من هذا النظام 2ة تطبيق النظام الربح الحقيقيببالضري املكلففيفري من السنة ألاولى التي يرغب فيها 

 3:ة مهما كان حج، رت، ألاعمال املحقق من طرفهاالضريب

 ؛بيع بالجملة، دحسب هروط الإعادة البيع على دحالهاو  السلع والبضائع هراء ، أوأنشطة استراد 

 أنشطة إلاطعام والفندتة؛ 

 ألانشطة املمارسة من طرف العيادات واملسؤسسات الصحية الخابة، وكذا مخابر التتاليل الطبية؛ 

 ؛واملهن غير التجارية ألاهغال العمومية والري والبناء 

 ألانشطة املمارسة من طرف الوكالء؛ 

 هب والبالتينأنشطة تكرير املعادن النفيسة وكذا بانعي وتجار الذ. 

افية الوحيدةتحديد الضريب -1 ة الخاضعين للضريبة الجزافية، الذين اكتتبوا يجب على املكلفين بالضريب: ة الجز

ة ة، أما بالنسبة للمكلفين بالضريبة املستتقة وإعادة تسديدها لإلدراة الجبائيلتصريح أن يشرعوا في دحساب الضريبا

ة الودحيدة، فدن أساس دحساب ح متدد يقل عن معدل الضريبة الجزافيالذين يقوم ببيع منتجات ذات هامش رب

دج فدن الفارق بين رت،  8.000.000ة يتكون من هامش الربح إلاجمالي، وعندما تعد  رت، ألاعمال املحقق الضريب

عمال ة الجزافية الودحيدة، كما أن في دحالة تعد  رت، ألا ، ألاعمال املصرح به يخضع للضريبألاعمال املحقق ورت

سقف الخضوع للضريبة الجزافية الودحيدة عند إختتام السنة املوالية لتلك التي تجاوم فيها السقف الضريبة 

 4.الجزافية الودحيدة، فدنه يت، تتويله، إلى نظام الربح الحقيقي

عندما يمارس مكلف بالضريبة عدة أنشطة في آن وادحد وفي نفس املنطقة أو مناطق مختلفة، فدن كل 
ة بصفة منفصلة عندما ال يتجاوم مجموع قلة عن أخر ، وتكون خاضعة للضريبن مسؤسساته تكون مستمسؤسسة م

ة يتول مباهرة إلى النظام الحد فدن املكلف املعمي بالضريب ة، أما في دحالة تجاوم رتام أعمالها سقف الخاضع للضريبأ
 5.الربح الحقيقي

                                                           
 1، ص 7002، الجريدة الرسمية، 84، العدد 07املادة  (1)
 4مرجع سبق ذكره، ص  ،قانون إلاجراءات الجبائية، 1املادة  (2)
 44ص ،  مرجع سبق ذكره ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 3مكرر  788املادة  (3)
 44ص ،  مرجع سبق ذكره ،الضرائب املباشرة والرسوم املماثلةقانون ، 7مكرر  788املادة  (4)
  44ص،  مرجع سبق ذكره ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 1مكرر  788املادة  (5)
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افية الوحيدةحساب الضريب -2 ة الجزافية الودحيدة من تبل املكلف الخاضع لها بيت، دحساب الضري: ة الجز

 : املصرح به، وتتمثل املعدالته فيما يلي( التقديري، النهائي)بتطبيق معدالت الجبائية على رت، أعمال 

 4 %بالنسبة ألنشطة إلانتاج وبيع السلع؛ 

 37 %  بالنسبة ألنشطة ألاخر. 

افية الوحيدةة الجإلتزامات املكلفين بالضريبة الخاضعين للضريب -3 ة الجزافية الودحيدة املكلفين بالضريب: ز

 : ملزمين بدكتتاب التصريتات الواردة في الجدول املوالي
افية الوحيدةإلتزامات املكلفين بالضريبة الخاضعين للضريب: (21 -2)رقم الجدول   ة الجز

 موضوع التصريح آجال الدفع السلسلة التصريحات
التصريح برت، ألاعمال 

 ي التقدير 
Gn°12  يظهر فيه رت، ألاعمال التقديري  - جوان 10و  03مابين 

 (3-ن)يظهر فيه ألاجور املدفوعة للسنة  -

 %(40)ة، أو الجزئي الدفع الكلي للضريب -
التصريح برت، ألاعمال 

 (املكلفين الجدد)التقديري 
Gn°12 ter 13  ديسمبر كآخر أجل من كل

 سنة
 يظهر فيه رت، ألاعمال التقديري  -

 ألاجور املدفوعة لفترة النشاط يظهر فيه -

 ةدفع املبلغ الكلي للضريب -
التصريح النهائي برت، 

 ألاعمال
Gn°12 bis 70  جانفي على ألاكثر من السنة

 (3+ن)
إذا كان رت، ألاعمال املحقق أكبر من رت، 

 :ألاعمال التقديري 
 يظهر فيه رت، ألاعمال املحقق -

 ة والتكميليةدفع املبلغ الكلي للضريب -
ر بالدفع الجزئي إهعا
 ة الجزافية الودحيدةللضريب

Gn°50 bis - 34و  03مابين : الدفعة ألاولى 
 سبتمبر من السنة ن

 34و  03مابين : الدفعة الثانية -
 ديسمبر من السنة ن

املتبقية في دحالة الدفع الجزئي %  40أن 
لضريبية الجزافية الودحيدة يت، تقسيمها 

 %74ودفعها على دفعتين كل دفعة بي 

ة على هعار بدفع الضريبإ
الدخل إلاجمالي لصنف 

 املرتبات وألاجور 

Gn°50 ter  من الشهر املوالي  70كآخر أجل
 للشهر املعمي

 يظهر فيه ألاجور املدفوعة -
يظهر فيه إلاتتطاع من املصدر للضريبة على  -

 الدخل إلاجمالي لصنف املرتبات وألاجور 
والتزامات املكلفين ة الجزافية الودحيدة دفع الضريب، عالقات العمومية وإلاتصالمديرية الاملديرية العامة للضرائب، : املصدر

 7073ة، بالضريب
افية الوحيدةألانشطة املعفاة من الضريب -4 تستفيد بعض ألانشطة من إعفاءات ضريبية سواء بصفة : ة الجز

 :مسؤتتة أو دائمة، وهي تتمثل فيما يلي

 1 :تتمثل في: إلاعفاءات الدائمة 4-1

 ملسؤسسات التابعة لجمعيات ألاشخاص املعوتين املعتمدة؛ا 

 مبالغ إلايرادات املحققة من تبل الفرق املسردحية؛ 

 ،الحرف التقليدية املقيدة في دفتر الشروط املحدد عن طريق التنظي 

، (ANADE)ألانشطة املستفيدة من دع، الصندوق الوطنية لدع، تشغيل الشباب :إلاعفاءات املؤقتة 4-2

، تستفيد من إعفاء (ANGEM)، والوكالة الوطنية لدع، القرض املصغر (CNAC)وق الوطمي لضمان البطالة والصند
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دج بالنسبة  30.000إال انه، يبقون خاضعين للحد ألادنى للضريبية واملقدرة بي . سنوات 6إلى  1تت ملدة متددة من مسؤ 

 .لكل سنة مالية

 :ة الذي ال يلتزم بالواجبات التاليةات على كل مكلف بالضريبت والغرامتفرض العقوبا: العقوبات املطبقة -5

 دج؛ 10.000، تفرض عليه غرامة متددة بي (التصريح ببداية نشاط)في دحالة عدم تقدي، تصريح بالوجود  -

 1:ة الذين يتأخرون عن دفع الضريبة الجزافية الودحيدة إلىيخضع املكلفين بالضريب -

  ة؛ول الذي يلي آخر أجل لدفع الضريبداء من اليوم ألا التي تطبق ابت% 30غرامات تأخير بي 

  74عن كل ههر تأخير أو جزء منه، دون أن تتجاوم غرامة التأخير نسبة % 1غرامات تهديدية تدرها.% 

 :عندما يتبين أن املكلف تدم تصريتا ناتصا أو غير صحيح، فدنه تفرض عليه عقوبة التالية -

 30  %دج؛ 40.000نها يقل أو يساوي إذا كان مبلغ الحقوق املتملص م 

 34 % دج؛ 700.000دج و  40.000اذا كان مبلغ الحقوق املتملص منها ما بين 

 74 % دج 700.000في دحالة كان مبلغ يفوق 

افية الوحيدةالتسجيل املحاسبي للضريب -5  : ة الجز

 لدى قابض الضرائب( IFU)ة تسجيل الضريب(: 22 -2)الجدول رقم 
 رقم الحساب بإسم الحسا دائن دينم

 
 

 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 

 دحساب نقدية لد  تابض ضرائب

 هيك بنكي لدفع الضرائب والرسوم الحقوق 

 دحساب جاري بريدي لد  تابض ضرائب
 %(4)ضريبة الجزافية الودحيدة 

 %(37)ضريبة الجزافية الودحيدة 

 ضريبة الجزافية الودحيدة الحد ألادنى 

 -قباضة الضرائبعلى مستو  ال( IFU)ة دفع الضريب-

 

 
 

500 029 1 

500 029 2 

500 029 3 

100 002 

110 005 

520 002 

 اعتمادا على املعلومات املقدمة من طرف إلادارة الضرائب طالبمن إعداد ال: املصدر
 2:ة الجزافية الودحيدة كما يليفي نهاية الشهر يت، توميع الضريبو

  (IFU)ة الضريب توزيع(: 22 -2)الجدول رقم 

 رقم الحساب إسم الحساب دائن دينم

 
XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

 

XXXX 

 

 الجزافية الودحيدة  ةضريب

 %(20,74)امليزانية البلدية 
 %(22)امليزانية الدولة 
 %(4)امليزانية الوالئية 

 %(4)الصندوق املشترك للجماعات املحلية 

 %(0,4)غرف التجارة والصناعة 

 %(0,03)عة التقليدية الغرفة الوطنية للصنا

 %(0,72)غرف الصناعية التقليدية واملهن 

 -في نهاية كل ههر( IFU)ة توميع الضريب -

 

402 002 1 

201 001 107 

402 001 

500 019 15 

500 017 3 

500 017 5 

  4500 017 

 

500 029 (1,2) 

 

 ة الضرائباعتمادا على املعلومات املقدمة من طرف إلادار  طالبمن إعداد ال: املصدر
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 :خالصة الفصل الثاني

فيييي تموييييل امليييالي للخزينيييية  الرئيسييييةركيييييزة النسيييتنج مييين خيييالل هيييذا الفصييييل أن النظيييام الجبيييائي الجزائيييري يعتبييير 

مجموعييية ميييين الضيييرائب والرسيييوم، كمييييا عليهيييا فيييرض بفيييي الحيييياة قالتتصيييادية للمسؤسسييييات  العموميييية مييين خيييالل تييييدخل

إال ، خابييةالعموميية كانييت أو القالتتصييادية لوظيفية الحيوييية فييي جمييع املسؤسسييات ألاساسييية وا داةاملحاسييبة ألا  تمثيلت

تيييت، بطريقييية خابييية بهيييا تتيييدها وتنظمهيييا ( القباضيييات)فيييي إلادارة الضيييرائب  والرسيييوم للضيييرائب املعالجييية املحاسيييبيةأن 

 .جبائيةتوانين مراسي، وتعليمات و 

يعتمد على ها، أنتج نظاما ضريبيا تي عرفإبالدحات ال سية للنظام الجبائي بعدكونات الرئيتبين لنا أن مكما 

ة على الدخل إلاجمالي، ضريبالوالذي يتكون من  قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلةتانونين مهمين وهما 

ك ذل رص  ت  تْ فاا  وقانون الرسم على الرقم ألاعمالضريبة على أرباح الشركات بدضافة إلى الرس، على النشاط املنهي،ال

 .على الرس، على القيمة املضافة
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 ثالثال لــصالف
الضرائب املؤجلة بين النظام الجبائي الجزائري 

 ( 21)واملعيار املحاسبي الدولي رقم 
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 :ثالثلالفصل ا تمهيد

بين القواعد  بطبيعة الحال إلى ظهور إختالالتحيز التطبيق أدى ( SCF)بدخول النظام املحاسبي املالي 

والقواعد الجبائية املبنية على  (IFRS)والتقارير املالية ( IAS) املعايير املحاسبية الدولية ستوحاة مناملحاسبية امل

من القوائم املالية هو التركيز على إعطاء صورة صادقة عن الوضعية املالية فهدف  .القوانين والتشريعات الضريبية

للمؤسسة وكذا احتياجات املقرضين واملستثمرين بالدرجة ألاولى، في حين أن القواعد الجبائية تسعى لتعظيم 

 . إلايرادت الجبائية وبالتالي املحافظة على حقوق الدولة في جميع املداخيل

جلة نتيجة الاختالفات املؤقتة بين النتيجة املحاسبية والنتيجة الجبائية في معالجة تظهر الضرائب املؤ 

هي تحديد العبء الضريبي وإظهار صورة صادقة فالغرض من محاسبة الضرائب املؤجلة إلايرادات وألاعباء، 

 .وحقيقية للوضعية املالية للمؤسسة

ن الفروقات التي تحدث في النظامين املحاسبي ومن خالل هذا الفصل نهدف إلى إظهار آلاثار الناتجة ع

( 21)والجبائي وطريقة معالجتها عن طريق ما يسمى بالضرائب املؤجلة حسب كل من املعيار املحاسبي الدولي رقم 

 : وهذا من خالل التعرض إلى ما يلي، (SCF)والنظام املحاسبي املالي 

  ؛(21)الضرائب على الدخل وفق املعيار املحاسبي الدولي رقم : املبحث ألاول 

 ؛انتقال من النتيجة املحاسبية إلى النتيجة الجبائية: املبحث الثاني 

 الضرائب املؤجلة حسب النظام املحاسبي املالي : املبحث الثالث(SCF)؛ 
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 21الدولي رقم  عيار املحاسبيامل الضرائب على الدخل وفق :املبحث ألاول 
ر املحاسبي جاء املعيا، تكان دولةان الضرائب تشكل موردا من املوارد املمولة للخزينة العمومية ألي  بِاعتبار

محاسبية ملختلف إلاشكاليات الدخل الذي يعمل على معالجة  الخاص بمحاسبة الضرائب على( 21)الدولي رقم 

 .معالجتها محاسبيا وإلافصاح عنها في القوائم املاليةاملتعلقة بالدخل وآثاره الضريبية وكيفية 

 21تقديم معيار املحاسبي الدولي رقم : املطلب ألاول 
 نشأة وتطوير املعيار: أوال

من أجل حل املشاكل من املعايير املحاسبية  قامت اللجنة الدولية ملعايير املحاسبة على إصدار العديد

 (21)بالضريبة، وكان من بين أهم هذه املعايير املحاسبية املعيار الدولي رقم املحاسبية التي كان يواجهها املكلفون 

بإجراء بعض التغييرات في املصطلحات لجعلها تتوافق مع  2111وقد قامت بإعادة صياغته عام  ،2191صادر عام 

 جة الضرائب املؤجلةتمت مراجعة املعيار لتقليل من البدائل املتاحة عند معال 2111املبادئ ألامريكية، وفي عام 

وإلاقرار على طريقة ألاصل والالتزام التي تحسب الضرائب على أساس الفروقات املؤقتة بما يتماش ى مع املحاسبة على 

أساس الاستحقاق وتتطلب إعتراف باإليرادات واملصاريف في الفترة التي تحققت بها بغض النظر عن توقيت التدفق 

في إطار مشروع التوافق املحاسبي بين مجلس معايير املحاسبة  1001عيار عام وقد أعيد مراجعة هذا امل النقدي،

وإدخاالت قبل أن يأخذ شكله  حيث شهد هذا املعيار عدة تعديالت ،1الدولية ومجلس معايير املحاسبة املالية

2:وفيها يلي سنحاول عرض أهم التواريخ الرئيسية لهذه التعديالتالجديد، 

 

محاسبة الضرائب على "بعنوان  E13قامت لجنة معايير املحاسبية الدولية بنشر مسودة عرض : 2191 أفريل -

 النتيجة؛

 من قبل اللجنة الدائمة املشتركة للمنظمات؛ 21تم إصدار املعيار املحاسبي الدولي رقم : 2191جويلية  -

 ؛"ب على النتيجةمحاسبة الضرائ"بعنوان  E33أصدرت اللجنة مسودة عرض أخرى : 2111جانفي  -

 ؛2191الصادر في جويلية  21أعادت اللجنة صياغة املعيار املحاسبي الدولي رقم : 2111 -

 ؛E49مقترحات جديدة من خالل مسودة عرض  تم نشر: 2111أكتوبر  -

من قبل لجنة معايير املحاسبية الدولية، ليحل محل  21تم إصدار املعيار املحاسبي الدولي رقم : 2111أكتوبر  -

ليصبح قابل للتطبيق على  2111املعاد صياغته في  2191املعيار املحاسبي الدولي السابق الصادر في جويلية 

 ؛2111القوائم املالية ابتداء من الفاتح جانفي 

التبعات " خاص بـ21مراجعات محدودة للمعيار رقم  نشر أقر مجلس معايير املحاسبة الدولية: 1000أكتوبر  -
 ؛1002للقوائم املالية السنوية ابتداء من الفاتح من جانفي  تطبيقساري  يكون  بحيث، "الضريبية ألرباح ألاسهم

إعادة صياغة كاملة للمعيار ة على النتيجة تقترح الضريب"املجلس مسودة عرض بعنوان نشر : 1001مارس  12 -
 في املستقبل من خالل إجراء مراجعة أساسية؛ 21الدولي رقم 

                                                           
في العلوم  دكتوارهالشهادة  أطروحة لنيل، إشكالية توحيد حسابات الشركات الفرعية ألاجنبية في ظل املمارسات املحاسبية الدولية املختلفة، بصير هدى (1)

 211-211، ص1021، 2الاقتصادية، جامعة فرحات عباس، سطيف 
)2  (

https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias12: consulté le 22-04-2022 

https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias12
https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias12
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نشر املجلس مقترحات ملعالجة إحدى القضايا الخاصة باملمارسات املحاسبية الهامة في : 1020سبتمبر  20 -

           ي للتعليق يومن موعد النهائ، بحيث كاةاسترداد ألاصول ألاساسي": ة املؤجلةالضريب"مسودة عرض بعنوان 

 ؛ 1020نوفبر  1

إسترداد ألاصول ألاساسية، بحيث تكون سارية املفعول على : ة املؤجلةتم تعديل الضريب: 1020ديسمبر  10 -

 ؛1021الفاتح من جانفي في القوائم املالية 

ة املؤجلة باألصول الضريبمن خالل الاعتراف  21تم تعديل في املعيار املحاسبي الدولي رقم : 1021جانفي  21 -

 ؛1029غير املحققة، حيث يكون ساري تطبيق في الفاتح من جانفي  للخسائر

بتفسير عدم اليقين بشأن " IFRIC 23"قامت لجنة تفسيرات للمعايير الدولية للتقارير املالية : 1029جانفي  9 -

 ؛1021نفي معالجات ضريبية للدخل الصادرة التي تكون سارية املفعول في فاتح من جا

تحسينات سنوية على دورة املعايير  بتعديليه من خالل قام مجلس معايير املحاسبة الدولية: 1029ديسمبر  21 -

 ؛1021، بحيث يكون ساري تطبيق إبتداء من جانفي 1029 -1021لسنة الدولية إلعداد التقارير املالية 

ة املؤجلة التي تتعلق باألصول والخصوم الناشئة عن معاملة واحدة، ويكون تطبيقه تعديل الضريب: 1012ماي  9 -

 .1011ساري املفعول ابتداء من فاتح جانفي 

 الهدف من املعيار: ثانيا

 :1يهدف املعيار إلى بيان املعالجة املحاسبية لضرائب الدخل من خالل النقاط الرئيسية التالية

 ديد وإحتساب ضريبة الدخل عن املدة الحالية وضريبة الدخل املؤجلة؛شرح وتوضيح املعالجة لكيفية تح 

 لي الدولية والدخل كيفية التعامل مع الاختالفات بين الدخل املحاسبي املعد وفقا ملعايير املحاسبة وإلابالغ املا

 إلاختالفات املؤقتة بينهماة املعد بموجب قوانين والتشريعات الضريبية املحلية، بإضافة إلى معالجة الخاضع للضريب

 ة وهذه التبعات هيبعات الجارية واملستقبلية للضريبللت يعمل املعيار على إيجاد حلول محاسبية: 

  سترداد أو السداد املستقبلي للمبالغ املسجلة كأصول أو التزامات معترف بها في امليزانية العمومية للمنشأة؛الا 

 العمليات وألاحداث ألاخرى للفترة الجارية املعترف بها في البيانات املالية للمشروع. 

يتطلب هذا املعيار من املنشأة املحاسبة عن آلاثار الضريبية للمعامالت وألاحداث ألاخرى بنفس الطريقة التي 

ي يعترف بها في قائمة الدخل يعترف تم املحاسبة عنها عن تلك العمليات وألاحداث، وهكذا فإن العمليات وألاحداث الت

ار بآثارها الضريبية في قائمة الدخل، وأي عمليات أو أحداث يعترف بها مباشرة في حقوق امللكية يتم إلاعتراف باآلث

ة مباشرة ضمن حقوق امللكية، كذلك يؤثر إلاعتراف بأصول وإلتزامات ضريبية في الضريبية املتعلقة بها الضريب

ترف أيضا املعيار باألصول كما يعهرة السالبة الناتجة عن إلاندماج، على مبلغ الشهرة أو الش إندماجات ألاعمال

ة املؤجلة الناتجة عن الخسائر أو التخفيضات الضريبية غير املستغلة وعرض ضرائب الدخل في القوائم الضريب

 2.املالية وإلافصاح عن املعلومات املتعلقة بها

                                                           
تطبيقي في عينة من ودوره في تحقيق العدالة الضريبية بحث ( 21)إلافصاح على وفق املعيار املحاسبي الدولي رقم ، حيدر دمحم على يوسف حمدان املياحي (1)

اقية الخاصة  91، ص 1021، رسالة لنيل شهادة املاجستير، قسم الدراسات املحاسبية واملالية، جامعة بغداد، املصارف العر
 911، ص مرجع سبق ذكره، جمعة فالح حميدات (2)
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 21املحاسبي الدولي رقم نطاق تطبيق املعيار  :ثالثا

 1:يطبق املعيار في املعالجة املحاسبية للضرائب على الدخل والتي تشمل ما يلي

  ة؛على ألارباح الخاضعة للضريب واملفروضة ل الضرائب املحلية وألاجنبية املحجوزةك 

 والواجب دفعها من قبل املؤسسات التابعة والزميلة واملشاريع املشتركة عند قيامها ستقطعة الضرائب امل

 بتوزيعات ألارباح للمؤسسة ألام املعدة للقوائم املالية املجمعة؛

 :عالج عناصر التي تشملال يإال أن هذا املعيار 

 ؛دات الحكوميةالحكومية، وإلافصاح عن املساع املحاسبة عن الهيئات 

 ات املؤقتة التي تعامل مع املحاسبة عن الفروقيعمل هذا املعيار على مات الضريبية لتشجيع الاستثمار، خصو ال

 .يمكن أن تظهر بين الهيئات والخصومات الضريبية لتشجيع إلاستثمار

 التعاريف الواردة في املعيار :رابعا

 2:واملتمثلة في (21)سنعرض أهم املصطلحات الواردة في معيار املحاسبي الدولي رقم 

 فترة الناتج عن تطبيق املبادئ املحاسبية املتعارف عليها ل( ربح أو خسارة)هو صافي الدخل : النتيجة املحاسبية

 .ة دخلإعداد التقرير قبل خصم ضريب

 هو الربح أو الخسارة الخاص بفترة معينة، والذي يتم تحديده باإلستناد إلى القواعد : ةالربح الخاضع للضريب

 .ة أو الاسترداد منهاوالذي على أساسه يتم دفع الضريب وضعها من قبل السلطات الضريبية التي تم

 املبلغ إلاجمالي املشمول في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة بخصومات الضريبة هو : ةمصروف الضريب

 .الجارية والضريبة املؤجلة

 فيما يتعلق بالربح الخاضع ( أو القابل لإلسترداد)هي مبلغ ضرائب الدخل املستحق الدفع  :ة الحاليةالضريب

 .للفترة( الخسائر الضريبية)للضريبة 

 بالفروق  هي مبالغ ضرائب الدخل واجبة التسديد في الفترات املستقبلية واملتعلقة: ة املؤجلةالضريب إلتزامات

ة، وتنشأ عندما تكون القيمة املسجلة لألصل أكبر من أساسه الضريبي أو عندما تكون املؤقتة الخاضعة للضريب

 .القيمة املسجلة لإللتزام أقل من أساسه الضريبي

 ة التي تنشأ عن الفروقات بين الاعتراف والتقييم املحاسبيين للعمليات املتعلقة هي الضريب: ة املؤجلةالضريب

صوم خالل الدورة محل الاهتمام وبين الاعتراف والتقييم الجبائي لها، ويمكن باألعباء واملنتوجات وألاصول والخ

3:التمييز بين نوعين منها

 

                                                           
دراسة ميدانية آلراء عينة من "القياس على جودة القوائم املالية من خالل إلافصاح، الاعتراف و ( 12)أثر تبني املعيار املحاسبي الدولي رقم ، عادل جعنيظ (1)

 2011ص 1012، 02، العدد 09، مجلة إدارة ألاعمال الاقتصادية، املجلد املتخصصين في املحاسبة والجباية
)2  (

Asif Chaudhry and others, Interpretation and Application of IFRS standards, copyright by john wiley & sons, 

2015, p 777 
افق املحاسبي الجبائي في الجزائر دراسة حالة مؤسسة الجزائرية للتجهيزات وآلاالت الصناعية فرحات عبد الكريم،  (3) ، قسنطينة ALEMOإشكالية التو

 209 ، ص1021جامعة عبد الحميد مهري، قسنطينة،  تخصص محاسبة ومالية، دكتواره،اللنبيل شهادة أطروحة 
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 :هي مبالغ الضرائب على النتيجة املتوقع استردادها في الفترات املقبلة وذلك نتيجة: ة املؤجلة أصول الضريب -2

 الفروقات املؤقتة واجب خصمها؛ 

  والاستفادة منها ضريبيا خالل الفترات القادمة؛الخسائر القابلة للتدوير 

 الخصومات الضريبية التي يمكن ترحيلها واستفادة منها خالل الفترات الالحقة. 

ة على النتيجة واجبة الدفع في الفترات التشغيلية املستقبلية باإلستناد هي مبلغ الضريب: ة املؤجلة خصومالضريب -1

 .إلى الفروقات الضريبية املؤقتة

 ة، لربح الخاضع للضريبوا النتيجة املحاسبيةهي الفروقات الناتجة عن عدم التساوي بين  :لفروقات الضريبيةا

 :ويمكن أن تكون هذه الفروقات أما

هي فروق بين القيمة الدفترية املعدلة لألصل أو إلالتزام الوارد في قائمة املركز املالي وألاساس : ؤقتةالفروقات امل -2

   :لحسابها ويمكن أن تكون إما الضريبي املستخدم

دة زمنية في الربح الخاضع للضريبة مما يؤدي لنشأة عندما يترتب عليها زيا: فروق مؤقتة قابلة قابلة للخصم 2-2

بل إلادارة أي أنها تمثل حقوقا للمؤسسة من ق( تستحق الاسترداد في الفترات املحاسبية التالية)ة مؤجلة أصول ضريب

 .ةاملؤجلة أصول تعتبر فروقات مدين ةالضريبالضريبية وهذه 

ة اضع للضريبة مما يؤدي لنشأة ضريبعندما يترتب عليها نقص زمني في الربح الخ: فروق مؤقتة خاضعة للضريبة 2-1

يبية من قبل املؤسسة وهذه أي أنها حقوقا لإلدراة الضر ( تستحق الدفع في الفترات املحاسبية التالية)مؤجلة خصوم 

 .م تعتبر فروقات دائنةاملؤجلة خصو ة الضريب

والربح الضريبي نتيجة بعض املتطلبات في التشريع  النتيجة املحاسبيةهي فروق تنشأ بين : الفروقات الدائمة -1

في نفس الفترة املحاسبية الجارية وال يمتد الضريبي غير املتوافقة مع القواعد واملعايير املحاسبية، وتنشأ هذه الفروق 

 :وتكون هذه الفروقات إما، الفترات املحاسبية التاليةآثارها إلى 

 ؛ةها زيادة في الربح الخاضع للضريبإذا كان يترتب علي: موجبة 1-2

 .إذا كان يترتب عليها نقص في الربح الخاضع للضريبة: سالبة 1-1

 1:نميز هنا بين القاعدة الجبائية لألصول والقاعدة الجبائية للخصوم :ضريبيةالقاعدة ال

 

يعبر عن القاعدة الضريبية لألصل معين بأنها املبلغ الذي سيتم خصمه لألغراض : لألصول  ضريبيةالقاعدة ال -2

الضريبية مقابل أي منافع اقتصادية خاضعة للضريبة ستتدفق للمنشأة عندما تسترد القيمة الدفترية املعدلة 

القاعدة الضريبية لألصل تساوي قيمة الدفترية  لألصل، وان لم تكن تلك املنافع الاقتصادية خاضعة للضريبة فإن

 (.القيمة املرحلة)املعدلة 

ه القابلة للخصم جبائيا الخاصة بهذ هي القاعدة املحاسبية مطروح منها كل ألاعباء: للخصوم لضريبيةالقاعدة ا -1

للخصوم هي القيمة الخصوم الفترات املستقبلية، وفي حالة املنتوجات املقبوضة سلفا، فإن القاعدة الجبائية 

 .ة خالل الفترات املستقبليةكل املنتوجات غير الخاضعة للضريباملحاسبية مطروح منها 

                                                           
)1)

 Alain Frydlender, Julein Pagezy, S’intier aux IFRS, editions francis lefbre, Paris, 2004, p: 214  
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 (21)محاسبة الضرائب املؤجلة حسب املعيار املحاسبي الدولي رقم : ثانياملطلب ال
وتحسب من خالل الفرق بين الدخل الخاضع للضريبة  إيرادات أو أعباء الدورة، منالضرائب املؤجلة  تنشأ

 :أصل ضريبي مؤجل، وشكل املوالي يوضح ذلك قد ينتج من هذا الفرق إما إلتزام ضريبي مؤجل، أووالدخل املحاسبي، 
ائب املؤجلة حسب املعيار املحاسبي الدولي رقم (: 2 -3)الشكل رقم   (21)تحديد الضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دراسة مجموعة من –تأثير  تطبيق النظام املحاسبي املالي على الضرائب املؤجلة في ظل التشريع الضريبي الجزائري ، صديق حسوس: املصدر

 91 ، ص1021، املسيلة، دمحم بوضيافجامعة  تخصص مالية ومحاسبة، دكتواره،اللنبيل شهادة  أطروحة،  املؤسسات الاقتصادية الجزائرية

 أصول  محاسبة الضرائب املؤجلة :أوال

 1 :تتم محاسبة الضرائب املؤجلة أصول في عدة حاالت نذكر منها

 الحالة العادية  -2

يتم تسجيل ضرائب مؤجلة أصول لكل الفروقات الزمنية القابلة للخصم، عندما يكون من املحتمل تحقيق 

 مما يسمح يها تلك الفروقات الزمنية مدرجة، الدورات التي تصبح ف ، خاللربح خاضع أكثر من غير املحتمل

، 2إستخدام مزايا الضرائب املؤجلة أصول عند إنجاز تلك ألاصول أو تسوية الخصوم املتعلقة بالفروقات الزمنيةب

تؤثر ماعدا أصل ضريبي مؤجل الناتج عن التسجيل ألاولي ألصل أو لخصم في عملية ليست تجميع مؤسسات، وال 

 .النتيجة املحاسبيةوال على  النتيجة الجبائيةالعملية على 

 الخسائر أو القروض املرحلة للسنوات املوالية  -1

يجب تسجيل املحاسبي ألصل ضريبي مؤجل لترحيل الخسائر والقروض الجبائية غير املستخدمة إلى دورات 

ويمكن أن تستخدم في  مستقبال ةيبللضر  رباح خاضعةاملؤسسة أل يكون من محتمل تحقيق  شريطة أنالالحقة، 

بإضافة إلى ذلك ألزم املعيار املحاسبي  ،ة املستحقةالجبائية غير املستغلة من الضريبتخفيض الخسائر والقروض 

                                                           
رسالة لنيل ، ضرائب الدخل في ظل تباين النظام املحاسبيي املالي والنظام الجبائي الجزائري  21آفاق تطبيق املعيار املحاسبي الدولي رقم ، قبايلي دمحم (1)

 11 -19، ص 1021شاهدة املاجستير، تخصص محاسبة وتدقيق، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر، 
)2)

 Odile Barbe, Laurent Diedelot, Maitriser les IFRS, editions Groupe Revue Fiduciaire, Paris, 2012, p: 311 

 بحث عن الفروق
 المؤقتة الناشئة

النتيجة مع  النتيجة الجبائيةمقارنة 
 المحاسبية

مبلغ الضرائب الذي سوف يترتب 
أكبر من الضريبة المسجل من 

 واقع العمليات المحاسبية

 

مبلغ الضرائب الذي سوف يدفع 
أقل من مبلغ الضريبة المسجل 
 من واقع العمليات المحاسبية

 

تكون التزام 
 ضريبي مؤجل

 تكون أصل
 ضريبي مؤجل 
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باملناخ التي تعمل  ةعلى ضرورة توفر املؤسسة على مؤشرات للعناصر املفضلة وغير املفضلة املرتبط (12)الدولي رقم 

 :فيه، ومن بين أمثلة للعناصر املفضلة نذكر

 وجود دفاتر طلبيات مغلقة ومولدة ألرباح مستقبلية؛ 

 وجود تاريخي ألرباح منتظمة تدل على أن الخسائر الحالية بسبب أحداث وظروف إستثنائية. 

 :أما فيما يتعلق بالعناصر غير املفضلة نذكر
  باإلستناد لها إحتمال عدم تحقيق أرباح مستقبال، بإستثناء وجود خسائر في الدورات السابقة، التي يفترض

 توفر أدلة مقنعة عكس ذلك؛

 وجود تاريخي لخسائر جبائية مرحلة غير مستعملة ووصلت إلى نهاية صالحيتها؛ 

  بطريقة معبرة على النتائج املستقبليةأحداث أو عمليات جارية إلانجاز لها نهاية غير مفصلة، يمكن أن تأثر. 

 املساهمات في املنشآت التابعة والزميلة  -3

  ة مؤجلة لكل الفروقات الزمنية عندما يكون املبلغ الدفتري لإلستثماراتيجب تسجيل محاسبيا أصول ضريب

 :وقد تنشأ هذه الفروقات من خالل في املنشآت التابعة والزميلة مختلفا عن ألاساس الضريبي لإلستثمار،

 وجود أرباح لم تقم املنشآت التابعة والفروع واملنشآت الزميلة والترتيبات املشتركة بتوزيعها؛ 

 التغيرات في أسعار صرف العمالت ألاجنبية عندما يتم تأسيس منشأة أم ومنشآت تابعة لها في بلدين مختلفين؛ 

 شأة زميلة إلى املبلغ املمكن استرادهإنخفاض املبلغ الدفتري إلستثمار في من. 

 محاسبة الضرائب املؤجلة خصوم :ثانيا

 :، نذكر منها ما يلي(21)هناك عدة حاالت حسب املعيار املحاسبي الدولي رقم 

 الحالة العادية  -2

خاصة فيما يتعلق بعمليات يتم محاسبة ضرائب مؤجلة خصوم لكل الفروقات الزمنية الخاضعة مستقبال، 

الاندماج بطريقة التملك، حيث أن ألاصول تقيم على أساس القيمة العادلة، وعليه فإن القيمة املحاسبية لألصول 

سوف تكون أكبر من قيمتها الضريبية، مما يؤدي إلى ظهور خصم ضريبي مؤجل يسجل على فارق الاقتناء، وهذا 

يحظر ( 21)ك قابل للخصم جبائيا، وإال فإن املعيار املحاسبي الدولي رقم بشرط أن يكون في إطفاء فارق الاهتال

 ، 1التقييد املحاسبي للضريبة املؤجلة التي يكون مصدرها فارق اقتناء غير قابل للخصم جبائيا

 املساهمات في املنشآت التابعة والزميلة -1

في الشركات التابعة أو الفروع أو الشركات الزميلة،  ة املتعلقة باإلستثماراتتنتج الفروقات املؤقتة للضريب
، أو في تغيرات هامش الربح على املخزوناتوقد تتعلق بوجود  ،2والحصص في املنشآت الخاضعة للسيطرة املشتركة

ألارباح املوزعة داخليا بين الشركات املجمعة أسعار الصرف عندما تقع املؤسسة ألام وفروعها في دولة أخرى، أو وجود 
 اإللتزامإلاعتراف بفإنه يجب ها إلى القيمة القابلة لإلسترداد، تدني في قيم إلاستثمار في الشركة الزميلة وتخفيضاو 

 .في كل الحاالت السابقة ضريبي مؤجل
 

                                                           
، قات عدم إلافصاح عن الضرائب املؤجلة وفق املعايير املحاسبية الدولية في بيئة ألاعمال الجزائريةمعو ، يوسف مامش، دمحم الصالح زويتة، مريزق عدمان (1)

 111، ص 1021، 02، العدد 20مجلة الاقتصاد الجديد، املجلد 
 911، ص  مرجع سبق ذكره، جمعة فالح حميدات (2)
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ائب املؤجلة حسب املعيار املحاسبي الدولي رقم  عن وإلافصاح  والعرض القياس: ثالثاملطلب ال  (21)الضر
 القياس الضرائب املؤجلة: أوال

 1:يتم قياس الضرائب املؤجلة ألاصول وإلالتزامات وفق العناصر التالية، والتي يمكن نلخصها فيما يلي

 ة املؤجلة بمعدالت الضريبية املتوقع تطبيقها على الفترة التي يتحقق جب قياس التزامات او أصول الضريبي

 فيها ألاصل أو يسوي فيها الالتزام، باالستناد إلى معدالت الضريبية والتي قد تم سنها؛

  ،عنلكن في بعض الدول يكون إلعالن الحكومة عادة ما يتم قياس ضرائب املؤجلة بمعدالت قد تم سنها 

ثر جوهري لسننها بشكل فعلي والذي قد يتبع إلاعالن بفترة تبلغ عدة أشهر، وفي هذه الحالة يتم ألا ،معدالت الضريبية

 ؛قياس أصول والتزامات الضريبية بإستخدام معدل الضريبة املعلن

  عندما يتم تطبيق معدالت ضريبة مختلفة على مستويات مختلفة من الدخل الخاضع للضريبة، يتم قياس

ريبة املؤجلة بإستخدام متوسط املعدالت التي يتوقع أن تنطبق على الربح الخاضع للضريبة أصول والتزامات الض

 للفترات التي يتوقع إن تعكس فيها الفروقات املؤقتة؛( الخسارة ألغراض الضريبة)

 ة املؤجلة آلاثار الضريبية التي ستنتج عن ات الضريبة املؤجلة وأصول الضريبيجب أن يعكس قياس إلتزام

 .قة التي تتوقع املنشأة أن يتم بها، في نهاية فترة التقرير، إسترداد أو تسوية املبلغ الدفتري لألصولها والتزاماتهاالطري

 الضرائب املؤجلة عرض: ثانيا

 2:إن عرض الضرائب املؤجلة في امليزانية يخضع ملجموعة من الشروط والقواعد املحاسبية، التي نلخصها فيما يلي

  في امليزانية وإلالتزامات الضريبة بشكل منفصل عن ألاصول وإلالتزامات ألاخرى يجب عرض ألاصول

 الجارية؛ ةالضريب ألاصول والالتزامات بين زيميت العومية، ويجب 

 تصنف ألاصول  يجب التمييز بين ألاصول والالتزامات الجارية وغير الجارية في بياناتها املالية فأنها يجب ان ال

 ة املؤجلة كأصول والتزامات جارية؛ والالتزامات الضريب

  يجب على املنشآت اجراء مقاصة بين أصول الضريبة املؤجلة والتزامات الضريبة املؤجلة ان وجدت ارصدت

على اجراء املقاصة ولكن وفق ( 21)هذه ألاصول والالتزامات في امليزانية، كما نص املعيار املحاسبي الدولي رقم 

 :الشروط التالية

 وعادة ما تكون ضرائب الدخل فرضت من نفس نشآت الحق القانوني في إجراء تلك املقاصةامتالك امل ،
 السلطة الضريبية وتسمح السلطة الضريبية بدفع إو استالم مبلغ صافي واحد؛

  أن تكون للمنشأة نية تسوية املبلغ املتعلق بتلك ألاصول والالتزامات الضريبية على أساس الصافي، أو يمكنها
 ادة من تنزيل ألاصل الضريبي في نفس املدة املالية التي سيستحق فيها الالتزام الضريبي؛الاستف

 ة املؤجلة تتعلق بضرائب الدخل مفروضة من نفس الهيئات الضريبيةتكون ألاصول والالتزامات الضريب ان 
ة وتقوم احدى فة في مجموعة واحدة خاضعة للضريبة أو على منشأة مختلعلى نفس املنشأة الخاضعة للضريب

 ؛ضريبي أو أصل ضريبي مع منشأة أخرى في نفس املجموعةإللتزام املنشأة في إجراء مقاصة 

                                                           
 221، ص مرجع سبق ذكرهيخلف إيمان،  (1)
، مجلة دراسات محاسبية ومالية، (21)إلافصاح عن الضرائب املؤجلة على وفق املعيار املحاسبي الدولي رقم ، حيدر دمحم علي يوسف، على دمحم ثجيل املعموري (2)

 11، ص 1021، 10، العدد 20املجلد 
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  ة املؤجلة منفصلة عن كل الحقوق والالتزامات ألاخرى في امليزانية، الضريبيجب أن تظهر حقوق وإلتزامات

 ة املستحقة؛ة كذلك عن حقوق وإلتزامات الضريبكما ينبغي أن تكون منفصل

 عند عرض الضرائب املؤجلة في القوائم املالية فإنها تصنف ضمن ألاصول والخصوم الغير املتداولة. 

 إلافصاح عن الضرائب املؤجلة: ثالثا

من املعيار املحاسبي  12علومات الواجب إلافصاح عنها في امللحق الخاص بالقوائم املالية حسب الفقرة امل

 1:كثيرة، يمكن ايجازها كما يلي (21)الدولي رقم 

 ة الحالية واملؤجلة املتعلقة بالبنود املخصومة أو املضافة إلى حقوق امللكية؛إجمالي الضريب 

 ة؛ألارباح املحاسبية إلثبات الضريبو ( الدخل)ة روف الضريبالعالقة بين املص شرح 

  السابقة؛شرح التغيرات في معدالت الضريبة املطبقة مقارنة بالسنة املالية 

  إلافصاح عن الفروق املؤقتة القابلة للخصم والخسائر وإلاعفاءات الضريبية غير املستخدمة التي لم يتم

 الاعتراف بأصل ضريبي مؤجل في امليزانية العمومية؛

 2 :املكونات الرئيسية لألعباء إلايرادات الضريبية الواجب عرضها بشكل منفصل عن بعضها

 

 املؤجل الناتج عن تغير املعدالت الضريبية؛ مبلغ العبء الضريبي 

  ؛(ضريبة مؤجلة أصول )مبلغ املزايا املتأتية من الخسارة الجبائية أو القروض الجبائية 

 مبلغ العبء الضريبي املؤجل الناجم عن التغيرات في السياسات املحاسبية 

  ال الخاصة كفارق إعادة التقييم مجموع الضرائب املؤجلة واملستحقة الدائنة أو املدينة مباشرة في ألامو

(IAS 38 ) وتغيير السياسات املحاسبية وتصحيح ألاخطاء(IAS 8)؛ 

  ؛النتيجة املحاسبيةتقديم شرح للعالقة القائمة بين عبئ الضريبة إلايراد في حالة الخسارة أو 

  املطبقة، وإلاشارة إلى بالضرب في املعدالت  النتيجة املحاسبيةالضريبي و ( الايراد)مقاربة باألرقام بين العبء

 قاعدة الحساب باملعدالت املطبقة، وإلاشارة إلى أساس الحساب بمعدل الضريبة املطبق؛

  مقاربة باألرقام بين متوسط معدل الضريبة الفعال ومعدل الضريبة املطبق، وإلاشارة إلى أساس الحساب

 باملعدل الضريبة املطبق؛

 املشتركة التابعة  ة باملساهمات في الفروع والشركات الزميلة والعقوداملبلغ إلاجمالي للفروق املؤقتة املتعلق

 ة املؤجلة التي لم يتم تسجيلها محاسبيا؛للخصوم الضريب

  إذا كانت مزايا الضرائب املؤجلة املقتناة عند إندماج الشركات لم تسجل في تاريخ الاقتناء لكن في تاريخ

 لى محاسبة هذه املزايا؛الحق، وصف الحدث أو تغير الظروف التي أدت إ

  مبلغ الضريبة املؤجلة أصول وطبيعة أدلة إلاثبات املبررة ملحاسبتها عندما يكون استعمال الضريبة املؤجلة

 .أصول على أساس ألارباح الخاضعة مستقبال أكبر من ألارباح الناتجة عن تسديد الفروق املؤقتة املوجودة

                                                           
)1  (

Azouani Nacer, Saihi Youcef, Le risque financier lié au processus de la constataion des impôts différés dans les 

groupe Algériens, Article dans la Revue des études juridique & économique, Volume 02, Numéro 01, 2013, p 313-314 

، مجلة مجاميع دراسة حالة -تفادي مشكالت القياس والافصاح عن الضرائب املؤجلة على جودة القوائم املالية أثر سعيدي بن شهرة، قمان عمر،  (2)
 911، ص 1012، 02، العدد 09املعرفة، املجلد 
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 سبية إلى النتيجة الجبائيةانتقال من النتيجة املحا: املبحث الثاني

تقوم املؤسسة بتسجيل كل عمليات الذمة املالية املتعلقة بها وفق قواعد ومبادئ النظام املحاسبي املالي 

(SCF ) وذلك من أجل تحديد النتيجة املحاسبية بكل شفافية وموضوعية لتقديم صورة صادقة وعادلة عن الوضعية

املالية للمؤسسة، بعد ذلك تقوم إدارة الضرائب بإعتماد على النتيجة املحاسبية لتحديد الوعاء الخاضع للضريبة، 

 .أي أن هناك عالقة متبادلة بين الجباية واملحاسبة

ذا املبحث سنحاول الاملام بالجوانب املتعلقة بالتحديد النتيجة املحاسبية وفق النظام املحاسبي ومن خالل ه

إلاختالفات الناتجة بين النظام املحاسبي املالي وفي ألاخير  النتيجة الجبائيةكيفية الوصول إلى املالي، ثم تطرق إلى 

 .والقواعد الجبائية

 (SCF)ة وفق للنظام املحاسبي املالي تحديد النتيجة املحاسبي: املطلب ألاول 

النتائج،  حسابيتم تحديد النتيجة املحاسبية بطريقتين، ألاولى تكون من خالل امليزانية أما الثانية عن طريق 

 :وعليه يمكن تعريف النتيجة املحاسبية على أنها

  لتلك السنة املالية، ويكون ومجموع ألاعباء  يراداتإلا النتيجة الصافية للسنة املالية هي الفارق بين مجموع

هذا الفارق مطابقا لتغير ألاموال الخاصة بين بداية السنة املالية ونهايتها، ماعدا العمليات التي تؤثر مباشرة على مبلغ 

1.يراداتإلا رؤوس ألاموال الخاصة وال تؤثر على ألاعباء أو 

 

 ها املؤسسة ومتمثلة في الفارق بين تتمثل النتيجة املحاسبية في ألاحداث والعمليات التي تأسست من أجل

مجموع املنتوجات ومجموع ألاعباء خالل السنة املالية، وتكون أما ربح في حالة تحقيق فائض في املنتوجات على ألاعباء 

 2.أو خسارة في حالة املعاكسة

 تحديد النتيجة املحاسبية من خالل امليزانية: أوال

ألاساسية التي تقدم من خاللها حوصلة نشاط املؤسسة في شكل وثيقة  تعتبر امليزانية قائمة من قوائم املالية

تعتبر بمثابة مرآة عاكسة للمؤسسة، تبين ممتلكات وموجودات املؤسسة من جهة، ومن جهة أخرى موارد ومطالب 

 .3املؤسسة، كما تسمى أيضا بقائمة املركز املالي للمؤسسة

 مكونات امليزانية -2

 .ين متساويين هما ألاصول والخصوملتتكون امليزانية من جدو 

 

 
                                                           

)1)
 Rabah Tafighoult, Le Système Comptable Financier, Imprimerie Aures emballages, Première édition, Algérie, 2015, 

p 26  
، مجلة املنهل الاقتصادي،      (مع دراسة توضيحية)سسات الاقتصادية الجزائرية الضرائب املؤجلة وأثارها على املؤ ، بكيري جمال الدين، بهاز جياللي (2)

 119، ص 02، العدد 01املجلد  
)3)

 Bouazza Abdelkader, L’Incidence Fiscale sur le résultat de l’Entreprise à travers le code Fiscal Algérien, Article 

dans la Revue EL-HAKIKA, Volume 13, Numéro 04, 2014, p 6 
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 ألاصول  2-2

وهي كل ألاشياء ذات القيمة اململوكة للمنشأة، تضمن تحقيق منافع إقتصادية مستقبلية، وتتحكم فيها أو 

تحصل عليها نتيجة ملعامالت أو أحداث سابقة، ومن خالل هذا تعريف نستنتج ثالث خصائص رئيسية يجب أو تتوفر 

 1:لة فيفي ألاصول واملتمث

  مستقبلية، أي أن يكون لألصل القدرة على تزويد الوحدة باملنفعة وخلق تدفقات  اقتصاديةوجود منافع

 نقدية موجبة في املستقل؛

  قدرة املؤسسة على التحكم في هذه املنافع، بحيث تستطيع الحصول على ما تريد من الخدمات لنفسها أو

 تمكين الغير منها؛

  أن يكون هذا التحكم في املنافع قد نتج عن أحداث أو عمليات وقعت في املاض ي يرتب كأصل جاري ملا يكون

في استطاعة املؤسسة تحقيق ألاصل، بيعه أو استهالكه في إطار دورة الاستغالل العادية للوحدة أو ملا يكون ألاصل من 

شهر واملوجهة  21صر التي يكون تاريخ استحقاقها أكثر من عناصر الخزينة أو ما يعادل الخزينة، اما فيما يخص العنا

 .لالستعمال املستمر من أجل إحتياجات الوحدة يجب أن تظهر ضمن عناصر غير الجارية

 2:وحسب النظام املحاسبي املالي، تشمل ألاصول على عناصر التالية

 غرض احتياجات أنشطة الكيان، هي ألاصول التي املوجهة لإلستعمال بصورة دائمة ل: ألاصول غير الجارية

وتكون معنوية أو عينية، وتلك التي تحتفظ بها للتوظيفات طويلة ألاجل، أو تلك التي ال ينوي الكيان إنجازها في 

 .شهر التي تلي تاريخ إقفال السنة املالية 21غضون 

 كها في إطار دورة استغالل هي تلك ألاصول التي يتوقع من الكيان إنجازها أو بيعها أو استهال :ألاصول الجارية

شهر التي تلي  21العادية للكيان، كما تمثل تلك التي يؤتى به أصال للتداول، أو لفترة قصيرة والكيان يتوقع إنجازها في 

 .اقفال السنة املالية، كما تضم النقدية أو ما يعادل النقدية وأموال الخزينة التي ال يخضع استعمالها للقيود

 الخصوم 2-1

الخصوم على أنها التزامات حالية للمؤسسة ناتجة عن أحداث ماضية، تتطلب عملية سدادها وتسويتها تعرف 

خروج تدفقات من املوارد التي تمتلكها املؤسسة، التي تمثل منافع اقتصادية، ومن خالل هذا التعريف نستنج أن 

 3:للخصوم ثالث خصائص رئيسية تتمثل في

  بتسوية التزام حالي عن طريق تحويل مستقبلي ألصل ما عند الطلب أو عند يتطلب الالتزام أن تقوم الوحدة

 حدوث حدث معين أو في تاريخ معين؛

 ال يمكن تفادي الالتزام؛ 

 وقوع الحدث ملزم للوحدة في املاض ي. 

 :وتشمل الخصوم على العناصر التالية

                                                           
 11، ص مرجع سبق ذكره، بودرة فاطمة (1)
 201، ص 1021، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، أسئلة وتمارين محلولة في املحاسبة املعمقة، بكاي بلخير (2)
 10، ص مرجع سبق ذكره، بودرة فاطمة (3)
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 املدفوع والتغيرات التي تحدث في هذه تتمثل في حصة املالك، والتي تتكون من الرأس املال : حقوق امللكية

استثمارات املالك وصافي الدخل  الحصة نتيجة صافي الدخل وإجراء توزيعات ألارباح، وتزداد حقوق امللكية من خالل

 .قل من خالل توزيعات ألارباحون

 عينة ناشئة عن التعهدات الحالية لوحدة م اقتصاديةهي تضحيات مستقبلية متوقعة بمنافع  :إلالتزامات

 .بنقل أو تحويل أصول أو توفير خدمات ألصول أخرى في املستقبل نتيجة ملعامالت أو أحداث ماضية

 :وحسب النظام املحاسبي املالي تشمل عناصر الخصوم على

  ،ألاموال الخاصة قبل التوزيعات املقررة واملقترحة بعد تاريخ إلاقفال، مع مالحظة رأس املال املدفوع

 جة الصافية للفترة والعناصر ألاخرى؛الاحتياطات، النتي

 الخصوم غير الجارية؛ 

 املوردون والدائنون آلاخرون؛ 

  ؛(الضرائب املؤجلة)خصوم الضرائب 

 مؤونات ألاعباء والخصوم املماثلة؛ 

 الخزينة السالبة وما يعادل الخزينة. 

 :تحديد النتيجة من خالل امليزانية -1

بداية السنة تكون املؤسسة لم تقم بنشاطها الاستغاللي سواء كان إنتاجي أو تجاري، فإن امليزانية الافتتاحية في 

 1.ال تظهر فيها النتيجة ويكون كل من جانبين أصول وخصوم متساويين

 

ي بداية الدورة أما في ختام الدورة، يتم تحديد النتيجة بالفرق بين صافي ألاصول في نهاية الدورة وصافي قيمتها ف

 :، وتكون نتيجة اما2مع ألاخذ في الحسبان ألية إضافات أو مسحوبات خالل هذه الدورة

 في هذه الحالة يكون مجموع ألاصول أكبر من مجموع الخصوم، حيث تصبح املعادلة على (: املوحبة) ربح

 :الشكل التالي

 

حيث نص النظام املحاسبي املالي تسجيل النتيجة في جانب الخصوم، بإعتبار أن النتيجة الربح تعتبر من مصادر 

 .التمويل مثلها مثل باقي ألاموال الخاصة

                                                           
، 09، مجلة دراسات جبائية، املجلد للنتيجة املحاسبية بين النظام الجبائي الجزائري والنظام املحاسبياملعالجة الجبائية ، قدوري عمار، بن عواق العربي (1)

 11، ص 1021، 02العدد 
 111، ص مرجع سبق ذكرهبليدية وحيد،  (2)

 (موجبة)النتيجة الدورة + املجموع الخصوم = مجموع ألاصول 

 املجموع الخصوم = مجموع ألاصول 
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  في هذه الحالة يكون مجموع ألاصول أصغر من مجموع الخصوم، بحيث تصبح املعادلة (: السالبة)خسارة

 :كما يلي

 

حيث نص النظام املحاسبي املالي تسجيل النتيجة في جانب الخصوم وبإشارة سالبة، ونقصد بخسارة أن ممتلكات 

 .املؤسسة أقل من إلتزاماتها نحو الشركاء، املساهمين ونحو الغير كاإلدارة الضرائب

 تحديد النتيجة املحاسبية من خالل حساب النتائج :ثانيا

حسب النظام املحاسبي املالي يعتبر حساب النتائج بأنه كشف ملخص لألعباء والنتواتج املنجزة من طرف 

دون ألاخذ في الحسبان تاريخ التحصيل أو السحب، ويبرز من خالل  ،(عادة ما تكون سنة)الكيان خالل السنة املالية 

 .1الفرق النتيجة الصافية للسنة املالية من ربح أو خسارة

 مكونات حساب النتائج -2

 2.يتكون حساب النتائج من مجموعة املنتوجات وألاعباء

 املنتوجات حساب النتائج 2-2

 .ومنتوجات ألانشطة غير العاديةوتنقسم إلى منتوجات ألانشطة العادية 

 منتوجات ألانشطة العادية 2-2-2

زيادة املنافع الاقتصادية أثناء السنة املالية في شكل مداخيل أو مضاعفة ألاصول أو تقليص الخصوم،  هي
في ويكون من آثارها ارتفاع رؤوس ألاموال الخاصة بطريقة أخرى غير الزيادات املتأتية من تقدمة حصص املساهمين 

 4:، وتشمل عناصر املنتوجات لألنشطة العادية على مايلي3رؤوس ألاموال الخاصة

 املبيعات من البضائع واملنتوجات املصنعة والخدمات املقدمة واملنتوجات امللحقة 2-2-2-2

تسجل املبيعات من البضائع في الجانب الدائن للحسابات حسب الطبيعة بسعرها الصافي مع إدراج كل من 

الرسم على القيمة املضافة بإضافة إلى تنزيالت وتخفيضات إذا كانت، وتكون منتجات ألانشطة العادية الناتجة عن 

 5:بيع سلع مدرجة في الحسابات عند توفر الشروط آلاتية

 ول على منافع اقتصادية مستقبلية؛إمكانية حص 

 إمكانية تقييم مبلغ منتوجات وتكاليف التي تحملها الكيان بصورة صادقة؛ 

 ان ال يبقى للكيان دخل ال في التسيير وال في املراقبة الفعلية للسلع متنازل عنها؛ 

 أن يكون من املحتمل أيلولة منافع اقتصادية مرتبطة باملعاملة إلى الكيان؛ 

                                                           
 .11،  ص 02، الفقرة 110، البند رقم مرجع سبق ذكره، 1001جويلية  11القرار املؤرخ في  (1)
 211  -229، صمرجع سبق ذكرهريم، فرحات عبد الك (2)
 .11، ص مرجع سبق ذكره،  1001جويلية  11القرار املؤرخ في  (3)
 99 -91، ص مرجع سبق ذكره، 1001جويلية  11القرار املؤرخ في  (4)
 01، ص 1-1، الفقرة 222، البند رقم مرجع سبق ذكره ، 1001جويلية  11القرار املؤرخ في  (5)

 (خسارة)النتيجة الدورة  -املجموع الخصوم = مجموع ألاصول 
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بالقيمة الحقيقية  مبيعات أو تقديم خدمات وغيرها من ألانشطة العاديةيتم تقييم املنتوجات الناتجة عن و 

 .للمقابل املستلم أو املطلوب استالمه في تاريخ ابرام املعاملة

 إلانتاج املخزن  2-2-2-1

الرصيد )غير املخزن  أو املنتوج( الرصيد الدائن)يمثل رصيد هذا الحساب التغير الشامل للمنتوج املخزن 

، وتظهر ضمن حساب ويقتصر استعمال هذا الحساب على تغيرات إلانتاج املخزن ما بين بداية الفترة ونهايتها( املدين

 1.النتائج تحت فصل املنتوجات

 إلانتاج املثبت 2-2-2-3

ألاصل العيني التي تكلفة إنتاج عناصر ألاصل املعنوي وعناصر يسجل هذا الحساب أيضا في الجانب الدائن، 

، كما (ألاعباء التي تم تسجيلها مسبقا في الحسابات حسب الطبيعة)أنشأها الكيان واملسجلة في ألاصول غير الجارية 

 (إلخ .....منشآت، تركيبنقل،)ان بمناسبة اقتناء التثبيت يسجل مبلغ املصاريف امللحقة الداخلية التي يتحملها الكي

 إلاعانات 2-2-2-4

العمومية هي عمليات تحويل موارد عمومية مخصصة لتعويض التكاليف التي تحملها أو سيتحملها  إلاعانات

، وتدرج إلاعانات في حساب املستفيد من إلاعانة بفعل امتثاله لبعض الشروط املرتبطة بأنشطة ماضية أو مستقبلية

عانات املستلمة من قبل املؤسسات إلى ، وتنقسم إلا 2النتائج كمنتوجات بالنسبة إلقتناء ألاصول أو لتغطية خسائر 

 3:نوعين وهما

 وتنقسم إلى نوعين: إعانات الاستغالل: 

  لتغطية  تقديمها السلطات املركزية أو املحلية إلى مؤسسات من أجل هي عبارة عن إعانات :إعانات التوازن

ومواصلة نشاطها ألداء دورها الاقتصادي والاجتماعي، إي بدون هذه إلاعانة ستتوقث املؤسسة عن  أعباء أو خسائر

  .نشاطها ويحرم املجتمع من خدماتها

 وهي إعانات قد تقدمها السلطات املركزية أو املحلية إلى املؤسسات امتثلت لدى : إعانات ألاخرى لإلستعالل

هذه السلطات، مثل بيع منتجات املؤسسة بسعر محدد، أو تشغيل عدد ممارسة نشاطها إلى شروط محددة من قبل 

معين من خريجي الجامعة، فهدف من هذه إعانة تتمثل في تغطية التكاليف الناجمة عن تطبيق الشروط املفروضة 

 .من قبل الدولة

  وتنقسم إلى قسمين :التجهيز والاستثماراتإعانات: 

  اكتساب ممتلكات معينة أو من أجل  التي يستفيد منها الكيانهي عبارة عن إعانات : إعانات التجهيز

 .إنشاءها

  هي عبارة عن إعانات يستفيد منها الكيان من أجل تمويل أنشطته الطويلة ألاجل : إعانات إلاستثمار ألاخرى

 .كإقامة كيانات في الخارج،البحث عن سوق جديد

                                                           
 91، ص مرجع سبق ذكره، 1001جويلية  11القرار املؤرخ في  (1)
 21- 21، ص 1-2، الفقرات 211، البند رقم مرجع سبق ذكره، 1001جويلية  11القرار املؤرخ في  (2)
 121 -101، ص 1021، الجزائر، الطبعة الثانية، املحاسبة املعمقة وفقا للنظام املحاسبي املالي عبد الرحمان عطية،  (3)
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 املنتوجات العملياتية 2-2-2-5

 1:ما يلي وتشمل وتسجل من جانب الدائن للكيان املكونة لناتج النشاطات العاديةتتمثل في العناصر 

 ألاتاوى عن الامتياز والبراءات، والتراخيص والعالمات والتصرفات، وبرامج املعلوماتية والحقوق والقيم املماثلة؛ 

  ؛(ية، سندات مساهمةتثبيتات عينية أو معنو )فائض القيمة الناتج عن التنازل عن أصول مثبتة غير مالية 

  سم وظائفها إلادارية لدى كيانات أخرى من نفس املجمع الذي ينتمي إليه؛الكيان بإالرواتب التي يحصلها 

 حصة إعانات الاستثمار التي تحول إلى ناتج وحصة ناتج العمليات املشتركة؛ 

 لتسيير؛تحصيالت على الحسابات الدائنة املستهلكة واملنتوجات الاستثنائية في عملية ا 

 منتوجات الاستثنائية في عملية التسيير كتعويضات التأمين؛ 

 إلخ.... منتوجات التسيير العادية ألاخرى كالغرامات، التبرعات املسموح بها. 

 املنتوجات املالية 2-2-2-6

 :هذا الحساب إلظهار طبيعة أو أصل ألاعباء وينقسم إلىقسم ي

 منتوجات املساهمات؛ 

  املالية؛عائدات ألاصول 

  فوائض القيمة؛–فارق التقييم عن ألاصول املالية 

 أرباح الصرف؛ 

 ألارباح الصافية عن عمليات التنازل عن ألاصول املالية؛ 

  منتوجات مالية أخرى. 

كما ال يتضمن هذا الحساب ألادوات املالية الواجب تقويمها حسب قيمتها املهتلكة أو التي يجب أن يقتطع 

لحقيقية وقيمتها املهتلكة أو التي يجب أن يقتطع الفارق بين قيمتها الحقيقية وقيمتها املحاسبية الفارق بين قيمتها ا

 2مباشرة من رؤوس ألاموال

 منتوجات ألانشطة غير العادية 2-2-1

يستعمل هذا الحساب إال في الظروف الاستثنائية لتسجيل أحداث غير عادية وغير مرتبطة بشأن الكيان،  ال

كما تبرز ضرورة وجود هذا الحساب من خالل وجوب تقييد طبيعة ومبلغ كل عنصر استثنائي بشكل منفصل في 

 3.الكشوف املالية

 ألاعباء حساب النتائج 2-1

صادية أثناء السنة املالية في شكل استهالكات وخروج أو نقصان ألاصول أو يقصد بها نقصان املنافع الاقت
حدوث خصوم، ويكون من آثارها التقليل من رؤوس ألاموال الخاصة بشكل آخر غير عمليات توزيع رؤوس ألاموال 

 :، وتنقسم إلى نوعين4املساهمية
                                                           

 99 -91، ص مرجع سبق ذكره، 1001جويلية  11القرار املؤرخ في  (1)
 99، ص مرجع سبق ذكره، 1001جويلية  11القرار املؤرخ في  (2)
 99، ص مرجع سبق ذكره، 1001جويلية  11القرار املؤرخ في  (3)
 11، ص مرجع سبق ذكره، 1001جويلية  11القرار املؤرخ في  (4)
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 أعباء ألانشطة العادية 2-1-2

 :املحاسبي املالي على العناصر التاليةتتضمن ألاعباء العادية حسب النظام 

 :املشتريات املستهلكة 2-1-2-2

 :يشمل هذا الحساب ما يلي 

 مشتريات البضائع املبيعة؛ 

 املواد ألاولية؛ 

 التموينات ألاخرى؛ 

 تغيرات املخزونات؛ 

 مشتريات الدراسات والخدمات املؤداة؛ 

 مشتريات املعدات والتجهيزات وألاشغال؛ 

 املشتريات غير املخزنة من املواد والتوريدات؛ 

 مصاريف الشراء التابعة؛ 

 التخفيضات، التنزيالت والحسومات املتحصل عليها عن املشتريات. 

 : الخدمات الخارجية 2-1-2-1

يشمل هذا الحساب التكاليف الخارجية التي ال تعد ضمن املشتريات من عند الغير، إن كثرة أصناف التكاليف 

 1.دون التفريق بينهما( 11/، حـ12/حـ)تشكل هذا الحساب هي التي أدت إلى استعمال قسمين من الحسابات التي 

 2:وتتمثل هذه الخدمات الخارجية فيما يلي

 التقاول العام؛ 

 إلايجارات؛ 

 ألاعباء إلايجارية وأعباء امللكية املشتركة؛ 

 الصيانة والتصليحات والرعاية؛ 

 أقساط التأمينات؛ 

 وألابحات والتوثيق واملستجدات؛ الدراسات 

 التنزيالت والتخفيضات والحسومات املتحصل عليها من الخدمات الخارجية؛ 

 مصاريف العاملون الخارجيون عن املؤسسة وأجور الوسطاء وألاتعاب؛ 

 مصاريف إلاشهار والنشر والعالقات العمومية؛ 

 الجماعي للمستخدمين، مصاريف التنقالت واملهمات والاستقباالت؛ مصاريف نقل السلع والنقل 

 مصاريف البريد والاتصاالت السلكية والالسلكية؛ 

 الاشتراكات واملستجدات. 

                                                           
 91، ص مرجع سبق ذكره، 1001لية جوي 11القرار املؤرخ في  (1)
 10، ص مرجع سبق ذكره، 1001جويلية  11القرار املؤرخ في  (2)
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 : أعباء املستخدمين 2-1-2-3

 1 :وتحتوي على

 رواتب املستخدمين بما فيها تلك املمنوحة للمسيرين الاجتماعين والتكلفة العينية للرواتب؛ 

 اشتراكات الصناديق الاجتماعية وصناديق الاحتياط، املرتبطة بهذه الرواتب؛ 

  ؛(املطاعم ولجان الاشتراكات)التكاليف الاجتماعية ألاخرى، مثل الخدمات الاجتماعية 

 التكاليف الاجبارية والاختيارية للمستغل، في حالة املؤسسة الفردية. 

 : ةالضرائب والرسوم واملدفوعات املماثل 2-1-2-4

 :وهي أعباء التي تتحملها املؤسسة وتتمثل في

 املدفوعات الاجبارية للدولة والجماعات املحلية لتغطية النفقات العمومية؛ 

  املدفوعات التي تقرها السلطة العمومية السيما لتمويل أصول الفائدة الاقتصادية أو الاجتماعية، بإستثناء

 .لضرائب على النتائج وما يماثلهاالضرائب على ألارباح كونها مسجلة في حساب ا

 : ألاعباء العملياتية ألاخرى  2-1-2-5

 2: تتمثل هذه ألاعباء في

 ألاتاوى املترتبة على الامتيازات والبراءات والرخص وبرامج املعلوماتية والحقوق القيم املماثلة؛ 

 نواقص القيم عن خروج أصول مثبتة غير مالية؛ 

 أتعاب حضور؛ 

 عن حسابات دائنة غير قابلة للتحصيل؛ خسائر 

 قسط النتائج عن العمليات املنجزة بصورة مشتركة؛ 

 الغرامات والعقوبات وإلاعانات املمنوحة والهبات والتبرعات؛ 

 ألاعباء الاستثنائية للتسيير الجاري؛ 

  أعباء أخرى للتسيير الجاري. 

 : ألاعباء املالية 2-1-2-6

 3:كاآلتيتتمثل العناصر املوجودة في هذا الحساب 

 أعباء الفوائد؛ 

 الخسائر عن الحسابات الدائنة املرتبطة بمساهمات؛ 

  نواقص القيمة؛-فارق التقييم على أصول مالية 

 خسائر الصرف والخسائر الصافية عن التنازل عن ألاصول املالية؛ 

  ألاعباء املالية ألاخرى 

                                                           
 91، ص مرجع سبق ذكره، 1001جويلية  11القرار املؤرخ في  (1)
 12، ص مرجع سبق ذكره، 1001جويلية  11القرار املؤرخ في  (2)
 91، ص مرجع سبق ذكره، 1001جويلية  11القرار املؤرخ في  (3)
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 : كات واملؤونات وخسائر القيماملخصصات لإلهتال 2-1-2-7

 :إلى القابلة للخصم وينقسميعتبر هذا الصنف من ألاعباء 

 املخصصات لإلهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة ألاصول غير الجارية؛ 

 املخصصات لالهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة السلع املوضوعة موضع الامتياز؛ 

 ألاصول غير الجارية؛-وخسائر القيمة  املخصصات لالهتالكات واملؤونات 

  العناصر املالية-املخصصات لالهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة. 

 : الضرائب على النتائج وما يماثلها 1-2-1-2-8

 1.ينقسم إلى قسمين الضرائب الواجب دفعها عن النتائج والضرائب املؤجلة عن النتائج

 وتشمل كل من الضرائب عن ألارباح املبنية على نتائج ألانشطة : الضرائب الواجب دفعها عن النتائج

 العادية والضرائب ألاخرى عن النتائج؛

 وتشمل الضرائب املؤجلة عن ألاصول والضرائب املؤجلة عن الخصوم: الضرائب املؤجلة على النتائج. 

 أعباء ألانشطة غير العادية 2-1-1

في ألاعباء الناتجة عن ظروف استثنائية وتوافق حاالت القوة القاهرة، مثل حالة نزع امللكية أو حدوث  وتتمثل

 2.كارثة طبيعية وغير متوقع الحدوث، وتبين طبيعة ومبلغ كل عنصر غير عادي بشكل منفصل في الكشوف املالية

 تحديد النتيجة من خالل حسابات النتائج -1

 :كما يليحسب النظام املحاسبي املالي يتم إعداد حساب النتائج 

 :يضمن أربع حسابات ويحسب وفق املعادلة التالية(: Production de l’exercice)إنتاج السنة املالية  1-2

 

 :يضمن ثالثة حسابات ويحسب كما يلي(: Consommation de l’exercice)إستهالك السنة املالية  1-1

 

هي الثروة إلاضافية التي تكونها املؤسسة بعد : (Valeur Ajoutée d’Exploitation) القيمة املضافة لالستغالل 1-3

إنقاص ما استهلكته من املؤسسات ألاخرى، كما تعبر على نمو القيم التي تضيفها املؤسسة إلى السلع والخدمات التي 

تحصل عليها من الخارج وذلك بإستعمال عوامل إلانتاج، حيث تسمح القيمة املضافة بقياس وزن املؤسسة 

مبيعات وإلانتاج مخزن ومثبت وإعانات )حسابها من خالل طرح كل إنتاج السنة املالية من الاقتصادي، ويتم 

( املشتريات املستهلكة والخدمات الخارجية والخارجية أخرى ) من إستهالكات السنة املالية واملتمثلة في( إلاستغالل

 :وتكون املعادلة التالية لحسابها

 

                                                           
 12، ص مرجع سبق ذكره، 1001جويلية  11القرار املؤرخ في  (1)
 11، ص مرجع سبق ذكره، 1001جويلية  11القرار املؤرخ في  (2)

 السنة املاليةاستهالك   -نتاج السنة املالية إ= القيمة املضافة لإلستغالل 

 إعانات إلاستغالل+ إلانتاج املثبت + إلانتاج املخزن  + املبيعات من البضائع =  إنتاج السنة املالية

 إلاستهالكات الخارجية ألاخرى + الخدمات الخارجية  + املشتريات املستهلكة =  السنة املالية إستهالك
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هو املوارد التي تحصل عليها املؤسسة من خالل : (Exédent Brut d’Exploitation) إجمالي فائض الاستغالل 1-4

نشاطها الرئيس ي لالستغالل الذي تقوم به، ويعتبر مؤشر لقياس أداء املؤسسة التجاري والانتاجي، ويتم حسابه وفق 

 :العالقة التالية

 

إليها ألانشطة مضافا عبارة عن إجمالي فائض لإلستغالل هي  :(Résultat Opérationnel) النتيجة العملياتية 1-5

، ومطروح منها ألاعباء العملياتية ألاخرى ومخصصات ألاهتالكات واسترجاع على الخسائر واملؤونات العملياتية ألاخرى 

 :تحسب من خالل املعادلة التالية

 

 

التي تحققها من خالل العمليات املالية التي تم قيام بها  نتيجةالهي و : (Résultat Financier) النتيجة املالية 1-6

 :وتحسب بعالقة التالية حيث تمثل الفرق بين املنتوجات وألاعباء املالية،

 

تعبر عن نتيجة جميع ألانشطة : (Résultat Ordinaire Avant l’Impôts) النتيجة العادية قبل الضرائب 1-7

 :العادية التي تقوم بها املؤسسة قبل خصم الضرائب منها، وتحسب هذه النتيجة وفقا للعالقة التالية

 

هي نتيجة ألانشطة العادية : (Résultat Net des Activités Ordinaire) النتيجة الصافية لألنشطة العادية 1-8

 :التي تقوم بها املؤسسة بعد خصم الضرائب منها، وتحسب وفقا للعالقة التالية

 

 

هي نتيجة ألانشطة غير املتكررة والتي تقوم بها املؤسسة في : (Résultat Extraodinaire) النتيجة غير العادية 1-9

 :حاالت استثنائية عارضة، وتحسب كما يلي

 

هي النتيجة املتحصل عليها من مجموع : (Résultat Net de l’exercice) النتيجة الصافية للسنة املالية 1-21

 : ألانشطة التي تقوم بها املؤسسة بعد خصم الضرائب واجبة الدفع وتحسب كما يلي

 

 :خالل الجدول التالي يوضح طريقة تحديد وحساب النتيجة املحاسبية من خالل حساب النتائج ومن
 

عن خسائر القيمة  إلاسترجاعات+ املنتوجات العملياتية ألاخرى + إجمالي فائض الاستغالل )= النتيجة العملياتية 

 (املخصصات لإلتهالكات واملؤونات+ ألاعباء العملياتية ألاخرى ) –( واملؤونات

الضرائب الواجب دفعها عن النتائج ) –النتيجة العادية قبل الضرائب = النتيجة الصافية لألنشطة العادية 

 (الضرائب املؤجلة عن ألاصول والخصوم ±العادية 

 (الضرائب والرسوم والتسديدات+ أعباء املستخدمين ) –القيمة املضافة لالستغالل = إجمالي فائض لإلستغالل 

 ألاعباء املالية –املنتوجات املالية = النتيجة املالية 
 

 النتيجة املالية+ النتيجة العملياتية = النتيجة العادية قبل الضرائب 
 

 ألاعباء غير العادية –غير العادية  املنتوجات= النتيجة غير العادية 
 

 النتيجة غير العادية ±النتيجة الصافية لألنشطة العادية = النتيجة الصافية للسنة املالية 
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 تحديد النتيجة املحاسبية من خالل حساب النتائج: (2 -3)رقم جدول 

 N-1 مالحظة املبلغ الدائن املبلغ املدين البيان رقم الحساب
90 
91 
91 
91 

 رقم ألاعمال
 واملنتجات قيد الصنع تغير املخزون املنتجات املصنعة

 إلانتاج املثبت
 إعانات الاستغالل

 xx 

xx 

xx 

xx 

  

   xx  إنتاج السنة املالية -2
10 
12-11 

 مشتريات مستهلكة
 خدمات خارجية واستهالكات أخرى 

xx 

xx 
   

 
    xx استهالكات السنة املالية -1

   xx  (1-2)القيمة املضافة لالستغالل  -3
11 
11 

 العاملينأعباء 
 الضرائب والرسوم واملدفوعات املماثلة

xx 

xx 
   

   xx  الفائض إلاجمالي عن الاستغالل -4
91 

(11) 
 (11) 

91 

 املنتجات العملياتية ألاخرى 

 ألاعباء العملياتية ألاخرى 

 املخصصات لالهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة
 استرجاع على خسائر الفيمة واملؤونات

 

xx 

xx 

 

xx 

 

 

xx 

  

   xx  النتيجة العملياتية-5
91 

(11) 
 املنتجات املالية

 ألاعباء املالية
 

xx 
xx   

   xx  النتيجة املالية-6
   xx  (6+5)النتيجة العادية قبل الضريبية -7

111-111 
111-111 

 الضريبة والواجب دفعها عن النتائج العادية
 حول النتائج العادية( تغيرات)الضرائب املؤجلة 

xx 

xx 
   

 مجموع منتجات ألانشطة العادية 
 مجموع أعباء ألانشطة العادية

 

xx 
xx   

   xx  النتيجة الصافية لألنشطة العادية -8
91 
11 

 العناصر غير العادية للمنتوجات
 العناصر غير العادية لألعباء

 

xx 
xx   

   xx  النتيجة الغير العادية -9
   xx  (9 + 8)املالية النتيجة الصافية للسنة  -21

 10، ص1001، 21الجريدة الرسمية العدد: املصدر
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 تحديد النتيجة الجبائية وفق قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة: املطلب الثاني
يام ة، من خالل قدور تحديد الوعاء الخاضع للضريب بعد تحديد النتيجة الحاسبية من طرف الكيان يأتي

وفق ما  نتيجة محاسبية معدلةإال هي ما يمكن إعتبار النتيجة الجبائية  لذلك، النتيجة املحاسبيةبتعديالت على 

بدورها  تسمحوالتي وضوعية املشكلية و الشروط المن خالل وضع  ،1تنص عليه التشريعات والقوانين الجبائية

وإعادة إدماجها في ألاعباء غير قابلة للخصم  ة ورفض بعضها إيبعض املنتوجات غير الخاضة للضريببتخفيض 

            2:وتتمثل هذه الشروط فيما يلي ،النتيجة املحاسبية

 لكي يتم خصم ألاعباء جبائيا يجب أن تستوفي الشروط الشكلية التالية: الشروط الشكلية: 

 بمعنى حدوث العبء فعال ومؤكدا وليس محتمل حدوثه سواء تم دفعه أو : إن يكون العبء مؤكد وحقيقي

 مستحق الدفع، وأن يكون حقيقيا وليس وهمي وتتحمل املؤسسة عبئه بغض النظر عن دفعه أم ال؛

 يجب أن تتوفر املؤسسة على الوثائق واملستندات التي  :أن يكون العبء مدعم ومؤيد بمبررات ووثائق ثبوتية

 سنوات على ألاقل تحسبا ألي مراقبة جبائية؛ 20وث ألاعباء، كما يجب أن تبقى في املؤسسة ملدة تبرر حقيقة حد

 يجب على املكلفين الخاضعين للضريبة إرفاق التصريح السنوي مع : إعداد الكشوف الخاصة ببعض ألاعباء

ملصاريف العامة بعض الجداول الخاصة حتى يتم التحقق من صحة النتائج املبنية في التصريح كالكشف ا

إلخ، وفي حالة عدم إيداعها في آلاجال املحددة يترتب عنها دفع غرامة جبائية وال يؤخذ بالربح ...وإلاهتالكات واملؤونات

3.املصرح به ويتم فرض الضريبة تلقائيا

 

 يمكن تلخيصها فيما يلي: الشروط املوضوعية: 

 بمعنى عند حدوثها سيترتب عنها تخفيض في عنصر : يجب أن يترتب عن العبء تخفيض في ألاصول الصافية

ألاعباء التي ستؤدي إلى الزيادة في من عناصر ألاصول أو زيادة في قيمة الخصوم، وعليه ال تعتبر كأعباء قابلة للخصم 

 ؛قيمة ألاصول 

 باء يقصد بهذا الشرط أن تستخدم ألاع: أن يتم استغالل العبء في إطار التسيير العادي للكيان وملصلحته

ألغراض مباشرة لتسير وتحقيق الهدف الاقتصادي الذي أنشئت من أجله املؤسسة، وليس لإلستغالل الشخص ي، 

 لذا ال بد من التفرقة بين الاستغالل العادي للمؤسسة والاستغالل الشخص ي للمسيرين؛

 بلة للخصم البد من حتى تكون ألاعباء قا: ان يكون العبء مدرج ضمن أعباء السنة املالية التي صرفت خاللها

التي نشأت خالل الدورة، أما ألاعباء املتعلقة بسنوات مستقبلية يتم أخذها بعين الاعتبار خالل الدورة التي أن تكون 

تم الالتزام بها، وفيما يخص ألاعباء املتعلقة بنفقات حالية ولكنها ترتبط بدورات الحقة فينبغي تأجيل خصمها إلى 

 .الدورات التي تحققت فيها

 :في الشكل املوالي مكن تلخيص انتقال من النتيجة املحاسبية إلى النتيجة الجبائيةوي
                                                           

)1  (
Moula Assia, Les impôts différés : une perception économique de l’impôt sur le résultat et un vecteur de 

communication – L’expérience de l’Algérie, Journal of Financial Accounting and Managerial studies, Volume 03, 

Numéro 02, 2016, p 26 
 ،الضرائب الدخل – 21الانتقال من النتيجة املحاسبية إلى النتيجة الجبائية في ظل اعتماد على املعيار املحاسبي الدولي رقم دراجي عيس ى، قنذوز بن توتة،  (2)

  101، ص 1021، 01، العدد 21مجلة دراسات اقتصادية، املجلد 
 11و 11، مرجع سبق ذكره، ص قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 211و 211املادة  (3)
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 الانتقال من النتيجة املحاسبية إلى النتيجة الجبائية(: 1 -3)شكل رقم ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالب بناءا على الدراسات السابقة: املصدر

نادرا ما ستتوافق النتيجة املحاسبية مع النتيجة  يتضح لنا ومن منطق عملية التشغيل، من خالل الشكلو            

وفق  سيتم حسابهاالنتيجة الجبائية  الجبائية، نظرا لوجود تناقض في  قواعد املحاسبية مع قوانين الجبائية، ومنه

 1:التالية عادلةامل

 

 2:املؤسسة والعجز حتى الوصول إلى النتيجة الجبائية، البد من تفصيل في عناصر كل من إلادمجات والخصومات

 (Réintégration) إلادماجات : أوال

 :التكاليف غير القابلة للخصم واملتمثلة في العناصر التاليةيقصد بها االستردادات، و ب ما تسمى وأ 

مختلف التكاليف وألاعباء وأجور الكراء الخاصة وتتمثل في : أعباء العقارات غير املخصصة مباشرة لألستغالل -2

 ؛، والتي يجب دمجها في الربح الخاضع للضريبةباملباني غير املخصصة مباشرة لإلستغالل

                                                           
)1  (

Bouazza Abdelkader, Op- cit, p 04  
 121 -120، ص مرجع سبق ذكرهدراجي عيس ى، قنذوز بن توتة،  (2)

 عباءألا 
 السنة املالية 

 النتيجة املحاسبية
Résultat Comptable 

 العجز السابق –( Déductions)الخصومات   -( Réintégrations)إلادمجات + جة املحاسبية النتي= النتيجة الجبائية 

 املنتوجات
 السنة املالية

 إلاستردادات -إلادماجات
Réintégrations)+( 

 الخصومات
Déductions(-) 

غير منتوجات 
خاضعة 
 للضريبة

أعباء غير قابلة 
 للخصم

 النتيجة الجبائية
Résultat Fiscal 

العجز املالي 
 السابق
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بإستثناء تلك التي لها طابع إشهاري ما  تتمثل في مختلف الهدايا،: شهارية غير القابلة للخصمحصص الهدايا إلا  -1

 دج؛ 100.000دج وفي حدود مبلغ إجمالي قدره  2000لم تتجاوز قيمة كل واحدة منها 

يمكن خصم املبالغ املخصصة لإلشهار املالي والكفالة : والرعاية غير القابلة للخصم حصص إلاشهار املالي -3

، شريطة إثباتها في النتيجة الجبائيةوالرعاية الخاصة باألنشطة الرياضية وترقية مبادرات الشباب، من أجل تحديد 

1دج؛ 10.000.000من رقم أعمال السنة وفي حد أقصاه % 20حدود نسبة 

 

تتمثل في مصاريف حفالت الاستقبال بما فيها مصاريف إلاطعام : مصاريف الاستقبال غير القابلة للخصم -4

 والفندقة والعروض، بإستثناء املبالغ امللتزم بها واملثبتة قانونا واملرتبطة مباشرة بإستغالل املؤسسة؛

اإلعانات والتبرعات حدد السقف املسموح بخصمه فيما يتعلق ب: إلاشتراكات والهبات غير القابلة للخصم -5

لم تتجاوز مبلغا سنويا قدره  حة نقدا أو عينا لصالح املؤسسات والجمعيات ذات طابع إلانساني، مااملمنو 

 ؛دج 1.000.000

 ؛(TFPA)على العموم تتمثل في الرسم التكوين املنهي والرسم التمهين : الضرائب والرسوم غير القابلة للخصم -6

من وجهة نظر جباية على أنها املشكل من طرف املؤسسة لغرض  تعرف املؤونة: املؤونات غير القابلة للخصم -7

املواجهة أعباء وخسائر محددة بدقة والتي يتوقع حدوثها فعال في املستقبل نتيجة أحداث جارية تظهر خالل نهاية 

الدورة، بإضافة إلى ذلك يجب أن تكون مقيدة محاسبيا خالل الدورة وتظهر في الجدول امللحق املتعلق بكشف 

 2:، ولخصمها يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية(1/1، 2/1، 1) ول رقماملؤونات وفي امليزانية الجبائية في الجدا

 ات ألاعباء، وبالتالي في حالة يجب تقييد عبء املؤونة في حساب: التسجيل الفعلي للمؤونة في محاسبة املؤسسة

 ة؛للضريب دة دمجها في الربح الخاضععدم تسجيلها سيترتب عليها إعا

 وذكرنا أن ألاعباء القابلة للخصم من الناحية الشكلية، يجب أن كما سبق : تسجيل املؤونة في كشف املؤونات 

تسجيلها حسب طبيعة املؤونة  بها يطلق عليه كشف املؤونات وخسائر ويتم إبراز في جدول خاص تدرج املؤونات

 ؛واملبالغ التي شكلت من أجلها

 حتى يتم خصم املؤونة من الربح، يجب أن يحدث فعال : مشكلة ملواجهة أعباء أو خسائر يجب أن تكون املؤونة

 للخسائر أو ألاعباء خالل الدورة املالية؛

 حتى يتم قبول املؤونة جبائيا، يجب أن ال تكون مقدرة جزافيا وال ينبغي  : يجب أن تكون محددة بدقة وبوضوح

 مبالغة فيها؛

 يجب أن تكون املؤونة مشكلة على أساس احتمال حدوثها : رة محتمل الوقوعيجب أن يكون العبء أو الخسا

 أكبر من أحتمال عدم حدوثها؛

 حسب مبدأ : يجب أن يكون احتمال وقوع الخسارة أو تحمل العبء مرتبط بحدث وقع خالل الدورة

تشكل لتغطية الخسائر أو ألاعباء خالل الدورة املالية، اما التي تشكيلها بعد إقفال  استقاللية الدورات فإن املؤونة

 .الحسابات الختامية للسنة املالية سيتم إعادة إدماجها في السنة املوالية

                                                           
 99ص ،  مرجع سبق ذكره ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 1الفقرة  211املادة  (1)
 122 -120، ص مرجع سبق ذكرهدراجي عيس ى، قنذوز بن توتة،  (2)
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 : حتى تكون مخصصات الاهتالك قابلة للخصم يجب أن تتميز بــ :إلاهتالكات غير القابلة للخصم -8

 الك على عناصر ألاصول التي تتعرض قيمتها لالنخفاض بدون إمكانية استرجاعها؛يجب أن يطبق الاهت 

 يطبق الاهتالك إال على التثبيتات الواردة في أصول امليزانية؛ 

  يجب أن يدرج ألاصل القابل لالهتالك ضمن إطار التسيير العادي للممارسة نشاط املؤسسة؛ 

  الدورات التي ترتبط بها؛يجب خصم مخصصات الاهتالكات فقط من نتائج 

  ة؛من خصمها من الربح الخاضع للضريبيجب على املؤسسة تسجيل قسط الاهتالك محاسبيا حتى تتمكن 

  مع إبراز كل ما (01جدول رقم )يجب تسجيل مخصصات الاهتالكات في الجدول خاص بها في امليزانية الجبائية ،

الكات املتراكمة والتثبيتات املتنازل عنها والاهتالكات املتراكمة في يتعلق باإلهتالكات من قسط الاهتالك السنوي والاهت

 نهاية السنة والاهتالكات الجبائية والفروقات الناتجة بمقارنتها مع الاهتالكات املحاسبية؛

   يجب حساب قسط الاهتالك السنوي للتثبيتات على أساس تكلفة الحيازة أو تكلفة إنتاجه أو عند إعادة تقيمه

 لى القيمة املعاد تقييمها؛بناء ع

  يتم حساب قسط الاهتالك بالنسبة للتثبيتات التي لها حق الخصم من الرسم على القيمة على أساس سعر

فيتم حسابه على أساس  TVAاملخصصة لنشاط غير خاضع لـ ، أما فيما يخص التثبيتات (HT)الشراء خارج الرسم 

 ؛(TTC)سعر الاقتناء بكل الرسوم 

 للسيارات السياحية التي ال تشكل ألاداة الرئيسية للنشاط املؤسسة، فإن قاعدة حساب الاهتالك  أما بالنسبة

، أما اذا كانت تشكل ألاداة ألاساسية لنشاط املؤسسة فال للوحدة دج 1.000.000السنوي القابل للخصم يقدر بـ 

 يطبق عليها هذا السقف؛

من مبلغ هذا % 20م من الدخل أو الربح الخاضع إلى غاية تخص: مصاريف البحث والتطوير غير القابلة للخصم -9

، النفقات املصروفة في إطار بحث وتطوير داخل املؤسسة (دج 200.000.000)الدخل، في حدود سقف يساوي 

شريطة إعادة استثمار املبلغ املرخص بخصمه في إطار هذا البحث، ويجب التصريح باملبلغ املعاد إستثمارها لإلدراة 

ائية وكذلك إلى الهيئة الوطنية املكلفة برقابة البحث العلمي، وتحدد أنشطة بحث التطوير في املؤسسة بقرار الجب

 .مشترك بين الوزير املكلف باملالية والوزير املكلف بالبحث العلمي

يمكن  ال ":املقرض املستأجر"إلاهتالكات غير قابلة للخصم واملتعلقة بعمليات عقود القرض إلايجاري  -21

للمستأجر والذي يعتبر املالك الاقتصادي حسب املعايير املحاسبية من ممارسة الاهتالك على إلايجارات املسددة إلى 

ؤجر الذي يعتبر من الناحية الجبائية املالك القانوني للملك املستأجر، وعليه فإن على املستأجر إعادة املقرض امل

 .ةالربح الخاضع للضريب بالتمويل فيجارات يدمج كل الاهتالكات لإل 

يجب على املؤجر إعادة دمج إلايجارات املسددة من طرف : إلايجارات خارج النتيجة املالية املقرض املؤجر -22

 .املقرض املستأجر

الضرائب الواقعة على كاهل املؤسسة واملحصلة خالل السنة املالية، تخصم كل : الضريبية على أرباح الشركات -21

 :ة على أرباح الشركات، وتنقسم هذه الخانة إلى قسمينالضريب تثناءبإس
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 ة املستحقة على النتيجة ال يقبل خصمها وإن تم ذلك سيعاد إن الضريب: الضريبة الواجب دفعها على النتائج

 ؛إدماجها في السنة املعنية

  فع أو قابل للتحصيل خالل هي مبلغ الضريبة على ألارباح والذي قد يكون قابل للد (:تغيرات)الضرائب املؤجلة

 .سنوات مالية مستقبيلية، وسنتطرق إليها بتفصيل في املبحث املوالي

تمثل خسارة انخفاض القيمة، مقدار الزيادة في القيمة الدفترية املسجلة : خسائر القيمة غير القابلة للخصم -23

ع الصافي والقيمة النفعية، وعليه على كل ألصل ما عن القيمة القابلة للتحصيل التي تمثل أعلى قيمة بين ثمن البي

مؤشر يدل على أن ألاصل فقد قيمته، فإنها املؤسسات تقدير في أصولها في نهاية كل سنة مالية، بحيث إذا وجدت 

تقوم بتقدير القيمة القابلة للتحصيل، وإذا ثبت أنها أقل من القيمة الدفترية حينئذ يشكل هذا الفرق خسارة في 

 .القيمة

املعامالت والغرامات واملصادرات والجزاءات، مهما كانت طبيعتها، ان : الغرامات والعقوبات غير القابلة للخصم -24

 .ةبل خصمها في الربح الخاضع للضريبال يقفإنها التي يتحملها مخالفو ألاحكام القانونية 

اد اط املؤسسة والتي تم خصمها فإنه يععلى عموم تتمثل في فوائد القروض غير املتعلقة بنش: إستردادات أخرى  -25

ة، بإضافة للتخفيضات الجبائية املمنوحة على الضرائب والتي سبق وأن تم خصمها دمجها في الربح الخاضع للضريب

، أيضا ةأجل تحديد الوعاء الخاضع للضريب فإن على املؤسسة وجب عليها إعادة دمجها في النتيجة املحاسبية من

 دج؛ 100.000شروط الخصم والتي تم تسديدها نقدا عندما يفوق مبلغ الفاتورة قيمة  ألاعباء التي تستوفي

 (Déductions)الخصومات  : ثانيا.

 :ة، أو التكاليف الواجب تخفيضيها من الوعاء الضريبي وتتمثل فيها املنتوجات غير الخاضعة للضريبويقصد ب

عن التنازل عن ألامالك التي هي جزء من ألاصول املثبتة،  تخضع فوائض القيم الناتجة: فائض القيمة عن التنازل  -2

1:حسبما كانت قصيرة أو طويلة ألاجل كما يلي

 

  سنوات أو أقل، يحسب مبلغها في  1فوائض القيم القصيرة ألاجل من التنازل عن عناصر مكتسبة ومحددة بـ

 معفاة؛ %31ة، ومن الربح الخاضع للضريب %71حدود 

 سنوات، يحسب مبلغها في  1القيم الطويلة ألاجل من التنازل عن عناصر مكتسبة ومحددة بأكثر من  فوائض

 .معفاة %65ة، ومن الربح الخاضع للضريب %35حدود 

يخضع فائض القيمة الناتج عن عمليات : فائض القيمة الناتج عن التنازل عن ألاسهم والسندات املماثلة 2-2

 :ت املماثلة واملقدرة نسبته على تواليالتنازل عن ألاسهم والسندا

 ةمن الربح الخاضع للضريب %31يحسب مبلغها في حدود  فوائض القيم القصيرة ألاجل. 

  ةمن الربح الخاضع للضريب %65فوائض القيم الطويلة ألاجل يحسب مبلغها في حدود. 

                                                           
 99ص،  مرجع سبق ذكره ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 291 -291املواد  (1)
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تعفى من الضريبة  :املسعرة في البورصة حواصل ألاسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم النقولة -1

ة على أرباح الشركات عوائد هيئات التوظيف الجماعي للقيم املنقولة املسعرة في على الدخل إلاجمالي والضريب

 10211سنوات إبتداء من أول جانفي  01البورصة ملدة 

ال تدخل : ح الشركات أو تلك املعفاةة على أرباألارباح التي سبق إخضاعها للضريباملداخيل املتأتية من توزيع  -3

ة على أرباح الشركات املداخيل املتأتية من توزيع ألارباح الخاضعة للضريبة على أرباح ضمن وعاء الخاضع للضريب

 .الشركات أو املعفاة صراحة وال يستفاد من الامتياز  إال إذا تم التصريح بهذه املداخيل بصفة منتظمة

يحق للمقرض املؤجر بصفة مالك ": املقرض املؤجر"عمليات عقود القرض إلايجاري إلاهتالكات املتعلقة ب -4

 .القانوني للملك املؤجر من ممارسة الاهتالك وخصمه من الربح الخاضع للضريبة

للملك يحق للمستأجر والذي يعتبر املالك الاقتصادي ": املقرض املستأجر"إلايجارات خارج النتيجة املالية  -5

املسددة إلى املقرض املؤجر الذي يعتبر من الناحية الجبائية املالك القانوني للملك املؤجر تخفيض ألاقساط 

 .ةالربح الخاضع للضريببتخفيض ألاقساط املسددة  من  يقوم املستأجر، وعليه فإن على املستأجر

السهو أو جهل النصوص القانونية، سينجر منه  نظرا للتعديالت املستمرة للتشريع الجبائي أو: تكملة إلاهتالكات -6

 .حاالت تؤدي إلى إهتالك إضافي، وبالتالي يحق للمؤسسة إعادة حسابه وخصمه ومن الربح الخاضع للضريبة

 :2يدخل ضمن هذه الخانة كل التخفيضات التي لم نتناولها في النقاط السابقة، على سبيل مثال: خصومات أخرى  -7

  دج سنويا وكذا تكاليف صيانة إصالح املركبات  100.000تزيد عن ال حصة إيجارات املركبات السياحية التي

 دج عن كل مركبة؛ 10.000تزيد عن ال السياحية التي ال تشكل ألاداة الرئيسية للنشاط والتي 

  ت املتعلقة بالترويج من رقم ألاعمال السنوي، النفقا% 02تكون قابلة للخصم، على الصعيد الجبائي، سوى

الطبي للمواد الصيدالنية وشبه الصيدالنية، تشمل فئات نفقات الترويج الطبي على وجه الخصوص تلك املتعلقة 

 باإلشهار بجميع أشكاله وتكاليف إطالق املنتجات؛

  ؛(إلخ...مثل ألاجور، كراء العقارات التي تستأجرها املؤسسة)املصاريف العامة من أية طبيعة كانت 

  دج خارج الرسم، شرط أن تكون أعباء السنة املالية التي  10.000العناصر ذات القيمة املخفضة التي ال تتجاوز

 ترتبط بها؛

يحق للمؤسسة أن تعتبر العجز كعبء ويدرج في السنة املالية املوالية ويخفض من الربح املحقق : العجز السابقة -8

خالل السنة املالية، وإذا كان هذا الربح غير كافي لتغطية العجز فإن ما تبقى من الخسارة سترحل بالترتيب إلى 

 . يل العجزالسنوات املوالية شريطة أن ال تتجاوز السنة الرابعة املوالية لسنة تسج

 يكون على الشكل التاليفي امليزانية الجبائية والذي  (01)رقم بعد تحديد إلاستردادت والتخفيضات نقوم بملئ الجدول 
 تحديد النتيجة الجبائيةجدول تكميلي ل(: 1 -3)جدول رقم ال

  : ..................السنة
 املبلغ تعين املؤسسة

                                                           
 99 - 99ص ،9190املديرية العامة للضرائب، وزارة املالية، الجزائر،  ،للمكلف بالضريبيةالدليل التطبيقي سوق البورصة،  (1)
 99-90: ص ص ،  مرجع سبق ذكره ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 212املادة  (2)
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I-  النتيجة املحاسبية 
  ربح

  عجز
II-  الاستردادات -الادماجات  

  أعباء العقارات غير املخصصة مباشرة لالستغالل
  حصص الهدايا إلاشهارية غير القابلة للخصم

  حصص إلاشهار املالي والرعاية الخاصة غير القابلة للخصم
  مصاريف إلاستقبال غير القابلة للخصم
  إلاشتراكات والهبات غير القابلة للخصم

  القابلة للخصمالضرائب والرسوم غير 
  املؤونات غير القابلة للخصم

  إلاهتالكات غير القابلة للخصم
  مصاريف البحث والتطوير غير القابلة للخصم

  1020.ت.م.ق.19.الاهتالكات غير القابلة للخصم واملتعلقة بعمليات عقود القرض إلايجاري املقرض املستأجر م
  1020.ت.م.ق.19.النتيجة املالية املقرض املؤجر م إلايجارات خارج

 ة على أرباح الشركاتالضريب
  ة الواجب دفعها على النتائجالضريب

  (تغيرات)الضرائب املؤجلة 
  خسائر القيمة غير القابلة للخصم

  العقوبات والغرامات غير القابلة للخصم
  استردادات أخرى 

  مجموع إلادماجات
III- الخصومات  

  م.ر.م.ض.من ق 291. فائض القيمة عن التنازل عن عناصر ألاصول الثابتة املعاد إلاستثمارها م
حواصل وفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن ألاسهم وألاوراق املماثلة وأيضا أسهم وحصص هيئات التوظيف 

 الجماعي للقيم املنقولة املسعرة في البروصة
 

  م .ر.م.ض.من ق 219.ألارباح الخاضعة للضريبية على أرباح الشركات أو تلك املعفاة صراحة ماملداخيل املتأتية من توزيع 
  1020.ت.م.من ق 19.م" املقرض املأجر"إلاهتالكات املتعلقة بعمليات عقود القرض إلايجار 

  1020.ت.م.من ق 19.املقرض املؤجر م -إلايجارات خارج النيتجة املالية 
  تكملة الاهتالكات
  خصومات أخرى 

  مجموع الخصومات
IV- م.ر.م.ض.من ق. 247.العجز السابق القابل للخصم م  

  1 - عجز السنة ن
  1 -عجز السنة ن
  1 -عجز السنة ن
  2 -عجز السنة ن

  ممجموع القابل للخص

 (I  +II – III -IV) النتيجة الجبائية
  ربح

  خسارة
 01، الجدول رقم 1022الجبائية الجديدة لـ القوائم / ض.ع.م/ م.و: املصدر
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 الاختالف بين النظام املحاسبي والقواعد الجبائية: ملطلب الثالثا
ظهور عدة اختالفات بين القواعد النظام املحاسبي املالي  ترتب تطبيق املعايير املحاسبية الدولية من خالل

ة على أرباح جة الجبائية وبالتالي على الضريبتحديد النتي والتي ستؤثر حتما هذه الاختالفات فياملحاسبية والجبائية، 

   : ويمكن تلخيص أهم الاختالفات في الجدول التاليالشركات، 
 أهم الاختالفات بين النظام املحاسبي املالي والنظام الجبائي(: 3 -3)الجدول رقم 

 إلاختالف الجبائي في إلاطار املفاهيمي للنظام املحاسبي املالي
 النظام الجبائي النظام املحاسبي املالي إختالفنوع 

 

 الهدف 

تعزيز الشفافية واملصداقية في  يهدف إلى
هذا املقدمة عن طريق القوائم املالية،  معلومات 

من أجل مساعدة مستعمليها في إتخاذ قرارات 
 سليمة ورشيدة

يهدف إلى تعظيم إلايرادات الجبائية حتى ولو كان 
هذا على عاتق املؤسسة، كما تتدخل في الحياة 
املؤسسة وهو ما يجعل القواعد الجبائية تسعى إلى 

 .أهداف إقتصادية واجتماعية للدولةتحقيق 

فرضية 
 الاستمرارية

مبنية على املحاسبي املالي املبادئ النظام 
اس يتم تأجيل بعض إستمرارية وعلى هذا ألاس

 .مبالغ حساباتها من سنة ألخرى 

قواعد الجبائية مبنية على تحاسب مع إنجازات 
املؤسسة السنوية وعلى أساسها يتم  تحديد املبالغ 

 .املستحقة للدفع
 

سياسة الحيطة 
 والحذر

تعتبر من أهم السياسات التي جاء بها النظام 
، بحيث يسمح للمؤسسة تبني املحاسبي املالي

درجة من الحذر في وضع التقديرات املطلوبة في 
 .حالة عدم التأكد

ال يعترف بها بل يأخذ الواقع الفعلي لألحداث، أي 
بما يفرضه ألامر الواقع من إيرادات محققة 

في  وتكاليف فعلية صرفت على نشاط املؤسسة
 .الدورة املالية

  عناصر امليزانيةإلاختالف الجبائي في معالجة 
 
 
 

معالجة ألاصول 
 املادية واملعنوية

يتم تقيمها على أساس مبدأ التكلفة التاريخية 
والتي تتمثل في تكلفة الشراء أو الحيازة أو إلانتاج 

وبعدها يمكن التوجه  ،كقاعدة أولى للتسجيل
نحو استعمال مبدأ القيمة العادلة لبعض 

في النهاية الدورة املالية، وفي حالة كان  ألاصول 
ق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية  هناك فر 

سيتم تسجيله محاسبيا كإيراد أو عبء برغم من 
 عدم تحققه

غالبا ما يكون التقييم لهذه ألاصول على أساس 
وهذا ما يزيد من صعوبات إلادارة  التكلفة التاريخية

، أما إعادة الجبائية في التأكد من صحة تقييم
فقط لبعض التقييم فهي ممكنة ومسموح بها 

ة ، ففائض القيمة تفرض عليه الضريبألاصول 
 .عندما يتحقق فعال

 
 
عناصر تقييم 

النقدية املحررة 
بالعمالت 

 ألاجنبية

بتسجيل آلاثار الناتجة عن تقييم عناصر  يسمح
النقدية بمختلف أشكالها واملحررة بعملة أجنبية 
في نهاية كل سنة مالية ضمن أعباء ونواتج، ويتم 
تقييمها على أساس سعر الصرف ألاخير املعمول 

 به في ذلك التاريخ

ال يمكن إعتبار أرباح الناتجة عن فروق تقييم 
وجب  لذلكجبائية فعلية، العمالت ألاجنبية بأرباح 

استبعادها من الصافي الربح الخاضع للضريبة، 
تسمح للمؤسسات بتسجيل ألاعباء فقط في بينما 

نهاية كل دورة مالية، ويتم تقيم عناصر النقدية 
يخ التوقيع ر تاحسب سعر الصرف املعمول به عند 

 .على العقد الذي بموجبه تستحق هذه املبالغ
 

 ترحيل الخسائر
في كل " 21"تسجيل نتيجة في حسابها خاص يتم 

سنة مالية مستقلة عن السنة التي تسبقها والتي 
 .تليها، من خالل التزام بمبدأ استقاللية الدورات

يعتبر  ترحيل الخسائر من املزايا التي قدمها املشرع 
رأس  الجبائي للمؤسسات من أجل محافظة على 

 .مالها واستمرار في نشاطها
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إلايجار عقود 

 بالتمويل

بمجرد حصول على التثبيتات وفق عقود الايجار 
التمويلي، سيتم تسجيله كأصل لدى املؤسسة 
والتي  ستحصل على املنافع وألاخطار الاقتصادية 
من هذا ألاصل، بإضافة إلى تسجيل الاهتالكات 

  .الخاصة به

ال يفرق بين عقد إيجار تمويلي وعقد ايجار بسيط، 
الاعتراف باألصول املؤجرة إلى عدم  وهذا ما سيؤدي

بعقد الايجار التمويلي، فمن الناحية الجبائية ال يتم 
امتالك املؤسسة للملكية إال في حالة  بأصلإلاعتراف 

القانونية لهذا ألاصل، وهذا ما يؤدي حتما إلى تأثير 
 1.في الوعاء الخاضع للضريبة

 
 
 

  إلاهتالك

  حسب النظام املحاسبي  الاهتالكتحسب مدة
ستعمال لال  والفعليةاملدة الحقيقية على أساس 

 ؛ألاصل 

  يتم حساب قسط الاهتالك ألاصل مع ألاخذ
 صل؛لأل بعين الاعتبار القيمة املتبقية املحتملة  

  يتم حساب قسط الاهتالك وفق الطريقة
 .الخطية أو متناقصة أو وحدات إلانتاج

  العمر إلانتاجي  على أساس تحسب املدة الاهتالك
، وعادة تحددها إلادارة الجبائية حسب لألصل

 ؛سنة 10نوعية التثبيتات  على سبيل مثال مباني بـ 

  ال يعترف بالقيمة املتبقية وإدخالها في احتساب
 قسط الاهتالك؛

 تم حساب قسط إلاهتالك بنفس الطريقة ي
زيادة على  ،ماعدا طريقة وحدات إلانتاج  املحاسبية

 .الاهتالك املتزايد طريقة إعتماد علىذلك 
 
 

 خسائر القيمة

في حالة صارت القيمة القابلة للتحصيل ألي 
تثبيت أقل من القيمة املحاسبية الصافية بعد 
إلاهتالكات، فإنه يتم إثبات خسارة القيمة عن 

 .طريق إدراجها كعبء في الحسابات

لم يتطرق اليه في أحكامه، واقتصرت نصوصه فقط 
املؤونات والاهتالكات املحسوبة سنويا فقط، في 

كونها تؤثر جبائيا على املبلغ القابل لإلهتالك وبالتالي 
على حساب أقساط الاهتالك سواء بالزيادة أو  

 بالنقصان
 

العناصر ذات 
 القيمة املخفضة

يمكن للمؤسسة إلاختيار في إعتبار بعض القيم 
وفق  املنخفضة على أنها تثبيتات ويتم أهتالكها

مخطط الاهتالك أو اعتبارها عبء ويتم خصمه 
 فورا بمجرد تحمله

يمكن اعتبارها كأعباء وتخفض من النتيجة الجبائية 
دج خارج  10.000 هذه العناصر قيمة تتجاوز ما لم 

الرسم، شرط أن تكون أعباء السنة املالية التي 
 ترتبط بها؛

 
تغير التقديرات 

والطرق 
املحاسبية، 

 ألاخطاء تصحيح

كل التغيرات والتصحيحات الناتجة عن الدورات 
تم موافقة  عليها من طرف أجهزة  السابقة والتي

تدرج وعلق عليها في املالحق، التسيير املؤهلة 
حسابات رؤوس ألاموال الخاصة في  مباشرة 

 للميزانية الافتتاحية 

ل يتسجلم يقم النظام الجبائي بالتطرق إليه، ف
امليزانية عن طريق ألاموال التصحيحات ضمن 

، بدون (الترحيل من جديد، الاحتياطات)الخاصة 
سيؤدي حتما إلى حساب النتائج، في سجيلها ت

 تخفيض  في الوعاء الضريبي 
 حساب النتائجإلاختالف الجبائي في معالجة 

 
فوائض القيم 

 التنازل 

وألاحداث  يتم اعتراف باآلثار العمليات املالية
ألاخرى عندما تحدث وليس عندما تقبض أو 

 تدفع النقدية أو ما يعادلها

قيمة ضريبية فقط عندما تفرض على فائض 
تتحقق فعال، وفي حالة عدم قبولها جبائيا سيؤدي 

 .ذلك إلى ارتفاع في الوعاء الضريبي
 

إلاعانات 
 العمومية

  يتحصل عليها سالتي إلاعانات الاستغالل تدرج
 ؛املستفيد كإيرادات في حساب النتائج 

  في الحسابات إال اذا توفر  اتال تسجيل التجهيز
 وسيتم إستالمها باإلعاناتعلى شروط امللحقة 

 في النتيجة الصافية  إلاعانات الاستغالل سجلت
 لسنة تحصيل هذه إلاعانات؛

 إعانات التجهيز ضمن النتيجة املحققة في  تدخل
 2.السنة املالية عند تاريخ دفعها حسب الحالة

                                                           
)1)

 Ducasse et autres, Normes Comptables Internationales IAS/IFRS, Pages Bleues Internationales, Bouira, Algérie, 2010, p 54  
 99ص ،  مرجع سبق ذكره ،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة، 211املادة  (2)
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العقود الطويلة 
 ألاجل

الطريقة التي تناسبها  يمكن للمؤسسة إختيار 
 بالنسبة للعقود الطويلة ألاجل وذلك بإعتماد على

في حالة تمكنت  طريقة التقدم في ألاشغال
 ةقاملؤسسة من تقدير نتيجة العقد بصورة صاد

في حالة عدم تقدير نتيجة أو طريقة الاتمام 
 قع تواريخ انطالقها والانتهاءبصورة حقيقية، وي

 .في سنوات مالية مختلفةالعقود الطويلة ألاجل 

ة حسب طريقة يتم تحديد الربح الخاضع للضريب
بة تحديد التكلفة التقدم في ألاشغال برغم من صعو 

التي تتخذ أساسا لتحديد نسبة التقدم في ألاشغال، 
وبالتالي تعتبر معيار غير دقيق الذي سيؤدي إلى 

أما فيما يخص . نتائج بعيدة كل البعد عن الواقع
الطريقة الثانية لم يتطرق إليها النظام الجبائي وذلك 

 ألنها ال تحقق إيراد سنويا مثل طريقة ألاولى
 
 

ف البحث مصاري
 والتطوير

تسجل مصاريف البحث ملشروع داخلي كأعباء 
الحسابات عندما تكون مستحقة وال تدرج في 

يمكن تثبيتها، بيما تصنف مصاريف التطوير 
ضمن ألاصول الثابتة املعنوية بإعتبارها تؤدي إلى 

 . زيادة في املنافع الاقتصادية وتحسين أداء ألاصل

تعتبر مصاريف البحث أعباء قابلة للخصم بمجرد 
التطوير إال أنها ال تحملها، كذلك بالنسبة ملصاريف 

رة واحدة تعتبرها كتثبيتات معنوية، وأنها ستخصم م
وفي حدود % 20ة إلى غاية من الربح الخاضع للضريب

 .  وذلك وفق الشروط 200.000.000سقف
 
 

الامتيازات 
املمنوحة 

 للمستخدمين

ملؤسسة في كل عملية إقفال لحسابات ا تقوم
السنة املالية تشكيل مؤونات مخصصة ملواجهة 

املعاش،  في مجال ها اتجاه مستخدميهاالتزامات
تكميالت التقاعد، التعويضات املقدمة بسبب 

أو املنافع املماثلة املمنوحة  إلاحالة على التقاعد
ملستخدمين، وتدرج هذه املخصصات في حسابات 

اء على أساس القيمة املحينة ملجموع كأعب
 .اتجاه املستخدمين الالتزامات

لتزامات الاو  املعاشات مؤوناتب يتم إعترافال 
املستخدمين إال بعد تحققها، التقاعد واملنافع 

ث تعتبر من النظور الجبائي أعباء غير قابلة يبح
للخصم، وبالتالي سيؤدي  ذلك إلى زيادة في الوعاء 

 . الخاضع للضريبة

 
 

تكاليف 
 الاقتراض

في حالة كانت التكاليف الاقتراض ستؤدي إلى 
توليد املنافع الاقتصادية مستقبلية للمؤسسة 

إضافتها  يمكن ويمكن تقييمها بشكل موثوق،
وال يتم تسجيلها ضمن ألاعباء  قيمة ألاصلل

املالية، وإال عكس يتم تسجيلها كأعباء في الدورة 
 .التي ترتبط بها

التعاريف الواردة في النظام املحاسبي بشرط م ااحتر 
لم لكن عدم تعارضها في تحديد الوعاء الضريبة، 

يتم أخدها بعين الاعتبار في تحديد تكلفة ألاصل 
مصاريف مالية تخفض من الوعاء  اباعتباره

 .ةالخاضع للضريب

 
 

الضريبة على 
 أرباح الشركات

  تعالج الضريبة على ألارباح الشركات على أنها
 ؛عبء وتسجل حسب طبيعتها في حسابات ألاعباء

  تحسب على أساس النتيجة العادية تم بعد
طرح مبلغ الضريبة تضاف النتيجة الاستثنائية 

 .إلى النتيجة الصافية للسنة املالية

  تعتبرها بمثابة توزيع على ألارباح، أي اعتبار الدولة
ه الحق، هذا ما يبرر تسجيلها في حسابات كشريك ل

 ألاعباء؛ تالنتائج وعدم تسجيلها في حسابا

  نتيجة )تحسب على أساس النتيجة إلاجمالية
 (الاستغالل ونتيجة خارج الاستغالل

 :من إعداد الطالب بناءا على الدراسات التالية: املصدر
  مرجع سبق ذكره، 1118-17-16املؤرخ في ، 21الجريدة الرسمية، العدد رقم ، 

 212 -210، ص مرجع سبق ذكره ،يخلف إيمان 

  ،افق بين النظام املحاسبي املالي والقواعد الجبائية في الجزائرصالح مرازقة، عبد الكريم فرحات ، مجلة إشكالية التو

 200 -11، ص 1010، 02، العدد 09دراسات اقتصادية، املجلد 
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 (SCF)الضرائب املؤجلة حسب النظام املحاسبي املالي : لثاملبحث الثا
املشاكل املحاسبية التي تعرفها  أهم التي تعتبر من بينبتقنية الضرائب املؤجلة و انفرد النظام املحاسبي املالي 

مؤقتة بين  لفروقات تنشأ هذه ألاخيرة نتيجة والتي ،10201حيت تم تطبيق هذه التقنية منذ سنة  البيئة الجزائرية،

 .النتيجة املحاسبية والنتيجة الجبائية، بإضافة إلى عمليات إلاندماج الشركات

مرورا إلى الحاالت ناتجة سنتطرق في هذا املبحث إلى املفاهيم ألاساسية املتعلقة بالضرائب املؤجلة ومعالجتها، 

 .الشركات عالتجميعن الفروقات املؤقتة، وفي أخير الضرائب املؤجلة ناتجة عن عمليات 

 :(SCF)حسب النظام املحاسبي املالي  الضرائب املؤجلةقديم ت: املطلب ألاول 
 تعريف الضرائب املؤجلة: أوال

 بجميع آلاثار الضريبية للفروق الزمنية سواء تلك نشأت في سنوات  ة املؤجلة في إلاعترافتتمثل الضريب

سابقة وتنعكس في السنة الحالية أو تلك التي تنشأ في الفترة الحالية أو آلاثار الضريبية للفروق الزمنية املتوقع 

2.حدوثها مستقبال ويمكن تقدير قيمتها بموثوقية مناسبة

 

 ة الدخل بين الفترات بغض النظر عن توقيت سداد مصروف ضريبتي بموجبها يتم تخصيص هي العملية ال

هذه الضرائب وهدفها أن تعكس التبعات الضريبية لكل العمليات الاقتصادية والتي تم الاعتراف بها في الفترة الحالية 

مة الدخل والفترات السابقة، وهذه املقابلة ينتج عنها رصيد مدين أو دائن للضريبة املؤجلة، حيث يجب تحميل قائ

بمصروف ضريبة الدخل في نفس الفترة التي يتم الاعتراف باإليراد واملصروف بغض النظر عن توقيت سداد أو 

3.استرداد تلك الضرائب، وذلك طبقا ملبدأ املقابلة

 

 طريقة محاسبية تتمثل في إدراج في الحسابات ضمن أعباء الضريبة في  النظام املحاسبي املالي على أنها عرفها

من  21، وهو نفس التعريف الذي جاء به املعيار املحاسبي الدولي رقم تيجة املنسوبة لعمليات السنة املالية وحدهاالن

ضريبة )قابلة للتحصيل أو ( ضريبة مؤجلة خصمية)اح قابل للدفع خالل تعريفها على أنها مبلغ ضريبة عن ألارب

4.خالل سنوات مالية مستقبلية( مؤجلة أصيلة

 

 5:الضرائب املؤجلة تتمثل فيماالتعاريف السابقة نستنتج أن ومن خالل 

 طبقة أنها عبارة عن ضرائب على ألارباح يتم حسابها إنطالقا من املعدالت الضريبية السارية املفعول وامل

 حسب طبيعة النشاط الشركة؛

  حقة أو يتم خصمها أنها عبارة عن ضرائب يتم دفعها خالل السنة املالية بغية استردادها في الفترات الال

 خالل السنة املالية بغية دفعها في الفترات املستقبلية؛

                                                           
)1)

 Belouettar Tarek, Adjila Mohamed, The accounting for deferred taxes in the analysis of financial performance in 

economic institutions – a sample study of Algerian institutions, Journal of Economic Integration, Volume 10, Numéro 

01, 2022, p 20 

لجزائرية، على جودة القوائم املالية للمؤسسات الاقتصادية ا IAS 12أثر إلافصاح عن الضرائب املؤجلة وفق متطلبات سعيدي بن شهرة، قمان عمر،  (2)
 111، ص 1012، 02، العدد 09، مجلة البشائر الاقتصادية، املجلد دراسة حالة الشركة الجزائرية مجمع سوناطراك

 110، ص مرجع سبق ذكرهبكيري جمال الدين، بهاز جياللي،  (3)
 92، ص مرجع سبق ذكرهصديق حسوس،  (4)
 122، ص مرجع سبق ذكرهعيس ى سماعين،  (5)
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  أنها تكون ناشئة عن اختالف املعالجة املحاسبية حسب ما ينص عليه املعايير املحاسبية وعن املعالجة

 .املحاسبيةالجبائية حسب ما تنص عليه قوانين الجبائية لكل من ألاعباء والايرادات التي تساهم في تشكل نتيجة 

 :أنواع الضرائب املؤجلة  :ثانيا

ة املؤجلة وتكون أما الضرائب املؤجلة أن لدينا نوعين أساسين من الضريبمن خالل التعريفات السابقة يتضح 

تكون الضرائب املؤجلة الخصوم في حالة تكون قد حق على عاتق إدارة الضرائب، أم  مؤسسةألاصول في حالة كان لل

 :التالي شكللصالح إدارة الضرائب ويمكن توضيح ذلك من خالل ال إلتزام مؤسسةلل
 كيفية تمييز بين أصول وخصوم الضرائب املؤجلة(: 3 -3)شكل رقم ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11، ص مرجع سبق ذكرهدمحم قبايلي، : املصدر

تنشأ عند ظهور فروق مؤقتة قابلة للخصم، أن الضرائب املؤجلة أصول لنا السابق يتبين  شكلمن خالل ال

ويكون ذلك عند التسجيل املحاسبي لبعض ألاعباء التي ال تخصم جبائيا إال في فترات الحقة، أو عند إلاخضاع 

امليزانية كما يتم تسجيل الضرائب املؤجلة في كل من  .الضريبي الحالي لبعض املنتوجات التي ال تسجل محاسبيا

 : 1وحساب النتائج الضرائب الناجمة عن

بين إلاثبات املحاسبي ملنتوج ما أو عبء ما وأخذه في الحسبان لتحديد النتيجة ( مؤقت)أختالل زمني  -

 الجبائية لسنة الحقة في مستقبل متوقع؛

ئب مستقبلية عجز جبائي أو قروض ضريبية قابلة للتأجيل إذا كانت تحميلها على أرباح الجبائية أو ضرا -
  .محتملة في مستقبل منظور 

                                                           
 21، ص 1، الفقرة 211، البند مرجع سبق ذكره، 1001جويلية  11القرار املؤرخ في  (1)

 ضريبة مؤجلة 
 أصول 

 ضريبة مؤجلة 
 خصوم

 القيمة املحاسبة للخصم
 أكبر   

 القيمة الجبائية للخصم

 القيمة املحاسبة للخصم
  صغرأ 

 القيمة الجبائية للخصم

 صلالقيمة املحاسبة لأل 
  صغرأ 

 صلالقيمة الجبائية لأل 

 صلالقيمة املحاسبة لأل 
  كبرأ 

 صلالقيمة الجبائية لأل 
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 .ترتيبات وإعادة معالجة تمت في إطار إعداد كشوف مالية مدمجة -

 املؤجلة أصول  يبةالضر  -2

خصمها من )هي مبالغ ضرائب على ألارباح املدفوعة مقدما للسلطات الضريبية ومن املتوقع استردادها 

 :1للفترات الالحقة، وتتعلق بما يلي( ضرائب على ألارباح

  رات الالحقة، مما يخفض من الخسارة املحققة خالل دورة ما، ستخفض من ألارباح املحققة خالل الدو

 ؛دوراتة املسددة خالل الالضريب

  بعض ألاعباء، مثل العطل املدفوعة ألاجرة بحث ال تخفض من النتيجة الجبائية في سنة إدراجها، بل يتم

تخفيضها خالل السنة املوالية والتي يتم خاللها التسديد الفعلي لألجرة الخاصة بالعطلة، فنقول أن للمؤسسة 

 ضرائب مؤجلة أصول ستحصل خالل السنة املوالية؛

  ،الزيادة في الضريبة الواجبة سداد بموجب قانون الضريبة على ألارباح املستحقة بموجب املحاسبة بصفة عامة

 .املالية

 ة املؤجلة خصومالضريب -1

رغم أنها ناتجة عن عمليات تمت ( املستقبلية)ة مستحقة الدفع خالل دورات الالحقة تتمثل في مبالغ ضريب

وال تحصل إال خالل ( السنة ن)التي تسجل محاسبيا خالل دورة ما  يراداتكاإل خالل دورات سابقة لسنة الاستحقاق، 

ى املؤسسة أن تتوقع فإن عل( ن)ال تظهر في النتيجة الجبائية لسنة  يراداته إلا ، فهذ(2+السنة ن)الحقة  دورات

سجل ، أي على املؤسسة ضرائب مؤجلة خصوم ت(2+ن)املعنية في السنة  يراداتة الخاضعة باإل تسديد الضريب

 :، ويتعلق ألامر بما يليالخاص بامليزانية الجبائية (01)محاسبيا وفق للتصريح الجبائي السنوي في الجدول رقم 

  إعانات الاستغالل والتوازن التي يتم تسجيلها ضمن النتيجة الصافية للسنة املالية في تاريخ الوعد باإلستفادة

 النتيجة الجبائية أصغر من النتيجة املحاسبية؛وهذا ما يجعل ويتم إخضاعها جبائيا عند تحصيلها، 

  الفوائد املالية املنتظرة التي تقوم املؤسسة بإدراجها في نهاية الدورة إال أنها من الناحية الجبائية ال يتم اعتراف

  .لإلدارة الجبائية حق على املؤسسةبها حتى تحصل وبالتالي ستكون 

  ،في حالة تسجيل سلفا بعض إلايرادات محاسبيا وال يتم قبولها جبائيا حتى يتم قبضها فعالبصفة عامة. 

 ة املؤجلةمجال تطبيق الضريب :ثالثا

ة على أرباح الشركات تصادية التي تخضع أو تدفع الضريبتطبق الضرائب املؤجلة على كل املؤسسات الاق

ة على ألارباح الشركات والتي تطبق النظام غير الخاضعة للضريبأما املؤسسات والتي تنتمي إلى النظام الحقيقي، 

الجبائي الجزافي ليست معنية بالضرائب املؤجلة، كما يتم فرض الضريبة املؤجلة على أساس الاختالف في عملية 

ألارباح ة على ملؤجلة فهي عبارة عن مبلغ الضريبائية، لكن الضريبة اابات بين النتائج املحاسبية والجبإدراج الحس

 2(.امليزانية، حساب النتائج)الواجب تسديده أو خصمه في سنوات الالحقة، وتسجل في القوائم املالية 

                                                           
 110، ص مرجع سبق ذكرهسعيدي بن شهرة، قمان عمر،  (1)
،         01د مجلة الدراسات التجارية والاقتصادية املعاصرة، املجل، تأثير الضرائب املؤجلة على النتيجة املحاسبية والجبائية الدورة، طالب حسين سهام (2)

 119، ص 1012، 01العدد 
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 ة املؤجلةمعالجة املحاسبية للضريب :رابع

كما تطرقنا سابقا فإن الضرائب املؤجلة تسجل في امليزانية بإضافة إلى تسجيلها محاسبيا وتدرج في حساب 

ية كل دورة مالية، كما تراجع الضرائب املؤجلة وتحدد في عند إقفال للسنة املالية على أساس النتائج وذلك عند نها

القواعد الجبائية املعمول بها أو تلك املنتظر العمل بها في السنة املالية التي ينجز خاللها ألاصل أو يساوي فيها الخصم 

 ،1وذلك دون حساب التحيين

 ة املؤجلة التسجيل املحاسبي لألصول الضريب  -2

ضرائب مؤجلة " 211/جعل حـؤجل حسب النظام املحاسبي املالي بيكون التسجيل املحاسبي لألصل الضريبي امل

دائنا، وذلك بالنسبة لكل مبالغ الضريبة على " ة مؤجلة على ألاصول فرض ضريب" 111/مدينا مع جعل حـ" أصول 

، في نفس الوقت حساب تجميع وتسجيل 211بحيث يعتبر الحساب مستقبلية، جاع في فترات ألارباح القابلة لالستر 

 2:أن يكون  كما يمكن إجراء عملية املقاصة في كل من امليزانية وحسابات النتائج وذلك بشرط

 املدينون والدائنون يخضعان إلدارة ضريبية واحدة ولنفس املؤسسة الخاضعة؛ 

  املقاصة حسب طبيعة وأصل الضريبة املتعلقة بها يخول تنفيذي  قانون جبائييوجد. 

 :ويتم تسجيلها محاسبيا كما يلي
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 
XXXX 

 
XXXX 

 ن -21 -12
 ضريبة مؤجلة أصول 

 فرض ضريبة مؤجلة أصول 
-  ضريبة مؤجلة أصول  إثبات تسجيل-

 
 

111 
 

 
211 

 

وبتاريخ انجاز ألاصل أو تسوية الخصم املعني بالفروق املؤقتة خالل الدورة أو الدورات املستقبلية، تتم إعادة           

 :، وذلك كما يليإما باإلرتفاع أو باإلنخفاضتعديل ألاصل الضريبي املؤجل 

 في حالة الارتفاع 

 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 

 
XXXX 

 
XXXX 

 (2+ن) -21 -12
 مؤجلة أصول ضريبة 

 فرض ضريبة مؤجلة أصول 
-  ضريبة مؤجلة أصول  إرتفاع-

 
 

111 
 

 
211 

 

 

                                                           
 21، ص 1، الفقرة 211، البند مرجع سبق ذكره، 1001جويلية  11القرار املؤرخ في  (1)
دراسة حالة  –أثر تطبيق الضرائب املؤجلة على جودة القوائم املالية في ظل النظام املحاسبي املالي الجزائري دمحم زرقون، شريفة جعدي، تبر زغود،  (2)

إتجاهات النظام املحاسبي  –في تفعيل أداء املؤسسات والحكومات ( IAS- IFRS- IPSAS)، امللتقى الدولي حول معايير املحاسبية الدولية مؤسسة خدمية بوالية ورقلة
 112ص ، 1021نوفمبر،  11و  11على ضوء التجارب الدولية، جامعة ورقلة، الجزائر، ( املالي والعمومي)الجزائري 
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 في حالة إلانخفاض 

 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 

 
XXXX 

 
XXXX 

 (2+ن) -21 -12
 فرض ضريبة مؤجلة أصول 

 ضريبة مؤجلة أصول 
-  ضريبة مؤجلة أصول  تخفيض-

 
 

211 
 

 
111 

 

 ة املؤجلةالضريبالتسجيل املحاسبي للخصوم  -1

فرض ضريبة " 111/يتم التسجيل املحاسبي للخصم الضريبي املؤجل حسب النظام املحاسبي املالي بجعل حـ          

ضرائب مؤجلة خصوم دائنا، وذلك بالنسبة لكل مبالغ الضريبة على ألارباح  211/مدينا مع جعل حـ" مؤجلة خصوم

، ويمكن في نفس الوقت حساب تجميع وتسجيل 211يعتبر الحساب  بحيثالقابلة للدفع خالل فترات مستقبلية، 

 .إجراء عملية املقاصة في كل من امليزانية وحسابات النتائج وذلك بنفس الشروط املذكورة سلفا

 :     وتتم عملية التسجيل على النحو التالي          

 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 

 
XXXX 

 
XXXX 

 ن -21 -12
 ضريبة مؤجلة خصومفرض 

 ضريبة مؤجلة خصوم
-  خصومضريبة مؤجلة  إثبات تسجيل-

 
 

211 
 

 
111 

 

وبتاريخ انجاز ألاصل أو تسوية الخصم املعني بالفروق املؤقتة خالل الدورة أو الدورات املستقبلية، تتم إعادة           

، إنخفاض أو بنفس طريف في حالة الارتفاعفي حالة  تعديل الخصم الضريبي املؤجل عن طريق عكس القيد السابق

 :كما يلي يكون التسجيلو 

 في حالة الارتفاع 

 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 

 
XXXX 

 
XXXX 

 (2+ن) -21 -12
 فرض ضريبة مؤجلة خصوم

 ضريبة مؤجلة خصوم
-  خصومضريبة مؤجلة  إثبات تسجيل-

 
 

211 
 

 
111 

 

 في حالة الانخفاض 

 رقم الحساب الحساب إسم مدين دائن
 

 
XXXX 

 
XXXX 

 (2+ن) -21 -12
 ضريبة مؤجلة خصوم

 فرض ضريبة مؤجلة خصوم
-  ضريبة مؤجلة خصوم تخفيض-

 
 

111 
 

 
211 

 

 



 ( 21)الضرائب املؤجلة بين النظام الجبائي الجزائري و املعيار املحاسبي الدولي                                                                        

 
099 

 ثالثالالفصل 

 الضرائب املؤجلة الناتجة عن الفروقات املؤقتة: املطلب الثاني

من أجل تسوية يستلزم املؤقتة بين النظام املحاسبي املالي والنظام الجبائي التي  فروقاتالهناك العديد من 

ملجلس الوطني من أجل مصداقية ونزاهة القوائم املالية، كما قام ااملؤجلة  الضرائب استخدام فروقاتتلك 

الذي تم نشره سنة  للمحاسبة على اصدار مجموعة من مصادر الفروقات املؤقتة بين القاعدة املحاسبية والجبائية

 1.اقتصر على شرح بعض النقاط دون التفصيل فيهالتحديد الضرائب املؤجلة، حيث  1021

 .سنقوم بالتطرق إلى أهم الحاالت املشكلة للضريبة املؤجلة والتي يكون الحدث املنش ئ لها الفروقات املؤقتة

 الرسم على النشاط املنهي: أوال

كما سبق وتطرقنا في الفصل السابق إن الحدث املنش ئ للرسم على النشاط املنهي يتمثل في القبض الكلي أو 

فيما يتعلق بنشاط ملؤسسات ألاشغال بالنسبة للرقم ألاعمال الجزئي أو التسليم القانوني أو املادي للبضاعة 

والتي يتم تسويتها في نهاية السنة املالية النتيجتين  فروقات مؤقتة بين وهذا ما سيؤدي إلى ظهور  ،البيوعأو  العمومية

 :2بطريقة التالية

 تحديد مبلغ الرسم على النشاط املنهي للفواتير غير املقبوضة؛ 

 تحديد مبلغ الرسم على النشاط املنهي املدفوع على التسبيقات املستلمة من الزبائن 

 غير املقبوضةمبلغ الرسم على النشاط املنهي للفواتير للبالنسبة  -2

 :نقوم بتسجيل الرسم على النشاط املنهي محاسبيا كما يليفي نهاية السنة      
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 
XXXX 

 
XXXX 

 ن -21 -12
 غير مقبوضةمفوترة ( TAP)غير مسترجعة عن رقم ألاعمال  الرسوم

 قيد الدفع( TAP)الرسوم والتسديدات املماثلة 
-  ةغير املقبوض ةإثبات الرسم على النشاط املنهي املفوتر -

 
 

1192 
 

 
1112 

 

بحكم أن قيمة املحاسبية للخصم املؤسسة ( TAP)وعند إقفال الدورة يتم إدراج الضرائب املؤجلة أصول لرسم 
 :جيلها كما يليأكبر من القيمة الجبائية، بحيث نقوم بتس

 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 

 
XXXX 

 
XXXX 

 ن -21 -12
 ضريبة مؤجلة أصول 

 فرض ضريبة مؤجلة أصول 
-  ضريبة مؤجلة أصول  إثبات تسجيل-

 
 

111 
 

 
211 

 

في السنة املوالية سواء كليا أو جزئيا، هنا يتحقق الحدث املنش ئ لدفع ( ن)وعندما يتم قبض املبلغ فواتير الدورة 
الرسم على النشاط املنهي، بحيث يتم تخفيض أو الغاء  الضريبة املؤجلة أصول التي تم  تسجيلها في السنة السابقة 

 :   ويكون تسجيل محاسبي كما يلي
                                                           

)1)
 Conseil National de la Comptabilité, Commision de normalisation des pratiques comptables et des diligences 

professionnelles, Les Impôts Diffères, 2014, p 2  
 11 -11، ص مرجع سبق ذكره، قبايلي دمحم (2)
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 رقم الحساب الحسابإسم  مدين دائن
 

 
XXXX 

 
XXXX 

 تاريخ القبض املبلغ املفوتر
 قيد الدفع( TAP)الرسوم والتسديدات املماثلة 

 بنك
-  تسديد الرسم على النشاط املنهي -

 
 

121 
 

 
1192 

 

 

 
XXXX 

 
XXXX 

 (2+ن) -21 -12
 فرض ضريبة مؤجلة أصول 

 ضريبة مؤجلة أصول 
-  ضريبة مؤجلة أصول  تخفيض أو إلغاء-

 
 

211 
 

 
111 

 

 مبلغ الرسم على النشاط املنهي املدفوع على التسبيقات املستلمة من الزبائنبالنسبة لل  -1

 :عندما يتم قبض مبالغ التسبيقات على الرسم على النشاط املنهي يتم تسجيل القيد التالي
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 
XXXX 

 
XXXX 

// 
 تسبيقات( TAP)الرسوم والتسديدات املماثلة 

 بنك
-  الرسم على النشاط املنهي تسبيقات تسديد -

 
 

121 
 

 
1191 

 

وفي نهاية الدورة املالية يتم استرجاع الرسم على النشاط املنهي للتسبيقات املستلمة من امليزانية الجبائية، وإدراجها 

 :ة مؤجلة خصوم، ويتم تسجيلها كما يليامليزانية املحاسبية بتقنية ضريبفي 
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 
XXXX 

 
XXXX 

 ن -21 -12
 فرض ضريبة مؤجلة خصوم

 ضريبة مؤجلة خصوم
-  ضريبة مؤجلة خصوم إثبات تسجيل-

 
 

211 
 

 
111 

 

 :وعندما يتم تحرير الفاتورة للرقم ألاعمال لفترات الحقة، يتم تسجيل القيد التالي

 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 

 
XXXX 
XXXX 

 

 
XXXX 

 ....(1+، ن2+ن) -21 -12
 مفوترة غير مقبوضة( TAP)الرسوم غير مسترجعة عن رقم ألاعمال 

 قيد الدفع( TAP)الرسوم والتسديدات املماثلة 
 تسبيقات( TAP)الرسوم والتسديدات املماثلة 

-  وترصيد تسبيقات املفوتر غير املقبوض (TAP)إثبات -

 
 

1192 
1191 

 
1112 

 

 :وتسجل كما يلي( TAP)الضرائب املؤجلة لتسبيقات وفي نهاية الدورة يتم تخفيض جزء من 
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 
XXXX 

 
XXXX 

 ....(1+، ن2+ن) -21 -12
 ضريبة مؤجلة أصول 

 فرض ضريبة مؤجلة أصول 
-  ضريبة مؤجلة خصوم تخفيض-

 
 

111 
 

 
211 
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 ثالثالالفصل 

 (الاستغالل والتوازن ) إلاعانات الحكومية: ثانيا

مبالغ ممنوحة تقدمها السلطات املركزية أو املحلية إلى املؤسسات التي لحقت بها خسائر  إلاستغالل تعتبر إعانات

، 1أو فقدت احد إيراداتها، فهدف من هذه إلاعانة هي مساعدة املؤسسات في تغطية هذه الخسائر  ومواصلة نشاطها

إال أنه ال يتم إدخالها ضمن النتيجة الجبائية إال في سنة خ الوعد باإلستفادة منها، تاريتسجيلها محاسبيا في  يتم و 

تحصيلها فعال، وهذا ما ينتج عنه فروقات مؤقتة تتم معالجتها بضريبة مؤجلة خصوم في نهاية الدورة التي تم فيها 

 :ويكون تسجيلها كما يلي. الوعد
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 
 

XXXX 

 
XXXX 

 

 ن -//
 الدولة، إعانات قيد إلاستالم

 إلاستغاللإعانات 
-  إستالم إشعار بإعانة إلاستغالل -

 
 
...91 

 

 
112 

 

 
 

XXXX 

 
XXXX 

 ن -21 -12
 فرض ضريبة مؤجلة خصوم

 ضريبة مؤجلة خصوم
-  ضريبة مؤجلة خصومإثبات تسجيل -

 
 

211 

 
111 

 : يتم تسجيلها محاسبيا كما يلي( مرحلة تنفيذ الوعد)عانة لإل  الفعلي قبضالأما في حالة تم 

 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 
 

XXXX 

 
XXXX 

 2+ن  -تاريخ إستالم إعانة
 بنك 

 الدولة، إعانات قيد إلاستالم
- مرحلة تنفيذ الوعد  -

 
 

112 

 
121 
 
 

فيما يخص ضريبة مؤجلة خصوم فيتم تسويتها بعكس قيودها في السنة التي تم تحصيل املبلغ إلاعانات،  أما

 :ويكون تسجيلها كما يلي
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 
 

XXXX 

 
XXXX 

 2+ن -21 -12
 ضريبة مؤجلة خصوم

 ضريبة مؤجلة خصومفرض 
-  ضريبة مؤجلة خصومتخفيض -

 
 

111 

 
211 

 التكاليف املستحقة غير املدفوعة: ثالثا

محافظ الحسابات، )كأجور وألاتعاب التي قامت بها املؤسسة  دفوعةامل غير املستحقة ةألاعباء الضريبونقصد بها 

، ويتم تسجيلها محاسبيا بالدورة والتي سيتم دفع مستحقاتهم في السنة املالية املوالية لسنة توقيعهم عقد( حاميامل

                                                           
  101، ص مرجع سبق ذكره عبد الرحمان عطية، (1)
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غير مقبولة أنها املالية املرتبطة بها لتطبيق مبدأ استقالل الدورات، إال أن من الناحية الجبائية ال يتم إعتراف بها أي 

جبائيا حتى يتم تسديدها فعليا، وهذا ما سيؤدي إلى نشوء ضريبة مؤجلة أصول من أجل معالجة الفروقات املؤقتة 

  :جيل كما يلي، ويكون التسفي نهاية الدورة بين النتيجتين
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 
XXXX 

 
XXXX 

 ن -21 -12
 ضريبة مؤجلة أصول 

 فرض ضريبة مؤجلة أصول 
-  ضريبة مؤجلة أصول  إثبات تسجيل-

 
 

111 
 

 
211 

 

 :وعندما يتم دفع التكاليف املستحقة فعال في السنة املوالية، يكون قيد التسجيل كما يلي
 رقم الحساب الحساب إسم مدين دائن

 

 
XXXX 

 

 
XXXX  

 

 (2+ن) -//
 (أجور الوسطاء وألاتعاب)تكاليف مستحقة 

 البنك
 -  التكاليف املستحقةتسديد  -

 
 

512 

 
622 
 

 

 :وفي نهاية دورة مالية يتم إلغاء أو تخفيض من قيمة ضريبة مؤجلة أصول ويكون تسجيلها كما يلي
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 
XXXX 

 
XXXX 

 (2+ن) -21 -12
 فرض ضريبة مؤجلة أصول 

 ضريبة مؤجلة أصول 
-  ضريبة مؤجلة أصول  تخفيض-

 
 

211 
 

 
111 

 

 مصاريف البحث والتطوير: رابعا

مرحلة البحث التي كما سبق وان تطرقنا إلى تكاليف البحث والتطوير فإن تسجيلها محاسبيا تميز بين مرحلتين، 

تعتبرها كأعباء غير قابلة للتثبيت أما مرحلة التطوير تعتبرها كتثبيتات معنوية، فمصاريف البحث تخصم من الوعاء 

الخاضع للضريبة، أما مصاريف التطوير تؤثر على الوعاء من خالل مخصصات إلاهتالك والخسائر في القيمة 

فق الشروط التي سبق و وينص على إدراجها كأعباء قابلة للخصم تين فال يعترف بين املرحلالسنوية، اما جبائيا 

 :تسجيلها محاسبيا كما يلي. 1وذكرها
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 
 

XXXX 

 
XXXX 

 

 ن -12-21
 مصاريف التنمية القابلة للتثبيت

 إلانتاج املثبت لألصول املعنوية
-  مرحلة البحث-

 
 

912 

 
101 
 

 

                                                           
دراسة حالة الضرائب املؤجلة  -IAS 12آليات تكييف املعالجة املحاسبية والجبائية في الجزائر مع متطلبات املعيار املحاسبي للضرائب الدخل  قمان عمر، (1)

 11، ص 1011، 02، العدد 01، مجلة املقريزي للدراسات الاقتصادية واملالية، املجلد وإعادة تقييم التثبيتات
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ة مؤجلة خصوم ، ويتم إستخدام ضريبمن أجل معالجة هذه التفاوتات تطبيق ضرائب مؤجلة خصوم وجب منهو      
تسجيل  خالل مدة إهتالك مصاريف البحث والتطوير املسجلة كتثبيتات معنوية إلى غاية إنتهاء املدة، ويكون 

 :محاسبيا كما يلي
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 
 

XXXX 

 
XXXX 

 ن -21 -12
 ضريبة مؤجلة خصوم فرض

 ضريبة مؤجلة خصوم
-  ضريبة مؤجلة خصوم إثبات تسجيل -

 
 

211 

 
111 

 
 

XXXX 

 
XXXX 

 .......(1+ن/ 2+ن) -21 -12
 ضريبة مؤجلة خصوم

 فرض ضريبة مؤجلة خصوم
-  ضريبة مؤجلة خصوم تخفيض-

 
 

111 

 
211 

 املؤونات املخاطر وألاعباء: خامسا

ألاعباء حسب النظام املحاسبي املالي على أنها إلتزامات يكون استحقاقها غير مؤكد وتدرج في  تعرف املؤونات

 1:الحسابات  في الحاالت التالية

  ؛ناتج عن حدث مض ى( قانوني أو ضمني)عندما يكون لكيان التزام راهن 

 عندما يكون من املحتمل خروج موارد أمرا ضروريا إلطفاء هذا الالتزام؛ 

  ن القيام بتقدير هذا الالتزام تقديرا موثوقا منهعندما يكو. 

فهي تعتبر كمخصصات في الدورة املالية التي تم إدراج هذه املؤونات، ويتم تقييمها عند كل اقفال لسنة مالية، إال 

ألاعباء املخاطر ومن بين  .كمؤونات غير قابلة للخصم حتى يتم دفعها للمستفيدينان من ناحية الجبائية تعتبر 

 :نذكر واملؤونات

  املستخدمين مزايا -2

حسب النظام املحاسبي املالي تعتبر كعبئ للدورة التي تم تسجيلها، أما حسب النظام الجبائي فيعتبرها مؤونة غير 
مقبولة مؤقتا حتى يتم دفعها فعال، وبالتالي سيكون لدينا القيمة املحاسبية للخصم أكبر من القيمة الجبائية وهذا ما 

 :عنه ضريبة مؤجلة أصول ملعالجة هذا الاختالف ويكون تسجيل محاسبيا كما يليسينتج 
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 
 

XXXX 

 
XXXX 

 ن -21 -12
 املؤونات للمعاشاتاملخصصات 

 مؤونات املعاشات والالتزامات املماثلة
-  مؤونات التقاعد إثبات تسجيل-

 
 

211 
 

 
112 
 

 
 

XXXX 

 
XXXX 

 ن -21 -12
 ضريبة مؤجلة أصول 

 فرض ضريبة مؤجلة أصول 
-  ضريبة مؤجلة أصول  إثبات تسجيل-

 
 

111 

 
211 

                                                           
 21، ص 2، الفقرة 211، البند مرجع سبق ذكره، 1001جويلية  11القرار املؤرخ في  (1)
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 ثالثالالفصل 

تفرض عليها ضريبة بسبب أنها خاضعة  خالل السنوات الالحقة، للمستخدمينهذه املؤونات  وبمجرد دفع

 :تسجليها كما يلييكون للضريبة على الدخل إلاجمالي، إضافة على ذلك نقوم بعكس قيد الضرائب املؤجلة 

 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 
 

XXXX 
XXXX 

 
XXXX 

 +......(ن) -//
 مؤونات املعاشات والالتزامات املماثلة

 أجور مستحقة
 ة على الدخل إلاجماليالضريب

-  إستخدام مؤونة التقاعد-

 
 

112 
111 

 

 
211 
 

 
 

XXXX 

 
XXXX 

 +....(ن) -21 -12
 فرض ضريبة مؤجلة أصول 

 ضريبة مؤجلة أصول 
-  ضريبة مؤجلة أصول  تخفيض-

 
 

211 

 
111 

 حقوق العطل املدفوعة -1

مؤونة في نهاية الدورة، أما من الناحية  شكيلاملدفوعة في الدورة التابعة لها بت حقوق العطليتم محاسبة 

، وتسجل (املدفوعة تسديد الفعلي للعطل)املؤونة استهالك تلكحتى يتم  مؤقتا للخصم،  الجبائية غير مقبولة

 1:محاسبيا كما يلي

 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 
 

XXXX 

 

XXXX 

 

 

 ن -21 -12
 املؤونات للعطل املدفوعةاملخصصات 

 أعباء واجبة الدفع -املستخدمين 
-  عطل املدفوعة ألاجرمؤونات ال إثبات تسجيل-

 
 

111 

 

112 

 

 
 

XXXX 

 
XXXX 

 ن -21 -12
 ضريبة مؤجلة أصول 

 فرض ضريبة مؤجلة أصول 
-  ضريبة مؤجلة أصول  إثبات تسجيل-

 
 

111 

 
211 

 
 

XXXX 

 
XXXX 

 (2+ن) -//
 أعباء واجبة الدفع -املستخدمين 

 أجور مستحقة
- إستخدام مؤونة العطل املدفوعة ألاجر-

 
 

112 
 

 
111 

 
 

XXXX 

 
XXXX 

 (2+ن) -21 -12
 فرض ضريبة مؤجلة أصول 

 ضريبة مؤجلة أصول 
-  ضريبة مؤجلة أصول  تخفيض -

 
 

211 

 
111 

 
                                                           

)1)
 Mohamed Benkaci, Les Normes Comptables Internationales IAS/IFRS, édition Berti, Alger, 2009, p 24  
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 ترحيلالخسائر القابلة لل: سادسا

هذه حالة يمكن للمؤسسة أن تقوم بترحيل هذا في في حالة ما حققت املؤسسة عجزا في نتيجة السنة املالية، فإن 

هذه الخسارة يمكن ترحيله ( 2+ن)العجز الى نتيجة السنة املوالية من أجل تغطيتها، وإذا لم تكفي نتيجة السنة املالية

 لسنة تحقيق العجز، وبرغم من تأثير هذا العجز على النتيجة الجبائية( 1+ن)أيضا إلى غاية السنة الرابعة املوالية 

يعتبر  ترحيل الخسائر من املزايا التي قدمها املشرع الجبائي للمؤسسة فإنه يعتبر مقبول جبائيا وال يخضع للضريبة أي 

 .محافظة على استمرارهاللمؤسسات من أجل 

ينتج من تحقيق خسارة في النتيجة املحاسبية فرق مؤقت بينه وبين النتيجة الجبائية يستلزم تطبيق ضريبة مؤجلة أصول 

نقوم بعكس قيد ضريبة مؤجلة أصول إلى  ةمن أجل معالجة هذا الفرق، وفي حالة ترحيل هذه الخسارة إلى السنوات الالحق

 :ويكون تسجل محاسبي كما يلي( أربعة سنوات من تاريخ تحقيق خسارة)غاية ترصيدها بشرط أن ال تتعدى املدة املسموح بها 

 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 
 

XXXX 

 
XXXX 

 ن -21 -12
 ضريبة مؤجلة أصول 

 فرض ضريبة مؤجلة أصول 
- (معدل×بقيمة خسارة ) ضريبة مؤجلة أصول  إثبات تسجيل-

 
 

111 

 
211 

 
 

XXXX 

 
XXXX 

 (2+ن) -21 -12
 فرض ضريبة مؤجلة أصول 

 ضريبة مؤجلة أصول 
-  ضريبة مؤجلة أصول تخفيض   -

 
 

211 

 
111 

 
 

XXXX 

 
XXXX 

 (1+ن) -21 -12
 ضريبة مؤجلة أصول فرض 

 ضريبة مؤجلة أصول 
-  ضريبة مؤجلة أصول تخفيض   -

 
 

211 

 
111 

 
 

XXXX 

 
XXXX 

 (1+ن) -21 -12
 فرض ضريبة مؤجلة أصول 

 ضريبة مؤجلة أصول 
-  ضريبة مؤجلة أصول تخفيض   -

 
 

211 

 
111 

 
 

XXXX 

 
XXXX 

 (1+ن) -21 -12
 فرض ضريبة مؤجلة أصول 

 ضريبة مؤجلة أصول 
-  ضريبة مؤجلة أصول ترصيد   -

 
 

211 

 
111 
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 ة املؤجلة عن عمليات التجميع الضريب: املطلب الثالث

أن قيام الشركة ألام الافصاح على قوائمها املالية املوحدة التي قائمة بتجميعها من الشركات التابعة 

والتي تكون مسموح بها من طرف النظام املحاسبي املالي ومعايير املحاسبية ( ميزانيات وحسابات النتائج) لهازميلةوال

الدولية، سيؤدي حتما إلى حدوث فروقات بين النتيجة املحاسبية والنتيجة الجبائية لهذه الشركات التابعة والزميلة 

 .نتيجة تجميع الحسابات لدى الشركة ألام

 جميعالتمفهوم : أوال

يقصد بالتجميع عرض صورة صادقة للذمة املالية ألنشطة ونتائج املجمع، من خالل نشر وثائق تركيبية 

الشركات  عملية تشتمل على تجميع الوضعية املحاسبية واملالية ملجمع يزانية، حساب النتائج، مالحق، وهيم: مجمعة

وتعرض على شكل مجموعة واحدة من القوائم املالية كما لو كانت ملؤسسة واحدة ويتم إعدادها إلعالم القارئ 

 :2، ويتكون املجمع من1بوضعية املجمع

 لتي تسمى وهي قمة الهرم داخل املجمع وهي الركيزة التي تمارس الرقابة على الشركات ألاخرى وا: الشركة ألام

إلاستراتجية، فهي تبعث النشاط الشركة ألام على أنها الهيكل القانوني التي تجمع القدرة  عة، فتعرفبالشركات التاب

 .من املراقبة داخل املجمعوتض

 في حالة اقتصار الشركة ألام على الدور املالي فقط، تسمى الشركة ألام بالشركة القابضة  :الشركة القابضة

يقتصر دورها على تسيير املساهمات املالية التي تملكها في مختلف وهي ال تمارس أي نشاط صناعي او تجاري و 

ال تملك أصولها إال أسهم شركات أخرى، أو يتكون التي الشركات وبالتالي تعرف الشركة القابضة على أنها شركات 

عد مهمة الجزء ألاكبر من أصولها من أسهم شركات أخرى، حيث تعمل الشركات على إتمام العمليات املالية التي ت

 .بالنسبة للشركات التي تراقبها وفي نفس الوقت تقوم بتوجيه ومراقبة نشاطاتها الصناعية والتجارية

 10يعرف الفرع أو الشركة التابعة على أساس نسبة املساهمة في رأس املال والتي يجب أن تفوق  :الفرع %

 .غلبية حقوق التصويتوالتي تخول لها أ أي يجب أن تفوق نصف رأسمال الشركة املساهم فيها

 تكون في هذه الحالة أمام مساهمات عدا % 10إلى % 20في حالة وجود مساهمة تتراوح ما بين  :املساهمات

 (IFRS10)قبل التعديل والتي أقرها املعيار  (19)بعض الاستثناءات واملنصوص عليها وفق املعيار املحاسبي الدولي رقم 

وال يوجد أي مساهمة تفوق هذه % 10الحسابات املجمعة والفردية حيث نص أنه في حالة وجود مساهمة في حدود 

النسبة وكذا املشاركة في مجلس إلادارة باألغلبية وإلاطار التقني املسير للشركة في هذه الحالة تسمى بالفرع وليس 

 .املساهمة

 

 

                                                           
 11 -11، ص مرجع سبق ذكره، صديق حسوس (1)
، -1126دراسة حالة مجمع صيدال لسنة –( IAS/IFRS)واملعايير املحاسبية الدولية ( SCF)املجمعة بين النظام املحاسبي املالي  الجسابات، عريوة رشيد (2)

 199، ص 1029، 21، العدد 20مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، املجلد 
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 املحاسبي طرق التجميع : ثانيا

إلى وجود ثالثة طرق لتجميع القوائم املالية واملتمثلة واملعايير املحاسبية الدولية  م املحاسبي املاليتطرق النظا
 :1فيما يلي

 طريقة إلاندماج الكلي  -2

يسمح النظام املحاسبي بتطبيق طريقة التكامل الشامل، واملستمدة من املعايير املحاسبية الدولية، وتطبق 

هذه الطريقة على الشركات التي تمارس عليها الشركة ألام رقابة مطلقة، مما يسمح لهذه ألاخيرة الاستحواذ على كل 

بحيث تهدف هذه الطريقة إلى كات وكأنها تمثل كيان واحد، امللكية من الناحية املالية، ونتيجة الدورة ملجموعة الشر 

 (.وحساب نتائج واحد اعداد ميزانية واحدة) تجميع حسابات امليزانية وحسابات النتائج في حسابات الشركة املجمعة 

 طريقة التكامل النسبي -1

الشركة ألام، وهذه تطبق طريقة الادماج النسبي على الشركات التي تخضع للمراقبة مشتركة من طرف 

الطريقة تقوم باستبدال القيمة املحاسبية الصافية لسندات مساهمة الشركة التي تخضع للتجميع بجزء فقط 

خصوم مكونة لألموال الخاصة بهذه الوالذي يتمثل في فوائد الشركة ألام أو الشركات التي تمتلك عناصر ألاصول و 

 الشركات واملحددة وفقا لقواعد التجميع

 طريق الوضع املعادلة -3

على التسيير  اتطبق هذه الطريقة على الشركات التي تمارس عليها الشركة ألام تأثير ملحوظا، كما يتم تطبيقه

من حقوق % 10والسياسة املالية للمؤسسة في حالة امتالك الشركة ألام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على ألاقل 

املوجودة تحت رقابة مطلقة أو رقابة مزدوجة ذه الطريقة على الشركات تصويت هذه الشركة، كما يمكن تطبيق ه

 :وترتكز هذه الطريقة على ويكون هيكل حساباتها يتناسب مع هيكل حسابات الشركة

  إستبدال القيمة املحاسبية لسندات املساهمة بحصة ألاموال الخاصة متضمنة النتيجة املجمعة املحددة

 من خالل قواعد التجميع؛

  إلغاء العمليات والحسابات بين الشركة الزميلة والشركة املجمعة ألاخرى التي تؤثر على النتيجة املجمعة

 .وألاموال الخاصة املجمعة دون غيرها

 تجميعالفروقات املؤقتة عن عمليات ال: ثالثا

املنشأ  رتبطة بوقوع الحدثوالتي هي م تظهر الضرائب املؤجلة خالل عمليات التجميع لبعض العمليات

، والقواعد يخ مؤكدة بالضريبة املؤجلة سيحدث في تار يكون إعفاء أو إخضاع العناصر الخاصة الخاصة بها، و للضريب

املتعلقة بعمليات التجميع تفرض تعريف وإثبات كل وضعيات الضرائب املؤجلة، وهذا من اجل إعطاء أكبر قدر 

ومن بين العمليات املؤثرة بين النتيجة والتي تعمل على إظهار الضرائب  ،2ممكن من الشفافية واملصداقية للنتيجة

 :3املؤجلة نذكر

                                                           
مجلة البحوث في  دراسة حالة مجمع صيدال،–ير املحاسبة الدولية والنظام املحاسبي املالي محاسبة املجمعات في ظل معاي، أحمد بريك، أحالم فرج هللا (1)

 119 -1111، ص 1012، 01، العدد 01العلوم املالية واملحاسبية، املجلد 
 201، ص مرجع سبق ذكره، صديق حسوس (2)
 211  - 221، ص مرجع سبق ذكره، قبايلي دمحم (3)
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 هامش الربح على املخزونات -2

  ،هذا ما يستلزم في حالة ما تكون املبيعات متبادلة داخل الشركة املجمعة مقيمة بسعر يتضمن هامش ربح

ء هذه ألاخيرة يتم إظهار ضريبة سابقة ألوانها التي يجب إلى إقصاء الهامش املتضمن في قيم املخزونات، وعند إلغا

تسجيلها في حسابات الضرائب املؤجلة أصول، وبطبيعة الحال ستخفض في السنة املوالية، ويتم محاسبتها 

 بالطريقة التي تمر كل التسجيالت مرة واحدة في نهاية السنة؛

 ة، يتم إقصائها بجعل حساب إلاحتياطات املجمعة ألارباح على مخزون أول املدة املحققة في الدورات السابق

مدين والجانب الدائن حساب املخزون الظاهر بامليزانية، أما على مخزونات نهاية املدة يتم إلغائها بجعل املدين 

ة املؤجلة أصول تتعلق زون بامليزانية، فيما يخص الضريبجانب الدائن لحساب املخلحساب النتيجة املجمعة وال

 :كاآلتي بالشركة املشترية، أما حسابات النتيجة وإلاحتياطات تكون لحسابات البائعة، ويكون تسجيلها محاسبيا

 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 
 

XXXX 

XXXX 
XXXX 

 (الشركة املتنازلة)إلاحتياطات 
 (الشركة املتنازلة)نتيجة الدورة 

 امليزانية املخزون عند تجميع
 -تجميع امليزانية -

 
 
...1 

201 
210 

 
XXXX 
XXXX 

XXXX  ضريبة مؤجلة أصول 
 (الشركة املتنازلة)إلاحتياطات 
 (الشركة املتنازلة)نتيجة الدورة 

-  ضريبة مدفوعة مسبقا على الربح الداخلي  -

 
201 
210 

211 

 
XXXX 

XXXX تغير املخزون 
 النتيجة إلاجمالية

 -حساب النتيجة تجميع -

 
210 

101 

 
XXXX 

XXXX النتيجة إلاجمالية 
 فرض ضريبية مؤجلة أصول 

-  ضريبة مدفوعة مسبقا على الربح الداخلي  -

 
111 

210 
 

 فائض القيمة على التنازالت الداخلية -1

 ،وفي حالة التنازل الداخلي فإن القيمة ألاصلية  يتم تقيم العناصر ألاصول من طرف املجمع بتكلفة إلاقتناء

املحتمل إعادة تقييمها هي التي يجب أن تظهر في القوائم املجمعة، ولهذا فإن فائض القيمة املحقق عند التنازل 

لي للتثبيتات يجب إلغاءه وإلاهتالكات املسجلة من طرف املتنازل لها يعاد حسابها على أساس تكلفة إلاقتناء الداخ

 جمعة؛امل

  يتم معالجة فائض القيمة للتنازل بإلغاءها وهذا ما سيؤثر في نتيجة أو احتياطات الشركة املتنازلة، أما فيما

تضاف في نتيجة وإحتياطات الشركة املتنازل لها، وهذا ما سيظهر الضرائب املؤجلة يخص معالجة إلاهتالكات ف

 . (الشركة املتنازل لها)التي تتعلق كليا بهذه ألاخيرة 

 :ويكون التسجيل املحاسبي لفائض القيمة على التنازالت الداخلية كما يلي
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 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 
 

XXXX 

XXXX 
XXXX 

 (الشركة املتنازلة)إلاحتياطات 
 ضريبة مؤجلة أصول 

 (الشركة املتنازل لها)التثبيتات 
 -تجميع امليزانية -

 
 
...12 

201 
211 

 
XXXX 
XXXX 

XXXX  إلاهتالكات 
 إلاحتياطات مجمعة
 نتيجة الدورة املجمعة

-  تجميع امليزانية  -

 
201 
210 

...112 

 
 

XXXX 

XXXX 
XXXX 

 إلاحتياطات املجمعة
 نتيجة املجمعة

 ضريبة مؤجلة خصوم
 -ضريبة مدفوعة مسبقا على الربح الداخلي -

 
 

211 

201 
210 

 
XXXX 

XXXX النتيجة إلاجمالية 
 مخصصات إلاهتالكات واملؤونات

 تجميع حساب النتيجة لإلرجاع قسط إلاهتالك إلى املستوى   -
-  الذي كان في املؤسسة املتنازلة

 
112 

210 
 

 
XXXX 

XXXX فرض الضريبة املؤجلة خصوم 
 النتيجة املجمعة

 -ضريبة مدفوعة مسبقا على الربح الداخلي -

 
210 

111 

 النظام املحاسبي املالي ترجمة القوائم املالية حسب -3

 :1يتم تحويل القوائم املالية إلستثمار صافي بعملة أجنبية إلى العملة املحلية حسب النظام املحاسبي املالي كما يلي

 يتم تحويل ألاصول والخصوم املعروضة على أساس سعر إلاقفال في تاريخ إعداد امليزانية؛ 

 وألاعباء في حساب النتائج حسب سعر الصرف في تاريخ إجراء التحويالت، وإذا تعذر ذلك  تحول املنتوجات

 يمكن إستعمال معدل متوسط لسعر الصرف أسبوعي أو شهري أو كل ثالثي؛

 في رؤوس ألاموال الخاصة املدمجة، كما نص املعيار  تسجل فوارق الصرف التي تنتج عن هذه املعالجات

على ضرورة إدراج الضرائب املؤجلة للتغير الحاصل فيه والذي ينتج عنه الفروقات ( 21)املحاسبي الدولي رقم 

هذه ألاخيرة غير الخاضعة  املؤقتة بين القيمة املحاسبية لفارق التحويل والقاعدة الجبائية املعدومة بسبب أن

تسجيل ضريبة مؤجلة في حساب ة على ألارباح الشركات حتى تاريخ التنازل عن الاستثمار الصافي، ومنه يكون للضريب

 (الصرف)فارق التقييم 

 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 

XXXX 
XXXX 

 

 (الصرف)فارق التقيم
 ضريبة مؤجلة خصوم

-  تسجيل الضرائب املؤجلة املتعلقة بترجمة القوائم املالية-

 
211 

..201 
 

 

                                                           
 21، ص 2، الفقرة 211، البند مرجع سبق ذكره، 1001جويلية  11القرار املؤرخ في  (1)
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 الثالث خالصة الفصل

 

الدولي ألاول لجميع دول العالم في مجال املحاسبة لذلك جاء النظام  تعتبر معايير املحاسبة الدولية املرجع

وكان من بين أهم هذه املعايير  ة،العاملي نظمة املحاسبيةاملعايير حتى يساير ألا  مع هذهوافق تاملحاسبي املالي لي

معالجة وطرق ية كيفاملشاكل الضريبية من خالل تحديد لالذي عمل على حل ( 21)املحاسبية املعيار الدولي رقم 

مع النتيجة املحاسبية طبقا  وفقا للقوانين والنصوص النظام الجبائي النتيجة الجبائيةوذلك بتحديد  ،املحاسبية لها

عات هناك عدة نصوص وقواعد محاسبية ال تتوافق تماما مع القوانين والتشريللنظام املحاسبي املالي، إال أن 

 .ا فرض على املشرع الجزائري ضرورة التكيف مع هذا الوضع، ممالجبائية املعمول بها في الجزائر

فروقات خاصة مؤقتة منها والتي يتم أن سيادة النظام الجبائي على النظام املحاسبي املالي أدى إلى ظهور 

علومات للم كبيرة من خالل تقديم تحسيناتهمية أ ذات تعتبر تقنيةهذه ال ،الضريبة املؤجلةمعالجتها بتقنية 

تبين لنا أن  النظام املحاسبي ، لكن القوائم املاليةالاقتصادية والرؤية الحقيقية والعادلة التي من املفترض أن تعطيها 

املالي  وضع قواعد ومبادئ التي تحكم الضرائب املؤجلة بما تخدم وتتوافق مع قوانين النظام الجبائي، هذا ما نتج عنه 

 .خاصة في إلاطار التصوري له( 21)رقم  املعيار الدولي مع توافق جزئي النظام املحاسبي 
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 رابعال لــصالف
الدراسة امليدانية ملعالجة وتأثير مختلف  

الضرائب والضرائب املؤجلة على املؤسسة 

 سيجيديس فارما
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 :رابعلالفصل ا تمهيد

بأغلب املفاهيم املتعلقة بالنظام املحاسبي املااي  االنظاام ابائااال ابارا اأه ااهام ال اأا ب الأسا م  إلاملامبعد 

االنظاام  21املتعلقة باملؤسسات الاقتصادية بإضافة إيى ال أا ب املؤجلة حسب كل من املعيار املحاسبي الداي  رقام 

نااا ان عاااددم الدراسااة النظأساااة بدراسااة   ئيقياااة ميداعياااة ، اإلثئااات درجاااة ال ااناب  بيااا  م   لاااب م(SCF)املحاساابي املااااي  

 .قتصادية ابارا أسة متمللة ي  سيييدس  فارماإلاؤسسة املشملت 

 : اه  ثالثة مئاحثالتحقيق ما ي دف إليه هذا الفصل فقد  م  قسيمه إيى 

  سيييدس  فارما  مؤسسة قديم : املبحث ألاول(CEGEDIS PHARMA)؛ 

 املحاسبية لل أا ب اال أا ب املؤجلة ملؤسسة سيييدس  فارمامعاباة : املبحث الثاني 

 املؤسسة سيييدس  فارماال أا ب اال أا ب املؤجلة دلى  اثأ   ئيق: املبحث الثالث. 
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 (CEGEDIS PHARMA)سيجيديس فارما  مؤسسةتقديم : املبحث ألاول 
، ميدان إلاس ناد االت زيع الصيدالعية ي  ابارا أمن اهم املتعاملين ي   فارما مؤسسة سيييدس  تعتبن

 م إيى ، املامع لفأع سيييدس  فارمابإدتئارها  (HYDRA PHARM)حيدرا فارم  شأكةسنت أق ي  هذا املئحث إيى 

 ."سيييدس  فارما"مختلف فأاع ميمع حيدرا فارم اي  اخين إيى مؤسسة محل دراستنا 

 (HYDRA PHARM) فارمحيدرا تقديم املجمع : املطلب ألاول 
 حيدرا فارم جمعملحة تاريخية عن امل: أوال

سنة ، حيث  أسست ابارا أسة حيدرا فارم من اهم املتعاملين ي  املاال الصيدالنل بابارا أ شأكةتعتبن  -

 .بم جب القاع ن ابارا أه م جهة عح    زيع املنت جات الصيدالعية 2991

من ابخدمات املتكاملة التي  نشأ جميع املهن ي  سلسلة القيمة  قدم الشأكة حيدرا فارم لشأكائ ا منصة  -

 .من الت زيع املئاشأ اغين املئاشأ، إلاس ناد، ااملعل مات ال ئية، بإضافة إيى  صنيع املنتيات الصيدالعية

الأا دة دامليا ي  هذا الق اع اي  راس مال ( WALGREENS BOOTS ALLIANCE)ان مساهمة الشأكة  -

 .كمنصة إلمتداد للمغأب العأبل اغأب إفأسقيا ، جعل من ميمع حيدرا فارم1002شأكة سنة 

من  أسيخ مكاعت ا ك احدة من الشأكات الأا دة ي  " حيدرة فارم" دام من التأسي ، عجحت  12خالل  -

 1:اذلك من خالل إلاحصا يات التالية ابارا أ اشمال إفأسقيا ي  ق اع ألاداسة

 00 %الت زيع ي  ابارا أ؛لس ق ي  ق اع من حصة ا 

 22 منصات ل جستية؛ 

  +9000  ؛(  زيع مئاشأ اغين مئاشأ)صيدلية مغ اة 

 12.000 من مساحة التخرسن؛ 1م 

  +2200 م ظف. 

 250 ملي ن صنداق يتم تسليمها سن سا؛ 

 00 خ  ط إعتاج 

 20  ال اقة إلاعتاجية املت قعة لألقأاص االكبس الت األاكياس؛: ملي ن صنداق 

   ؛االية 12خدمة ي 

 222 ؛ يار اباملة اامل زدين اصيدليات املستشفيات امل ردة 

 +20 ؛املختبنات الصيدالعية الشأسكة 

 2000 املأاجع املست ردة. 

 حيدرا فارم جمعاملمهام  -2

 : تملل مهام ألاساسية للميمع فيما يل 

 : العمالء من خالل التقأب من -

                                                           
(1) 

 https://www.groupehydrapharm.com,  consultée le: 04/06/2022  

https://www.groupehydrapharm.com/article_5.html
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 ؛لهم الدا م استماع 

  اي ميإلي م  سه لة ال ص ل. 

 :النزاهة ي  العمل من خالل -

 امتلال للق ادد ألاخالقية؛ 

 امتلال للق اعين االل ا ح؛ 

 السأسة التامة ي  التعامل. 

 :إلال زام من خالل -

 ج دة ابخدمات؛ 

 ات لئية ال لئ. 

 خدمات املجمع حيدرا فارم: ثانيا

 1: تملل خدمات ألاساسية للميمع التي ينش  ي  املاال الصيدالنل فيما يل 

ميهرة بسلسلة إمداد ( مئاشأ، غين مئاشأ)انشأت حيدرا فارم منصة لت زيع  :التوزيع املباشر وغير املباشر -

فعالة امخران امان اس نا يج  م زع ي  جميع الشأكات التابعة امأاكر الت زيع، اكل شأكة فأدية لدي ا مأكر ا صال 

ايد، اامل ظفين املؤهلين ااس  ل ي من العديد من إقليمي ام قع  خرسن يت افق مع معايين ممارسات الت زيع اب

 الدارات الي مية؛

مخبنا  00باإلدتماد دلى الئنية التحتية الل جيستية دالية ألاداء، قام املامع بشأاكة مع اكثن من : إلاستراد -

 صيدالنل محليا اداليا؛

احدة إعتاجية افق املعايين الدالية ميهرة بأحدث التقنيات، تعمل كما قام املامع بإنشاء  :إلانتاج ألادوية -

 ااقأاص؛ملي ن صنداق من كبس الت  20خ  ط تعئئة ب اقة إعتاجية  ئلغ سن سا  2ال حدة دلى إعتاج تشغيل 

كما قامت حيدرا فارم بإنشاء شئكات من اململلين ال ئيين االصيدالعيين ي   :املعلومات الطبية والتسويق -

دام من ابخبنة املهنية، كما تعمل دلى  10اعحاء ال ناب ال طني سشأف دلي م فأسق من املديأسن لدي م ما يقارب  جميع

التمليل التنظيمي مع السل ات العامة االددم ي  جميع إلاجأاءات املتعلقة بتسايل اتس سق املنتيات الصيدالعية 

 .الغذا يةاألاجهرة ال ئية ااملكمالت 

 جمع حيدرا فارماملفروع  مختلف: املطلب الثاني
 :ميم دة من فأاع املتمللة ي ي م ميمع حيدرا فارم 

 01  املنتيات الصيدالعية؛ لت زيعشأكات فأدية 

 01 شأكتين إلاس ناد االت زيع؛ 

 02 شأكة املعل مات ال ئية االتس سق الفأع ؛ 

 02 شأكة العالمة التيارسة للمنتيات شئه الصيدالعية؛ 

                                                           
(1) 

 https://www.groupehydrapharm.com/article_10.html, consultée le: 04/06/2022 

https://www.groupehydrapharm.com/article_10.html
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 01 مكا ب املئيعات إلاقليمية. 

 اشكل امل اي  ي ضح فأاع ميمع حيدرا فارم
 فارم التوزيع مختلف الفروع لشركة حيدرا(: 1 -4)رقمالشكل 

 
 من إدداد ال الب إدتمادا دلى ال ثا ق املقدمة من طأف الشأكة: املصدر

ي  االية  يزه ازا، تعمل  1001إنشا ه سنة سعتبن من اال فأاع ميمع حيدرا فارم  م : (ABC MED)ابي س ي مد  -1

 .هذه املؤسسة دلى   زيع امل اد الصيدالعية

ي  ابارا أ العاصمة، يختص ي  دملية الاس ناد، اي   1001 م إنشاء هذا فأع سنة  :(AT PHARMA) أتي فارما -2

 1022إلاعتاجية لألداسة، اما ي  سنة  خمي  ملياعة االية دين الدفلى  ختص بعملية  م انشأ فأع اخأ ي  1021سنة 

 .فقد قام املامع بإنشاء مكتب مئيعات إلاقليمية ي  االية قسن ينة

ي  قئل املامع ي  االية ابارا أ، ي تم هذا الفأع بتقديم املعل مات  1001انشأ سنة  :(CARPE DIEM)ديام كارب -3

 .ال ئية االتس سق

إنشاء هذا الفأع ي  االية دين الدفلى، متخصص ي  دمليات الت زيع  م  1000ي  سنة  :(DEF MED) دف مد -4

 .املئاشأ اغين املئاشأ للم اد الصيدالعية

 .بإنشاء فأع اخأ ي  ميال الت زيع ب الية س يف 1002كما قام املامع ي  سنة : (GH MED)جي أش مد  -5

ي   1020قام املامع اي ا بإنشاء فأع اخأ سنة إضافة إيى كل الفأاع ابخاصة بالت زيع،  :(MED IJK)مد إيجيك  -6

 االية سيده بلعئاس

 .1022 م إنشاء فأع ي  ميال مئيعات إلاقليمية ي  االية قسن ينة سنة (: HYDRA PHARM)حيدرا فارم  -7
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 (CEGEDIS PHARMA)تقديم سيجيديس فارما : الثملطلب الثا
 فارما سيجيديس ؤسسةنبذة تاريخية عن امل :أوال

سند م ثق من بحكم "  ابس ي ك ز " حت اسم ( م.م.ذ.ش)ي  شكل  ا م انشاؤهفقد ( ا.ذ.ش)ييدس  فارما يس -

بم جب احكام قاع ن انشأ ه السيدة  ،1001-00-01بتارسخ  « ABC COS » (ش،س .بلقاسم)ا ( ب .دمحم)قئل السيد 

من شأكة ذات مسؤلية محدادة " ابس ي ك ز "اقد  م التغيين الشكل القاع نل ي  ميمع  ،1022 -21 -02ي  ( ب .فأسدة)

( ب .فأسدة)بحكم كا ب دادل صادر دن السيدة , فارما سيييدس ايى  شأكةشأكة ذات اسهم امنه تغين اسم الايى 

 .1022-01-21ي  

مل اد  معدات، املنتيات الصيدالعيةاس ناد م جب القاع ن ابارا أه للت زيع ا  م انشاء هذه الشأكة ب -

 .الاست الكية ال ئية االشئه صيدالعية

مسال ي  املأكر ال طني لسال التياره  حت ( ا.ذ.ش) (CEGEDIS PHARMA) ييدس  فارمايس ملؤسسةا -

كما  ،" ارسخ اخأ  حديث لتسايل ي  املأكر ال طني لسال التياره " 1022-09-20ي   ارسخ ا« 05B0969460» الأقم 

، 2921ن سبتمب 10ي   21-19فارما الحكام القاع ن التياره املنص ص دليه ي  مأس م  رقم  سيييدس  شأكةخ ع  

 1009فيفأه  11 ال 00-09اكذلك بم جب القاع ن رقم  ،الالحقة ةالتنظيميا د حدد ه جميع النص ص التشأيعية قا 

رقم ا  ،املتعلق بتعديل ا استكمال ال لب 1020اات  21 ال 20-01قاع ن بحماية املست لك ا منع الاحتيال  ا املتعلق 

 .للمنافسة النسبية 1000ج سلية  29 ال 00-00

سهم  20000دج مقسمة ايى  200.000.000ه   (ا.ذ.ش)فارما سيييدس أاس مال ميمع فيما يتعلق باما  -

 .دج لكل سهم 20000بقيمة 

 أهداف املؤسسة :أهداف

 : تملل فيما يل تسعى الشأكة بحقيق اهداف دديدة، 

 حفاظها دلى مكاعت ا ي  الس ق من خالل املحافظة دلى حصت ا الس قية خاصة دلى املست ى ال طني؛ 

 العمل دلى إرضاء الربا   ا من خالل التكيف مع طلئات م؛ 

 حسين بشكل دا م خدمات املؤسسة؛  

 سأ مهارات املستخدمين من خالل  ك س  م املستمأ   . 

 الهيكل التنظيمي للمؤسسة :ثالثا

تحقيق ألاهداف املأج ة، فالتناسق بين ل ألام ر املهمة سعتبن الهيكل التنظيمي ملؤسسة سيييدس  فارما من 

 .سيؤده إيى  حسين ادائ ا اإزالة إلازدااجية ي  العملال حدات إلادارسة مختلف 

املديأسة املالية ااملحاسبية بادتئارها ال حدة مع  أكيزعا دلى االشكل امل اي  ي ضح هيكل التنظيمي ملؤسسة 

 .ي  دراستنا األاساسية املهمة
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 الهيكل التنظيمي ملؤسسة سيجيديس فارما(: 2 -4)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ؤسسةمن إدداد ال الب إدتمادا دلى ال ثا ق املقدمة من طأف امل: املصدر 

 

 

 

 

 المديرية العامة

دائرة الشؤون الفنية والجودة 
 والشؤون التنظيمية

 مساعد تنفيذي

 التجاريةمديرية 
مديرية الخدمات 

 اللوجستية

مديرية المالية 
 والمحاسبية

خدمة اإلعالم 
 اآللي

خدمة بيئة 
 الصحة والسالمة

إعداد  مصلحة
 مصلحة المالية الفواتير

مصلحة 
 المحاسبة العامة

مصلحة الموارد 
 البشرية

مصلحة خدمات 
 العامة

مصلحة حساب 
 تكلفة

مسؤول إعداد 
 مسؤول المالية الفواتير

مسؤول 
 المحاسبة

مسؤول شؤون 
 الموظفين

مسؤول خدمات 
 العامة

مسؤول حساب 
 تكلفة
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 إلادارة املاليةتقديم مديرية  :رابعا

 :املديأسة من خالل مسؤاليت ا كما يل  يمكن حصأ مهام هذه

 :ت تم بإعياز املهام التالية: املوارد البشرية مصلحة -1

 نفيذ سياسة امل ارد البشأسة افق ألاهداف إلاس نا ييية للهيكل االتأكد من إلال زام باإلجأاءات ذات الصلة؛  

 شاريع املنفذة بالت ازه مع إلادارة العامة؛املشاركة ي     سأ إلاجأاءات املتعلقة بنشاط امل ارد البشأسة اامل 

  اضمان مناخ إجتماع  ( ميال  العمل، امملل  امل ظفين) الاجتماديينابحفاظ دلى العالقات مع الشأكاء

 صح  داخل الشأكة الفأدية من خالل إرسال املعل مات إيى قسم امل ارد البشأسة املأكره إذا لرم ألامأ؛

  مليزاعية امل ارد البشأسة اضمان التحديلات عصف السن سة؛ املشاركة ي  الت  سأ السن ه 

  التدرسب، إدارة شؤان امل ظفين، الت ظيف، )إنشاء  قارسأ اسئ دية اشهأسة اسن سة ألنش ة امل ارد البشأسة

 ؛(اإدارة ابحياة ال ظيفية

 إلاشأاف دلى فأسق امل ارد البشأسة االتأكد من رفع مهارات امل ظفين. 

 :ت تم بإعياز املهام التالية: املحاسبة العامةمصلحة  -2

  املئيعات، املش نيات، الأاا ب، إلاقأارات الاجتمادية اال أسبية، ) نفيذ إلاجأاءات املحاسبية اإلادارسة من

 ؛(التدفقات النقدية، اما إيى ذلك

  ؛(إلادارة  العمالء، امل ردين،)ابحفاظ دلى جميع العالقات املحاسبية مع ال كالء الاقتصاديين 

 ح ين اإدداد الق ا م املالية االتقارسأ املحاسبية؛  

 املشاركة ي  إدداد امليزاعية السن سة امأاقئة  نفيذها اإلال زام ب ا؛ 

 ضمان معاباة املعل مات املتعلقة بالدفع للم ردين؛ إيى متابعة امعاباة دملية الشأاء، بإضافة 

 :املصلحة باات تم هذه  : مصلحة إعداد الفواتير -3

 إستالم اصل التسليم للعمالء؛ 

 ح ين ف ا ين للعمالء؛  

  ؛(ا ن اما إيى ذلكاملش نيات الرب)شعارات الدا نة إنشاء ف ا ين إلا 

 ؛ ص ل إلاستالم حسب  ارسخ إلاصدارارشفة الف ا ين اإلاشعارات الدا نة ا ال 

 التنسيق مع قسم الل جستيات املالية ااملحاسبية. 

 : ق م باملهام دديد امتمللة ي : املالية مصلحة -4

  ؛اضع امليزاعيات النقدية االتأكد من ألاهدافاضع خ   التم سل من خالل 

  إلاشأاف االأقابة دلى إدارة ابحسابات املصأفية للشأكة التابعة ا حليل إلاعحأافات دن الت قعات االتعليق

 دلي ا؛

 ؛(إبخ.........العميل، امل رد، املؤسسات املالية)تابعة املشاركة ي  قأار السل ات املصأفية للشأكة ال 

  التحكم االتحقق من إمكاعية  تئع ابحأكة، ام ث قية الئياعات، اذكاء ي  عظام )ضمان إدارة اداات الدفع

 ؛(املعل مات
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 إلاشأاف دلى التدفقات املالية اإجأاء املفااضات الالزمة مع الئن ك لفتح خ  ط الا تمان؛ 

 إلاشأاف دلى دمليات  م سل دمليات التيارة ابخارجية حتى إقفالها؛ 

 مأاقئة استخدام خ  ط الا تمان؛ 

  ؛(امليزاعية، التحليل، ل حات املعل مات، مؤشأات النشاط االتقارسأ) حليل ال ضع املاي  للشأكة التابعة 

 : تئل ر مهام هذه املصلحة ي : مصلحة حساب التكلفة -5

  ةابامأكي تصأسحاتال)ت املتعلقة ب يكل اسعار املنت جات الصيدالعية اشئه الصيدالعية  حقق من املداخال ،

 ؛(إبخ....،التأمينات املختلفة

 زيع التكاليف دلى عظام املعل مات؛   

  للمنتيات شئه الصيدالعية؛( سعأ التكلفة القياس ي، سعأ الئيع، سعأ اباملة)إنشاء هياكل تسعين 

  يميع امللفات املتعلقة بأسعار املنتيات الصيدالعية ( ،كش ف ألاسعارD10، )...ا قديمها إيى ازارة التيارة؛ 

 مأاقئة التكاليف الل جستية ااملشاركة ي   حسي  ا؛ 

  من اجل إنشاء سندات ( بإدادة التنظيم، ابخص مات منت ية الصالحية)حساب  كاليف السداد املتعلقة

 ابخصم؛

 إدخال ألاسعار دلى النظام املعل مات اإنشاء الا فاقيات التيارسة؛ 

 حساب خص مات العمالء الناشئة دن خص مات امل ردين؛ 

 التعامل مع شكااى العمالء املتعلقة بالسعأ. 

 : تملل مهامها ي : مصلحة خدمات العامة -6

  ابخدمة اما إيى ذلك؛ حديد احتياجات الهياكل من حيث الاستلمارات اامل اد الاست الكية ا 

  البنيد، عم ذج ال لب، عم ذج )إدارة العمليات إلادارسة ادمليات  كن ل جيا املعل مات املتعلقة بنشاطها

 ؛(إبخ....إلاستالم، الفا  رة، 

     ابخدمات االسلع ي  ال قت املناسب من خالل الئحث دن اف ل العأاض ي  الس ق؛ فينضمان 

 ؛(إبخ....مئانل، إعارة،) امل ارد العامة مأاقئة صياعة 

  ؛(الكمية االتسميات الفنية للمنتج)التأكد من إستالم الئ ااع اابخدمات االتحقق من م ابقت ا لل لب 

  اإق ناح خ ة دمل ي  حالة اج د ...( خ  ط الها ف، امل اد الاست الكية،)مأاقئة إست الك الهياكل املختلفة

  ئاين؛

 خصيصات إقتناء الئ ااع، االتس سات بين طلب إلاحتياجات، )قة بنشاطها  نفيذ التقارسأ االئياعات املتعل 

 (.الشأاء اف ا ين امل ردين صلا 
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 (فارما سيجيديس)املؤسسة في  والضرائب املؤجلة املعالجة املحاسبية للضرائب: املبحث الثاني
مساددت ا من اجل معاباة لنسئة للمؤسسات، فهي تعمل دلى تعتبن املحاسئة ال أسبية ذات اهمية كئينة با

لكل من املحاسبية بمعاباة  سنق م هذا املئحثستحقات ا ال أسبية بالشكل الصحيح، امن خالل احساب ادفع امل

اتسايلهم محاسبيا لكل  بإضافة إيى ال أا ب املؤجلةالأقم ألادمال، اال أا ب دلى الدخل االأس م دلى  ال أا ب

  .1012، 1010اذلك للسنتين  من املؤسسة اإلادارة ال أسبية 

 املعالجة املحاسبية للضرائب على الرقم ألاعمال املؤسسة: املطلب ألاول 

 الرسم على النشاط املنهي: أوال

 بما في اجمادات املحلية )املالية التي تعتمد دلي ا الدالة سعتبن الأسم دلى النشاط املنهي من اهم امل ارد 

  .، لذلك البد من معأفة كيفية حساب ا امعابات ا محاسبيا لكل من مؤسسة اإدارة ال أسبية(الئلديات

 حساب الرسم على النشاط املنهي -1

يتم حساب الأسم دلى النشاط املنهي من خالل الأقم ألادمال املحقق خالل كل الشهأ، ابما ان املؤسسة 

التاي  رقم ادمال  ادال من رقم ادمال، اسئين اب% 00فيض بالنسئة ختحصل دلى  سفإن ا ( بيع باباملة) يارسة 

 :(1012 -1010) السنتين املاليتيناملحقق خالل 
 2221، 2222 لسنتينالرقم ألاعمال املحقق خالل ا(: 1 -4) رقم الجدول 

الرقم ألاعمال املعفى       
 (CA. Exonéré) 

 2221لسنة 

الرقم ألاعمال  الخاضع 
(CA. Imposable) 

 2221لسنة 

الرقم ألاعمال املعفى       
 (CA. Exonéré) 

 2222لسنة 

الرقم ألاعمال  الخاضع 
(CA. Imposable) 

 2222لسنة 

 
 ألاشهر

93 695 804 

99 439 282 

95 244 850 

186 299 384 

97 070 746 

5 678 101 

20 708 578 

7 988 555 

151 416 946 

164 560 580 

101 769 845 

155 772 234 

101 218 759 

97 289 480 

65 643 033 

184 059 944 

76 033 527 

211 800 107 

117 527 166 

137 934 466 

235 173 124 

286 093 525 

225 823 223 

122 248 893 

77 714 665 

47 474 371 

30 774 093 

78 487 768 

37 418 297 

34 988 716 

53 214 467 

101 594 767 

111 765 312 

198 434 942 

115 678 396 

6 060 384 

170 176 764 

480 875 987 

191 040 910 

225 538 562 

152 040 473 

62 033 628 

117 020 824 

225 698 641 

341 798 805 

141 741 349 

180 273 058 

285 465 079 

 جاعفل
 فيفأه 
 مارس
 افأسل
 ماه
 ج ان
 ج سلية
 اات

 سبتمبن
 اكت بأ
 ع فمبن
 دسسمبن

 املجموع 080 704 573 2 178 606 893 247 845 860 1 905 644 179 1

  من إدداد ال الب بناء دلى املع يات املقدمة من قئل املؤسسة :املصدر

العمليات املنيرة التي  نفإ( حيدر فارم) التابعة لنف  املامع الفأاعتعتبن من بين فارما سيييدس  بما ان 

  :من الأسم دلى النشاط املنهي اه  ما يفسأ الأقم ألادمال الغين ابخاضع للأسم ااملقدر با  ستعفى   ك ن بي  م
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 (1012- 1010)لسنتين ( 2 229 000  901 - 290 000 222) 

 :%(00الئيع باباملة تستفيد من  خفيض نسبته  ق اع) حساب الأسم دلى النشاط املنهي

 

 (1 لحقاعظأ امل) دج 859 031 36= ( 0,01× % 20×  080 704 573 2 ) =1010لسنة  الأسم دلى النشاط املنهي 

  (0 لحقاعظأ امل) دج 835 051 26(=  0,01× % 20×  247 845 860 1= ) 1012الأسم دلى النشاط املنهي لسنة 

 ناللذاا ( 1012 -1010)لسنتين 893,19 248 122 ا 079,33 465 285لكن هناك رقم ألادمال لشهأ دسسمبن املقدر با  

 .جاعفل من السنة امل الية 10لذا البد من حسابه لكل عق م بتسديد قئل ( 2+ن)ي  السنة  انسيدفع

 دج 512 996 3=  %(1× % 20× 079 465 285 33,)= 1010لشهأ دسسمبن  الأسم دلى النشاط املنهي 

  دج 485 711 1%(= 1× % 20×  893,19 248 122= ) 1012الأسم دلى النشاط املنهي لشهأ دسسمبن 

 محل الدراسةالتسجيل املحاسبي للرسم على النشاط املنهي في املؤسسة  -2
ي  ( Gn° 50)ي  ال ثيقة من ع ع  مديأسة كبنيات املؤسساتيتم تسايلها محاسبي ادفعها لدى ( TAP)بعد ان  م حساب 

 ي م من الشهأ امل اي   10اجال 

 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 
36 031 859 

 
36 031 859  

02- 21- 1010 
 الأسم دلى النشاط املنهي

TAP ال اجب الدفع لإلدارة ال أسبية 
-  1010لسنة  TAP إثئات تسايل-

 
 

002 
 

 
001 

 

 

 

32 035 347 

 
32 035 347 

 1010 -21 -20قئل 
TAP ال اجب الدفع لإلدارة ال أسبية 

 الئنك
- 1010السن سة ماددا شهأ دسسمبن لسنة  TAP تسديد-

 

 

121 
 

 

002 
 

 
 

3 996 512 
 

 
3 996 512 

 

21- 02- 1012 
TAP ال اجب الدفع لإلدارة ال أسبية 

 الئنك
- 1010لشهأ دسسمبن لسنة  TAP تسديد-

 
 

121 
 

 
002 
 

 

 
26 051 835 

 
26 051 835  

02- 21- 1012 
 الأسم دلى النشاط املنهي

TAP ال اجب الدفع لإلدارة ال أسبية 
-  1010لسنة  TAP إثئات تسايل-

 
 

002 
 

 
001 

 

 

 

24 340 350 

 
24 340 350 

 1012 -21 -20قئل 
TAP ال اجب الدفع لإلدارة ال أسبية 

 الئنك
- 1012ماددا شهأ دسسمبن لسنة  السن سة TAP تسديد-

 

 

121 
 

 

002 
 

 
 

1 711 485  

 
1 711 485  

22- 02- 1011 
TAP ال اجب الدفع لإلدارة ال أسبية 

 الئنك
- 1012لشهأ دسسمبن لسنة  TAP تسديد-

 
 

121 
 

 
002 
 

 %2املعدل الضريبي × % 72التخفيض × رقم ألاعمال الخاضع = الرسم على النشاط املنهي 
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املؤسسات املديأسة كبنيات املحاسبي دلى املست ى ل يتسا فإن لبنك شيك ا ان الدفع كان دن طأسقبما 

(DGE)  يك ن دلى الشكل التاي:  
 التسجيل املحاسبي للرسم على النشاط املنهي لدى قابض الضرائب وتوزيعها(: 2 -4)الجدول رقم 

 رقم الحساب إسم الحساب دائن دينم

 
 

3 996 512 

 

 
3 996 512 

 

21- 02- 1012 

 شيك بنكل لدفع ال أا ب االأس م ابحق ق 

 (TAP) الأسم دلى النشاط املنهي
 -(DGE)دلى مست ى ( TAP) حصيل الأسم -

 

 
500 026 1 

 
110 005 

 

 

 

2 637 698 

1 158 988 

199 826 

 
3 996 512 

 

02- 02- 1012 
 (TAP)الأسم دلى النشاط املنهي 

 %(00)امليزاعية الئلدية 
 %(19)امليزاعية ال ال ية 

 %(1)صنداق ال مان االت امن للامادات املحلية 

 -ي  ن اية كل شهأ( TAP)  زيع الأسم  -

 
 

402 002 1 

402 001 

500 019 3 

 

 
500 026 1 

 
 

1 711 485  

 
1 711 485 

 

22- 02- 1012 

 شيك بنكل لدفع ال أا ب االأس م ابحق ق 

 (TAP)الأسم دلى النشاط املنهي 
 -دلى مست ى القئاضة ال أا ب( TAP) حصيل الأسم -

 

 
500 026 1 

 
110 005 

 

 

 

1 129 581 

496 331 

85 573 

 
1 711 485  

02- 02- 1011 
 (TAP)الأسم دلى النشاط املنهي 

 %(00)امليزاعية الئلدية 
 %(19)امليزاعية ال ال ية 

 %(1)صنداق ال مان االت امن للامادات املحلية 

 -ي  ن اية كل شهأ( TAP)  زيع الأسم  -

 
 

402 002 1 

402 001 

500 019 3 

 

 
500 026 1 

 ادتمادا دلى املعل مات املقدمة من طأف إلادارة ال أا ب  البمن إدداد ال: املصدر

 الرسم على القيمة املضافة: ثانيا

دن كل الشهأ، إال ان  حديده  يتم ( ابخاضع)يفأض الأسم دلى القيمة امل افة دلى الأقم ألادمال املحقق 

 (.املدف ع)لقيمة امل افة دلى املش نيات االأسم دلى ا( املقئ ض)كل من الأسم املف  أ  حساببعد 

التحديد احساب الأسم دلى القيمة امل افة إر أينا ان عحدد كل من الأقم ألادمال املتحصل دليه، امختلف 

 (.1012، 1010)املش نيات التي قامت ب ا املؤسسة ي  السنتين 

  2222بالنسبة لسنة 

 (TVA)حساب الرسم على القيمة املضافة  -1

، اابادال 1010دلى املعل مات املتعلقة بمختلف دمليات الئيع التي قامت ب ا املؤسسة ي  السنة   حصلنا

 :امل اي  ي ضح ذلك
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 2222لسنة الرسم على القيمة املضافة املجمعة (: 3 -4)الجدول 

الرسم على القيمة املضافة 
 (TVA Collectée)املجمع    

الرقم ألاعمال املعفى       
 (CA. Exonéré) 

 الرقم ألاعمال  الخاضع 
 (CA. Soumis à TVA 19%) 

الرقم ألاعمال  
 املتحصل عليه 

 
 ألاشهر

375 675,79 

426 215,41 

68 227,86 

1 393 770,46 

283 017,54 

-908 907,56 

986 860,19 

-536 443,72 

70 130,71 

348 030,22 

1 041 709,96 

-749 589,14 

245 914 188 

526 107 119 

221 455 909 

296 690 696 

187 969 204 

101 806 068 

165 041 290 

330 116 796 

453 195 008 

338 344 553 

290 468 772 

295 470 669 

1 977 241 

2 243 239 

359 094 

7 335 634 

1 489 566 

-4 783 724 

5 194 001 

-2 823 388 

369 109 

1 831 738 

5 482 684 

-3 945 206 

247 891 429 

528 350 358 

221 815 003 

304 026 330 

189 458 770 

97 022 344 

170 235 291 

327 293 408 

453 564 117 

340 176 291 

295 951 456 

291 525 463 

 جاعفل
 فيفأه 
 مارس
 افأسل
 ماه
 ج ان
 ج سلية
 اات

 سبتمبن
 اكت بأ
 ع فمبن
 دسسمبن

 املجموع 260 310 467 3 987 729 14 272 580 452 3 697,72 798 2
 من إدداد ال الب بناء دلى معل مات املقدمة من قئل املؤسسة: املصدر

إرجاع )املئالغ سالئة اسقصد ب ا باملأدادات ( دسسمبن -اات -ج ان)عالحظ من خالل ابادال ان ي  ألاشهأ 

السلع للم صفات املتفق دلي ا، حيث  تم  التي قام ب ا الربا ن عتيية لعدم م ابقة(  بعض اا جرء من الئ ااع

 :كما يل  معابات ا محاسبيا
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 
 

5 692 631,56 

 
4 783 724 

908 907,56 
 

00- 00- 1010 
 املئيعات من الئ ااع

 الأسم دلى القيمة امل افة املستحقة
 الربا ن

-  مأدادات من الئ ااع لشهأ ج ان -

 
 

 
022 

 
200 
0012 

 

 

 
 

3 359 831,72 

 
2 823 388 

536 443,72 
 

02- 02- 1010 
 املئيعات من الئ ااع

 الأسم دلى القيمة امل افة املستحقة
 الربا ن

-  مأدادات من الئ ااع لشهأ اات -

 
 

 
022 

 
200 
0012 

 

 

 
 

4 694 795,14 

 
3 945 206 

749 589,14 
 

02- 21- 1010 
 املئيعات من الئ ااع

 القيمة امل افة املستحقةالأسم دلى 
 الربا ن

-  دسسمبنمأدادات من الئ ااع لشهأ  -

 
 

 

022 
 

 
200 
0012 

 

 :اما فيما يخص الأسم دلى القيمة امل افة للمش نيات فكاعت املعل مات كالتاي 
 2222خالل السنة  الرسم على القيمة املضافة املسترجعة(: 4 -4)الجدول 
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 املجموع
 املختلفة والخدمات

(TVA autres biens & Service) 
 مواد الصيدالنية

(TVA Pdt PHARMA) 
 التثبيتات

(TVA Immo)  ألاشهر 

1 126 395,40 

1 546 184,07 

5 507 068,44 

25 566,85 

-1 439 426,80 

403 262,59 

-604 265,99 

378 091,78 

-4 876 780,69 

-3 192 668,69 

326 300,99 

-157 625,96 

29 640 

21 078,60 

-- 

20 723,76 

-- 

50 051,53 

187 833,78 

99 559,09 

46 251,81 

15 010,66 

1 868,60 

29 059,41 

1 096 755,40 

1 524 888,77 

5 507 068,44 

4 087,37 

-1 439 426,80 

352 864,81 

-793 390,54 

277 869,94 

-4 923 032,05 

-3 207 679,35 

317 879,76 

-186 685,37 

-- 
100,20 

-- 
211,21 

-- 
000,11 

1 290,77 

662,75 

-- 

-- 

6 552,72 

-- 

 جاعفل
 فيفأه 
 مارس
 افأسل
 ماه
 ج ان
 ج سلية
 اات

 سبتمبن
 اكت بأ
 ع فمبن
 دسسمبن

 املجموع 824,91 9 799,71 468 1- 077,24 501 897,56 957-
 من إدداد ال الب بناء دلى معل مات املقدمة من قئل املؤسسة: املصدر

املئالغ سالئة اسقصد ب ا ( دسسمبن -اكت بأ -سبتمبن -ج سلية -ماه)ي  ألاشهأ  عالحظ من خالل ابادال ان

التي قام ب ا املؤسسة إ ياه امل ردين عتيية الستالم املش نيات ي  ( إرجاع بعض اا جرء من املش نيات)باملأدادات 

 :، حيث  تم املعاباة املحاسبية كما يل اعت اء صالحيات امل اد الصيدالعية اق ناب آلاجال املحددة املتفق دلي ا ابالتاي  
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 
7 575 930,53 

1 439 426,80 
 

 
9 015 357,33 

02- 01- 1010 
  ردامل

 املش نيات من الئ ادة
 القابلة لإلس نجاعالأسم دلى القيمة امل افة 

- ماهمأدادات من الئ ااع لشهأ -

 
 

020 
0010 

 

 
002 

 

 

 
4 175 739,68 
793 390,54 

 
4 969 130,22 

02- 02- 1010 
 امل رد

 املش نيات من الئ ادة
 الأسم دلى القيمة امل افة القابلة لإلس نجاع

-  ااتمأدادات من الئ ااع لشهأ -

 
 

020 
0010 

 

 
002 

 

 

 
25 910 695 

4 923 032,05 

 
30 833,727 

00- 09- 1010 
 امل رد

 املش نيات من الئ ادة
 دلى القيمة امل افة القابلة لإلس نجاع الأسم
-  مأدادات من الئ ااع لشهأ ج ان-

 
 

020 
0010 

 

 
002 

 

 

 
982 554,57 
186 685,37 

 
1 169 239,95 

02- 21- 1010 
 امل رد

 املش نيات من الئ ادة
 الأسم دلى القيمة امل افة القابلة لإلس نجاع

-  مأدادات من الئ ااع لشهأ ج ان-

 
 

020 
0010 

 

 
002 
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 : امنه

 ابادال امل اي  ي ضح الأسم دلى القيمة امل افة ال اجئة الدفع للخرسنة
 2222الرسم على القيمة املضافة الواجبة الدفع للخزينة لسنة (: 5 -4)الجدول 

املضافة لرسم على القيمة  ا
 ةاملرحل

(TVA/ Précompte) 

الرسم على القيمة املضافة 
 الواجبة الدفع

(TVA/ Payée) 

الرسم على القيمة 
 املضافة للمشتريات

(TVA/ Achats) 

الرسم على القيمة 
 املضافة للمبيعات

(TVA/ Vente)  

 
 ألاشهر

750 719,63 

1 119 968,66 

5 438 840,58 

-- 

-- 

1 312 170,15 

-- 

914 535,50 

-- 

-- 

-- 

591 963,18 

-- 

-- 

-- 

1 368 203,61 

1 722 444,34 

-- 

1 591 126,18 

-- 

4 946 911,40 

3 540 698,91 

715 408,97 

-- 

1 126 395,40 

1 546 184,07 

5 507 068,44 

25 566,85 

-1 439 426,80 

403 262,59 

-604 265,99 

378 091,78 

-4 876 780,69 

-3 192 668,69 

326 300,99 

-157 625,96 

375 675,79 

426 215,41 

68 227,86 

1 393 770,46 

283 017,54 

-908 907,56 

986 860,19 

-536 443,72 

70 130,71 

348 030,22 

1 041 709,96 

-749 589,14 

 جاعفل
 فيفأه 
 مارس
 افأسل
 ماه
 ج ان
 ج سلية
 اات

 سبتمبن
 اكت بأ
 ع فمبن
 دسسمبن

 املجموع 697,72 798 2 897,56 957- 793,41 884 13 197,68 128 10
 من إدداد ال الب بناء دلى معل مات املقدمة من قئل املؤسسة: املصدر

 :امل افة ب أسقة التاليةي  حالة العادية يتم حساب الأسم دلى القيمة 

 

، فإن هذه ألاخينة الرمت مؤسستنا (حيدرا فارم) ابعة للميمع ( سيييدس  فارما)الكن بما ان املؤسسة محل دراسة 

 .ان  تئع سياسة خاصة فيما يتعلق بالأسم دلى القيمة امل افة س اء كاعت قابلة للدفع اا املأحلة

 2222 املضافة لسنةي للرسم على القيمة التسجيل املحاسب -2

كما س  مل تسايل قي د  خرسن ااست الك ( دسسمبن -ع فمبن)للشهأسن  (TVA)الأسم سنق م بتسايل 

 الئ ادة إلختصار العمليات التسايل
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 

 

 
326 300,99 

715 408,97 

 

 
 

1 041 709,96 

  

02- 22- 1010 
 

 املستحقةالأسم دلى القيمة امل افة 
 الأسم دلى القيمة امل افة املس نجعة

 ال اجئة الدفعالأسم دلى القيمة امل افة 
 -ال اجب دفعها للخرسنة اثئات الأسم دلى القيمة امل افة -

 
 

 

0010 
0012 

 

 
 

0012 
 

TVA  املدفوع =TVA  املستحق على املبيعات– TVA  (على املشتريات)القابل لإلسترجاع  

TVA  املدفوع =TVA  املستحق على املبيعات– TVA)  (على املشتريات)القابل لإلسترجاع  +TVA املرحلة( 
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715 408,97 

 

 
715 408,97 

  

02- 22- 1010 
 الأسم دلى القيمة امل افة ال اجئة الدفع

 (ابخاص بالأسم دلى القيمة امل افة ال اجئة الدفع)  دمليات املامع
 -ع حيدرا فارممميلل ال اجب الدفع الأسم دلى القيمة امل افةح سل   -

 
 

012 
 

 
0012 

 

 

 
715 408,97 

 

 
715 408,97 

  

 1010 -21 -10قئل 
 (ابخاص بالأسم دلى القيمة امل افة ال اجئة الدفع) دمليات املامع 

 الئنك
 -من طأف ميمع حيدرا فارم الأسم دلى القيمة امل افة للخرسنةتسديد  -

 
 

121 
 

 
012 

 

 

 

749 589 

 
157 625,96 
591 963,11 

02 - 21- 1010 
 الأسم دلى القيمة امل افة املس نجعة

 الأسم دلى القيمة امل افة املأحل
 الأسم دلى القيمة امل افة املستحقة

 -املأحلإثئات الأسم دلى القيمة امل افة  -

 

 
 

0012 
 

 
4456 

44561 
 

 

 

591 963,11 

 

591 963,11 
02 - 21- 1010 

 (املأحلةابخاص بالأسم دلى القيمة امل افة ) دمليات املامع 
 الأسم دلى القيمة امل افة املأحلة

 -ميمع حيدرا فارملل املأحل الأسم دلى القيمة امل افةح سل   -

 

 

44561 

 

012 

 
 

 الأسم دلى القيمة امل افة املأحلعالحظ من خالل التسايل املحاسبي ان املؤسسة  ق م بتح سل املئلغ 

(TVA Précompte ) بتح سل املئلغ ال اجب السداد إيى ميمع   ق مكما دند ن اية كل الشهأ، ( حيدرا فارم)إيى املامع

  :لها محاسبيا دلى مست ى القئاضة كما يل غ ، اسك ن تساياالتي  ق م بدارها بتسديد املئل( حيدرا فارم)
 لدى قابض الضرائب وتوزيعها القيمة املضافةالتسجيل املحاسبي للرسم على (: 6 -4)الجدول رقم 

 رقم الحساب إسم الحساب دائن دينم
 
 

715 408,97 

 

 
715 408,97 

 

10- 21- 1010 

 شيك بنكل لدفع ال أا ب االأس م ابحق ق 

 (TVA) امل افةالقيمة الأسم دلى 
 -DGEل  دلى مست ى القئاضة ال أا ب( TVA) حصيل الأسم  -

 

 
500 020 

 
110 005 

 

 

 

536 556,73 

178 852,24 

 

 
715 408,97 

 

02- 21- 1010 
 (TVA) القيمة امل افةالأسم دلى 

 %(21)ميزاعية الدالة 
 %(25)صنداق ال مان االت امن للامادات املحلية 

 -ي  ن اية كل شهأ( TVA)  زيع الأسم  -

 
 

201 003 300  

500 019 201 

 

 
500 020 

 ادتمادا دلى املعل مات املقدمة من طأف إلادارة ال أا ب  البمن إدداد ال: املصدر

بتيميع كل الأس م للأسم دلى القيمة امل افة ال اجئة الدفع              ( حيدرا فارم)دندما يق م املامع 

(TVA/ Payée )  كبنيات املؤسساتملختلف فأادها،  ق م بتسديدها ملديأسة  (DGE)  االتي تعمل بدارها دلى   زيع

دلى كل من امليزاعية ال ال ية، اصنداق ال مان االت امن  ي  ن اية كل الشهأ مئلغ الأسم دلى القيمة امل افة

من قاع ن الأس م دلى رقم  202 ادة امل) للامادات املحلية اهذا حسب مختلف النسب املتعلقة لكل ااحدة م  ا 

 (.1011ألادمال لسنة 
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  2221بالنسبة لسنة 
 (TVA)حساب الرسم على القيمة املضافة  -1

 :، اابادال امل اي  ي ضح ذلك1012قدمت لنا املؤسسة املعل مات املتعلقة بأقم ألادمال املحقق لكل شهأ من سنة 
 2221لسنة  املجمعة الرسم على القيمة املضافة(: 7 -4)الجدول 

الرسم على القيمة املضافة 
 (TVA Collectée)املجمع    

الرقم ألاعمال املعفى       
 (CA. Exonéré) 

 الرقم ألاعمال  الخاضع 
 (CA. Soumis à TVA 19%) 

الرقم ألاعمال  املتحصل 
 عليه 

 
 ألاشهر

89 540,57 

1 143 239,75 

42 844,64 

26 221,89 

576 436,11 

19 710,86 

3 569 295,97 

567 838,47 

5 503 089,51 

3 220 311,70 

-956 296,31 

3 084 951,09 

194 443 296,86 

190 711 710,71 

160 662 174,38 

370 221 318,07 

170 070 398,07 

217 374 466,65 

119 449 975,73 

142 934 397,50 

357 626 441 

433 705 096,03 

332 626 208,47 

261 784 542,32 

471 266,14 

6 017 051,29 

225 708,62 

138 009,93 

3 033 874,25 

103 741,35 

18 785 768,27 

2 988 623,50 

28 963 629 

16 949 008,97 

-5 033 138,47 

16 236 584,68 

194 914 563 

196 728 762 

160 887 883 

370 359 328 

173 104 273 

217 478 208 

138 235 744 

145 923 021 

386 590 070 

450 654 105 

327 593 070 

278 021 127 

 جاعفل
 فيفأه 
 مارس
 افأسل
 ماه
 ج ان
 ج سلية
 اات

 سبتمبن
 اكت بأ
 ع فمبن
 دسسمبن

 املجموع 154 490 040 3 127,53 880 88 026,47 610 951 2 224,23 887 16
 املؤسسة من إدداد ال الب بناء دلى معل مات املقدمة من قئل: املصدر

سالب اهذا بسبب إرجاع الئ ادة التي قام ب ا ( ع فمبن)عالحظ من خالل ابادال ان الأقم ألادمال لشهأ 
اما فيما يتعلق الأسم دلى القيمة عتيية لعدم م ابقة السلع للم صفات املتفق دلي ا، ( Facture Avoire)الربا ن 

 :ما يل امل افة دلى مش نيات التي قامت ب ا املؤسسة فكاعت ك
 2221الرسم على القيمة املضافة املسترجعة خالل السنة (: 8 -4)الجدول 

 املجموع
 املختلفة والخدمات

(TVA autres biens & Service) 
 مواد الصيدالنية

(TVA Pdt PHARMA) 
 التثبيتات

(TVA Immo)  ألاشهر 

77 316,64 

136 476,27 

1 801,55 

1 219,55 

-314 273,37 

903 926,36 

2 363 212,12 

564 435,26 

4 827 251,72 

709 835,84 

2 386,68 

730 211,71 

1 550,64 

10 199,61 

1 801,55 

1 219,55 

1 620,03 

1 473,18 

1 931,77 

1 480,46 

5 277,62 

1 556,01 

2 078,88 

1 504,90 

75 766 

126 276,66 

-- 

-- 

-315 893,40 

902 453,18 

2 361 280,35 

562 265,10 

4 821 768,90 

708 279,83 

-- 

728 499,08 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

689,70 

205,20 

-- 

307,80 

207,73 

 جاعفل
 فيفأه 
 مارس
 افأسل
 ماه
 ج ان
 ج سلية
 اات

 سبتمبن
 اكت بأ
 ع فمبن
 دسسمبن

 املجموع 410,43 1 695,70 970 9 694,20 31 800,33 003 10
 معل مات املقدمة من قئل املؤسسةمن إدداد ال الب بناء دلى : املصدر
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 م إرجاع املش نيات من امل اد الصيدالعية  التي قام ب ا ( ماه)كما عالحظ من خالل ابادال ان ي  الشهأ 

 .بسبب ددم م ابقت ا للم اصفات املتفق دلي ااملؤسسة 

يتم  حديد الأسم دلى القيمة  قابل لإلس نجاع بعد حساب كل من الأسم املف  أ االأسم القيمة امل افة

 امل افة إما قابل للدفع اا املأحل، اابادال امل اي  ي ضح ذلك
 2221الرسم على القيمة املضافة الواجبة الدفع للخزينة لسنة (: 9 -4)الجدول 

الرسم على القيمة  املضافة 
  املرحلة

(TVA/ Précompte) 

الرسم على القيمة املضافة 
 الواجبة الدفع

(TVA/ Payée) 

الرسم على القيمة 
 املضافة للمشتريات

(TVA/ Achats) 

الرسم على القيمة 
 املضافة للمبيعات

(TVA/ Vente)  

 
 ألاشهر

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

884 215,50 

-- 

-- 

-- 

-- 

958 682,99 

-- 

12 223,93 

1 006 763,48 

41 083,09 

25 002,34 

890 709,48 

-- 

1 206 083,85 

3 403,21 

675 837,79 

2 510 475,86 

-- 

2 354 739,38 

77 316,64 

136 476,27 

1 801,55 

1 219,55 

-314 273,37 

903 926,36 

2 363 212,12 

564 435,26 

4 827 251,72 

709 835,84 

2 386,68 

730 211,71 

89 540,57 

1 143 239,75 

42 844,64 

26 221,89 

576 436,11 

19 710,86 

3 569 295,97 

567 838,47 

5 503 089,51 

3 220 311,70 

-956 296,31 

3 084 951,09 

 جاعفل
 فيفأه 
 مارس
 افأسل
 ماه
 ج ان
 ج سلية
 اات

 سبتمبن
 اكت بأ
 ع فمبن
 دسسمبن

 املجموع 224,23 887 16 800,33 003 10 746,29 609 15 898,49 842 1
 من إدداد ال الب بناء دلى معل مات املقدمة من قئل املؤسسة: املصدر

 2221 التسجيل املحاسبي للرسم على القيمة املضافة لسنة -2

كما س  مل تسايل قي د  خرسن ااست الك للشهأ ع فمبن، سنق م بتسايل الأسم دلى القيمة امل افة 

 الئ ادة إلختصار العمليات التسايل
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 
 

2 386,68 

956 296,31 

 

 
958 682,99 

 

00- 22- 1012 
 الأسم دلى القيمة امل افة املأحلة

 الأسم دلى القيمة امل افة القابلة املس نجعة
 الأسم دلى القيمة امل افة للستحقة

 - ع فمبن أصيد القأض املأحل لشهأ  -

 
 

0010 
0012 

 

 
00102 

 

 

 

958 682,99 

 

 

958 682,99 

 

00 - 22- 1012 
 (املأحلةابخاص بالأسم دلى القيمة امل افة ) دمليات املامع 

 الأسم دلى القيمة امل افة املأحلة
 -ميمع حيدرا فارملل املأحل الأسم دلى القيمة امل افةح سل   -

 

 

44561 

 

012 
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 املعالجة املحاسبية للضرائب على الدخل املؤسسة: املطلب الثاني
 ة على الدخل إلاجمالي لصنف رواتب وألاجور الضريب: أوال

 ،ة دلى الدخل إلاجماي  لصنف الأاا ب األاج ر ل أسئخاضع ن املستخدمين الق اع ابخاص اا العام  لكل

 .لذلك تعتبن من بين اهم ال أا ب امل ئقة دلى املؤسسات ابارا أسة ملا لها من اهمية ي   م سل ابخرسنة العم مية

ابحص ل دلى معل مات خاصة  ة قمنا ب لب إيى املؤسسة من اجلامعاباة هذه ال أسئالتحديد احساب 

( 1012، 1010)دن دمله، فتم حص لنا دلى كشف را ب لسنتين  بكشف را ب م ظف من م ظفي ا بشأط  لم يتغيب

 (.0اعظأ امللحق )دسسمبنمن شهأ 

 ة على الدخل إلاجمالي لصنف رواتب وألاجور حساب الضريب -1

 :ي  املؤسسة االتي كاعت دلى الشكل التاي  ب اقة الأا ب لعاملص لنا ثم ح
 2222لشهر ديسمبر  محل الدراسة في املؤسسةوفف بطاقة الراتب مل(: 12 -4)الجدول 

 عناصر الراتب ألاجر إلاجمالي أجرة املنصب ألاجرة الخاضعة

 يس ألاجر ألاسا 500 14 500 14 500 14

 (ITP)عمل املنصب تعويض 500 2 500 2 500 2

  (IN)الضرر  تعويض 000 4 000 4 000 4

 (IA)تحت الطلب تعويض 500 1 500 1 500 1

 (IEP) الخبرة املهنية تعويض -- -- --

 (PP) السلة تعويض 900 9 -- 900 9

  (PT)النقل تعويض 600 2 -- 600 2

 (PSU)ألاجر الوحيد تعويض -- -- --

 مجموع 000 35 500 22 000 35

 بناء دلى معل مات املقدمة من قئل املؤسسة من إدداد ال الب: املصدر

ة دلى الدخل إلاجماي  لصنف الأاا ب األاج ر البد من اقت اع اش نكات ال مان قئل الت أق إيى ال أسئ

 :اسك ن حساب ا كما يل  ابخاصة لكل من امل ظف ااملؤسسة، الاجتماع 

 9× اجأة املنصب : م ظفبالنسئة لل% 

 دج 1 011=  9%×  500 22:                            

 10× اجأة املنصب : بالنسئة للمؤسسة% 

 دج 850 5=  10%×  500 22:                            

 :ة كما يل يتم  حديد ال داء ابخاضع لل أسئ بعد حساب إقت اع ال مان الاجتماع 

 

 :امنه

  دج 01 921=  1 011  - 000 35: موففالخاضع للضريبة للالوعاء 

 :ة كما يل مقدار ال أسئحساب يمكننا  لصنف راا ب األاج ر، ة دلى الدخل إلاجماي امن خالل جدال ال أسئ

 إلاقتطاع الضمان إلاجتماعي  –ألاجرة الخاضعة = الوعاء الخاضع للضريبة 
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 :ك ن كما يل ة  اعه يقع ي  الشأسحة اللاللة فإن ال أسئ بما

 دج 4 89295=  0 %000 + 00× ( 00 000 - 01 921: ) 
  امنه 2100 اال يرسد دن 2000دلى ان ال يقل دن % 00يتستفيد العامل من  خفيض ألاال نسبي مقدر با: 

 دج 3 39295(= 2 100 - 0 291,1: )                              
  امنه يك ن (10/0 000) -( 2/0)×سستفيد من  خفيض ثانل الذه يتم حسابه من التخفيض ألاال كما ،: 

 دج 2 382( = 10/0 000) -( 2/0)×  0 091,1:)                                            
 دج 2 382=  بالنسئة للم ظف( IRG/s)ة دلى الدخل إلاجماي  امنه ال أسئ

 ة على الدخل إلاجمالي لصنف رواتب وألاجور تسجيل املحاسبي لضريب -2

مع إهمال تسايل  للم ظفة دلى الدخل إلاجماي  لصنف راا ب األاج ر بالتسايل املحاسبي لل أسئسنق م 

 كل من تسديد اجأة م ظف اضمان إلاجتماع 
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 
 

2 380 

2 025 
30 595 

 
14 500 

20 500 

 
 

02- 21- 1010 
 ألاجأ القادده

 تع س ات
 (IRG/s)إلاجماي  لصنف ة دلى الدخل ال أسئ

 ال مان الاجتماع 

 ألاجأ املستحق
 -إثئات اجأة امل ظف  -

 
 
 

442 

431 

012 

 
0020 
0022 

 

 
 

5 850 

 
5 850 

// 
 إلاش ناكات املدف دة للهيئات الاجتمادية

 ال مان الاجتماع 

 -إثئات  كاليف ال مان الاجتماع  للمؤسسة  -

 
 

002 

 
001 
 

 
 

2 380 

 

 
2 380 

 

 1012 -02 -10قئل 
 (IRG/s)ة دلى الدخل إلاجماي  لصنف ال أسئ

 الئنك
 -(IRG/s)ة دلى الدخل إلاجماي  لصنف تسديد ال أسئ -

 
 

121 
 

 
001 
 

 :ال أا ب فيك ن دلى عح  التاي  دارةاما فيما يتعلق بالتسايل املحاسبي ي  إلا 
 (IRG/s)إلاجمالي لصنف ة على الدخل التسجيل املحاسبي للضريب(: 11 -4)الجدول رقم 

 رقم الحساب إسم الحساب دائن دينم
 
 

2 380 

 

 
2 380 

 

10- 02- 1012 

 شيك بنكل لدفع ال أا ب االأس م ابحق ق                 

 (IRG/s)ال أسئة دلى الدخل إلاجماي  لصنف 
 -(Gn°50)ب اس ة اثيقة  (IRG/S)ة دفع ال أسئ -

 

 
200 002 102 

 
110 005 

 

 ادتمادا دلى املعل مات املقدمة من طأف إلادارة ال أا ب  البمن إدداد ال: املصدر
فإن عف  العملية  ك ن ي   1012ابما ان املؤسسة لم  قم برسادة ي  ألاجأ الم يتغين القاع ن ال أسبي لسنة 

 .1012سنة 



 فارما الدراسة امليدانية ملعالجة وتأثير مختلف الضرائب والضرائب املؤجلة  على املؤسسة سيجيديس                               

 
061 

 رابعالالفصل 

 ة على ألارباح الشركاتالضريب: ثانيا

إيى جملة  (1012 -1010)لسنتين  خ اع النتيية املحاسبيةة دلى ألارباح الشأكات البد من إبحساب ال أسئ

من التعديالت التي تعمل دلى دمج بعض العناصأ ا خفيض العناصأ اخأى اذلك من اجل  حديد النتيية ابائا ية 

ة دلى ألارباح الشأكات، اكل هذا التي  حسب دلي ا ال أسئاه اعتقال من النتيية املحاسبية إيى النتيية ابائا ية ا 

 افق ما ينص دليه الق اعين االتشأيعات ابائا ية

 2222ة على ألارباح الشركات لسنة اب الضريبحس: أوال

 معالجة إلاستردادات املؤسسة   -1

من خالل فحص الئياعات املؤسسة ا ضح لنا ان هناك ميم دة من ألادئاء غين القابلة للخصم اسمكن 

 :حصأها ي  العناصأ التالية

 :والرسوم غير القابلة للخصمالضرائب  1-1

    : من بين رس م غين قابلة للخصم عذكأ 

 :(TFPA) التمهينو الرسم التكوين  1-1-1

 1:يقصد بالأسم التك سن املنهي االتمهين مايل 

  يخ ع للأسم دلى التك سن املنهي االأسم دلى التمهين املستخدم ن املقيم ن ي  ابارا أ بإستثناء إلادارات

 العم مية؛الهيئات ا 

  دامال؛ 10سستفيد من إلادفاء من الأسم دلى التك سن املنهي املستخدم ن املهني ن الذين لدي م اقل من 

  االتي  تملل ي  إجماي  املدف دة للمستخدمين  من الكتلة السن سة لألج ر % 2يملل ال داء لكل من الأسمين

 ؛الدخل إلاجماي  ة دلىالاجتمادية االتقادد اكذا ال أسئقئل خصم املساهمات 

  كما ييب دلى املستخدمين اكتتاب بتصأسح خاص بملابة إشعار بدفع ااداء الأس م املستحقة للسنة املالية

مقأ الشأكة اا املؤسسة الأ يسية بالنسئة لألشخاص املعن سين اا  املقفلة لدى قئاضة ال أا ب ملكان   اجد

 .لتلك التي اصئحت بم جب ا الأس م مستحقة الدفع امل الية املالية فيفأه من السنة 10ال ئيعيين ي   ارسخ ال يتيااز 

 2:ي دف التدرسب االتك سن املنهي املستمأ ي  املؤسسة إيىث يبح

 ضمان  أقية العمال ا حسي  م؛ 

 تعرسر إلاعدماج اإدادة إلاعدماج االتنقل املنهي للعمال؛ 

 كييف قدرات العمال مع    ر التكن ل جيا اابحأف . 

 (1 لحقاعظأ امل) :آلا يةيتم حسابه افق طأسقة 

(TFP = ) 45 992 553,21   ×0,94 = % 431 585,53دج 

(TA )  =   45 992 553,21  ×0,19 = %88 025,53 دج 

                                                           
   10 -10، مأجع سئق ذكأه، ص 2222القانون املالية لسنة ، 10املادة  (1)

(2)
https://lentrepreneuralgerien.com/impots/item/119-la-taxe-de-la-formation-professionnelle-continue-et-d-apprentissage-

en-algerie: consultée le 10-05-2022 

https://lentrepreneuralgerien.com/impots/item/119-la-taxe-de-la-formation-professionnelle-continue-et-d-apprentissage-en-algerie
https://lentrepreneuralgerien.com/impots/item/119-la-taxe-de-la-formation-professionnelle-continue-et-d-apprentissage-en-algerie
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060 

 رابعالالفصل 

 :اما تسايله محاسبيا ي  املؤسسة يتم كما يل 
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 
519 611,06 

 
519 611,06  

02- 12- 2020 
 (الأسم التك سن االتمهين)ال أا ب االأس م دن ألاج ر 

(TFPA ) ال اجئة الدفع 
 - 1010لسنة   إثئات تسايل-

 
 

447  

 
641   

 
 

 
519 611,06 

519 611,06 (TFPA ) ال اجئة الدفع 

 الئنك
 -( TFPA)تسديد  -

 

512 
447  

 اما جئا يا، فيتم تسايله ب أسقة التالية
 لدى إلادارة الضرائب (TFPA)التسجيل املحاسبي للرسم التكوين والرسم التمهين (: 12 -4)الجدول رقم 

 رقم الحساب إسم الحساب دائن دينم
 
 

431 585,53 
88 025,53 

 
519 611,06  

 1012 -01 -10قئل 

 شيك بنكل لدفع ال أا ب االأس م ابحق ق                 

 (TFP)الأسم التك سن املنهي 
 (TA)الأسم التمهين 

 -(Gn°50)ب اس ة اثيقة  (TFPA)الأسم دفع  -

 

 
109 1 002 102 
109 2 002 102 

 
110 005 

 

 ادتمادا دلى املعل مات املقدمة من طأف إلادارة ال أا ب  البمن إدداد ال: املصدر
 (:FNSS) للضمان إلاجتماعي ةالوطني ساهمةامل 1-1-2

 :يتم حسابه افق طأسقة ألا ية

 

  

 :ابت ئيق العالقة عيد

  املعدل(FNSS =) (3 363 720.01  /4 239 953 138.62  =0,000793 

 ال طنية ةساهمامل (FNSS ( = )172 669 852,53 - 44 894 161,66 ) ×0,000793  ×1 = % 5 068,47دج 
 :محاسبيا ي  املؤسسة يتم كما يل  ااما تسايله

 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 

 
5 068,476  

 

 
5 068,47  

  

02- 12- 2020 
 (FNSS) ال طنيةساهمة امل

 (FNSS)إلاقت ادات  –ال أا ب دلى النتا ج 
 - ابخرسنةلدى ( FNSS) إلاقت اع  إثئات -

 
 

444  

 

 
092   

 

 
 

5 068,47  

 

 
5 068,47  

 

// 

 (FNSS)إلاقت ادات  –ال أا ب دلى النتا ج 
 الئنك

 - لدى ابخرسنة( FNSS)  ساهمة ال طنيةتسديد امل -

 
 

121 

 
444  

 

  %5× املعدل × ((IBS) الضريبة -النتيجة الجبائية)=  (FNSS) الوطنيةساهمة امل

 الرقم ألاعمال للمنتجات الكلية  /الرقم ألاعمال للمنتجات املستوردة =  (FNSS)املعدل 
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061 

 رابعالالفصل 

 (:PMR) حركيا ملعوقينا لألشخاص ةينطو لا املساهمة 1-1-2
 1:افق مايل  ل طنية لألشخاص املع قين حأكياااملاي  السن ه للمساهمة اش ناك يتم حسابه 

 

  امنه(PMR = )((2  ×000 22 ) ×(1/0 )) ×21  =222 144 دج 

 :محاسبيا ي  املؤسسة يتم كما يل  ااما تسايله

 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 
144 000 

 
144 000  

02- 12- 2020 
 (PMR)ال طنيةاملساهمة 

 ال اجئة الدفع( PMR) ال طنية املساهمة
 - لدى ابخرسنة( PMR)ال طنيةاملساهمة  إثئات -

 
 

447  

 

 
645   

 

 
 

144 000 

 
144 000 

// 
 ال اجئة الدفع( PMR) ال طنية املساهمة

 الئنك
 - للت امن ال طني صنداق ابخاصلدى ال( PMR)املساهمة  تسديد -

 
 

121 

 
447  

 

 دج 679,53 668 = 000 144+ 068,47 5 +   611,06 519 : امنه ميم ع ال أا ب االأس م غين قابلة للخصم 

 املؤونات غير قابلة للخصم    1-2

 مخصصات إنخفاض القيمة على مخزون البضائع  1-2-1

اكان ميم دها  1010خسارة القيمة املخراعات للسنة  م حص ل دلى املعل مات لتخصيص مؤاعة متعلقة ب 
سيتم تسايلهم ا دج بنسئة لتكسين بعض م اد،  01 019,12بنسئة إلعت اء صالحية امل اد، ا  دج 022,45 853 1
 :محاسبي كما يل 

 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 
1 888 381,66 

 
1 888 381,66  

02- 12- 2020 
 (Perte Sèche)املخراعات  قيمة مؤاعة اخسا أ دن  مخصصات

 خص م اباارسة -مؤاعة 
 - تشكيل املؤاعة خسا أ دن القيمة املخران -

 
 

390 110 

 

 
685 111   

 

  غير املتنازع عنها مخصصات إنخفاض قيمة الذمم العمالء املشكوك فيهم 2 -1-2

 :يتم حساب ا من خالل العالقة التالية

 

 : م ابحص ل دلى املعل مات املتعلقة بذمم املدينة اكذا املئالغ لذمم املتنازع د  ا امنه

 دج 660 144 156=   309 570 38 -  969 714 194= املتنازع د  ا غين الذمم املدينة املؤاعة 

 :استم تسايلها محاسبي كما يل 
                                                           

صيص مناصب العمل ا حديد الاش ناك املاي  ي ئ  الكيفيات املتعلقة بتخ، 120-20املأس م التنفيذه رقم ، 2214الجريدة الرسمية لسنة ، 1 -0 -0امل اد  (1)
 2، ص 02، ددد 1020امنح إلاداعات قصد ت يئة ا يهيز مناصب العمل لألشخاص املع قين، ابارا أ 

 

  (2222)املبلغ املؤونة للذمم املدينة املتنازع عنها لـ –( 2222)املبلغ املؤونة للذمم لسنة = الذمم غير املتنازع عنها 

 (2/3)× ( الحد ألادني لألجر القاعدي املضمون × عدد املناصب املتاحة = ) (PMR) الوطنية املساهمة
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061 

 رابعالالفصل 

 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 
156 144 660 

 
156 144 660 

02- 12- 2020 
 (Créances) خسا أ القيمة لألص ل اباارسة مخصصات

 خسا أ قيمة دي ن العمالء
 - املشك ك في مللعمالء تشكيل املؤاعة خسا أ دن القيمة  -

 
 

491 210 

 

 
685 221   

 

 دج 041,66 033 158=  381,66 888 1+  660 144 156= امنه مخصصات املؤاعات الغين القابلة للخصم 

 (  املستأجر)الاهتالكات غير القابلة للخصم واملتعلقة بعمليات عقود القرض إلايجاري  1-3

 :اابادال امل اي  ي ضح ذلك من ألاص ل باإلييار التم سل  لصابح املؤسسة، ةميم د استئيار م 
 محل الدراسةة لصالح املؤسسة ستأجر ختلف املعدات اململ إهتالكات(:13 -4)الجدول رقم 

 مدة تأجير نوع املعدات تاريخ العقد مبلغ التثبيتات 2217 2218 2219 2222

 0 إدالم آلاي  .م 1022 -00 -12 756,34 983 969,54 122 939,09 245 939,09 245 939,09 245
 1 معبئ كهأباال 1029 -00 -01 000 380 2 -- -- 000 357 000 476

 1 معبئ كهأباال 1029 -00 -01 500 032 8 -- -- 875 204 1 500 606 1
 20 مقص رة متنقلة 1029 -01 -01 700 225 1 -- -- 713,33 81 570 122
 20 مأاقئة   .م 1029 -02 -02 080 988 5 -- -- 503,33 249 808 598

 مجموع 817,09 049 3
 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر

للمؤسسة، إال ان هذه ( حق امللكية)ممل كة القئ ل اهتالك من الناحية ابائا ية البد من ان  ك ن ألاص ل 

إلاييار )التأجين التم سل ، لذا البد من إدادة إدماج كل إلاهتالكات لإلص ل ألاص ل  م استئيارها دن طأسق 

 1.ي  النتيية املحاسبية من إجل  حديد النتيية ابائا ية، إال غاية اعتقال امللكية من املؤجأ إيى املؤسسة( التم سل 

 :معبئ كهأباالدمليات تسايل املحاسبي لإلهتالكات املستأجأة، سنق م بتسايل إلهتالك  راالختصا
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 
476 000 

 
476 000 

02- 12- 2020 
 (معبئ الكهأباال)مخصصات اهتالك معدات الصنادية 

 (معبئ كهأباال)ت .اهتالك معدات الصنادية، اييار
 - 1020قس  إهتالك معبئ كهأباال لسنة  -

 
 

281501 

 

 
681 200   

 

 دج 817,09 049 3امنه مئلغ قيمة إلاهتالكات غين قابلة للخصم ه  
 دج 092 689(  املؤجر)إلايجارات خارج النتيجة املالية القرض إلايجاري  1-4

 :السيارات التالية اجدال التاي  ي ضح ذلك م  أجين 
 التمويلي السيارات الخاصة املقتناة بموجب التأجير (:14 -4)لجدول رقم ا

 رقم نوع املعدات تاريخ العقد مبلغ التثبيتات 2222اهتالكات السنة  2222السنة الفوائد 

 2 سيارة سك دا 1029 -01 -01 810 497 2 562 499 439,55 127
 1 سيارة بينالعق  1021 -02 -20 300 895 1 530 189 
 مجموع 092 689 

 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر

                                                           
   22، مأجع سئق ذكأه، ص 2212القانون املالية لسنة ، 12املادة  (1)
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064 

 رابعالالفصل 

 :يل املحاسبي كما يل تسااسك ن 
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 
499 562 

 
499 562  

02- 12- 2020 
 (سك دا)مخصصات اهتالك السيارة سياحية 

 (سك دا)اهتالك السيارة سياحية 
 - 1020لسنة ( سك دا) قس  إهتالك السيارة السياحية -

 
 

281801 

 

 
681 214   

 

 

 
100 229 

 
100 229 

02- 12- 2020 
 (بينالعق )مخصصات اهتالك السيارة سياحية 

 (بينالعق )اهتالك السيارة سياحية 
 - 1020لسنة ( سك دا) قس  إهتالك السيارة السياحية -

 
 

281802 

 

 
681 214   

 

إال ان ، دج 092 689 ه   (املؤجأ)إلاييارات خارج النتيية املالية القأض إلايياره امنه مئلغ ابخاص 

 .حق ي  دمليات  أجين التم سل ، لذا البد من  صحيح هذا ابخ أ من طأفهالي  لها للمؤسسة 

 (  تغيرات)الضرائب املؤجلة  1-5

،  ئين لنا ان هناك ضأا ب (0اعظأ امللحق ) خالل  فحصنا لكل من جدال حسابات النتا ج اامليزاعية من

 :خالل ابادال التاي ستخأج تغينات ي  ال أا ب املؤجلة من نمؤجلة اص ل اسمكن ان 

 2222لسنة  تغيرات في الضرائب املؤجلة(:15 -4)الجدول رقم 

 البيان السنة املبلغ
  أسئة مؤجلة اص ل ال 1029 22 929 002
 ال أسئة املؤجلة اص ل  1010 00 011 091
 تغيرات في الضرائب املؤجلة 2222 28 272  447

 املؤسسةمن إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق : املصدر

ابما ان ا ( 09)ي  جدال رقم  (تغينات ي  ال أا ب املؤجلة) دج 28 272 447مئلغ  يتم إدادة إدماجسامنه 

 ,ضأسبية مؤجلة اص ل فإن ا  ك ن بسالب، اسيتم   أق بتفصيل إيى ال أا ب املؤجلة ي  امل لب امل اي 

 العقوبات والغرامات غير قابلة للخصم   1-6

فيما يتعلق بال أسئة ( جئايتك) قع ي  امل ع فمبنلشهأ قام املحاسب بإر كاب خ أ ي  تسايل  صأسح ابخاص 

 جاعفلي  شهأ  1029لسنة  ع فمبن صأسح شهأ  لبتساينف راا ب األاج ر، حيث قام دلى الدخل إلاجماي  لص

املقدرة بشهأ امنه يتم حساب ا ب أسقة ، امنه  أ ب دليه دق بة عقص ي   صأسح بإضافة إيى دق بة التأخين ا 1010

 (2 لحقاعظأ امل)1:تاليةال

  دق بة عقص ي  التصأسح(IRG- 2019 = )090 202  ×20 = %76 709,3 دج 

 ي  التصأسح   غأامة ت ديدية(IRG- 2019( = )090 202  +76 709,3 ) ×20= %  109 694,29 دج 

  دج  403,59 186=  694 109 29, + 709,3 76= امنه دق بة 

 :اسك ن تسايلها محاسبيا كما يل 

                                                           
  201، مأجع سئق ذكأه، ص 2222القانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة لسنة ، 001املادة  (1)
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061 

 رابعالالفصل 

 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 
186 404 

 
186 404  

02- 12- 2020 
 (IRG- 2019)غأامات التحصيل 

 الئنك
 -  (IRG- 2019)تسديد الغأامة التأخين التحصيل  -

 
 

512 

 

 
656   

 

دلى مست ى القئاضة يك ن التسايل املحاسبي اما ، دج 186 423959امنه سيتم إدادة إدماج الغأامة مقدرة با 

 :تسايلها كما يل 
 لدى قابض الضرائب وتوزيعهاالتسجيل املحاسبي للغرامات (: 16 -4)رقم الجدول 

 رقم الحساب إسم الحساب دائن دينم

 
 

186 404  

 
186 404  

10- 21- 1010 

 شيك بنكل لدفع ال أا ب االأس م ابحق ق 

 اغأامات ااحكام ق ا ية إيأادات
 -(DGE)دفع غأامات ق ا ية دلى مست ى  -

 

 
500 006 1 

 
110 005 

 

 
186 404 

 إيأادات اغأامات ااحكام ق ا ية 404 186
 احكام ق ا ية%( 200)ميزاعية الدالة 

 -  زيع الغأامات األاحكام الق ا ية ي  ن اية الشهأ-

 
201 007 1 

 

500 006 1 

 ادتمادا دلى املعل مات املقدمة من طأف إلادارة ال أا ب  البالمن إدداد : املصدر
 استردادات أخرى   1-7

 صيانة وإصالح سيارات السياحية  1-7-1

لك ة اإلاصالح السيارات السياحية خارج نشاط إلاستغالل لذاملشأع ابائاال ال يقئل ألادئاء املتعلقة بالصياع

،  دج 840,05 254االتي  قدر با  إدادة إدماج املئالغ املتعلق ب ا بحساب النتيية ابائاية حاسب املؤسسةاملاجب دلى 

فأعه غين خاضع للأسم دلى القيمة امل افة، ( IFU)ة ابارافية ال حيدة ن امليكاعيكل خاضع للنظام ال أسئابما ا

 : ك ن املعاباة املحاسبية لها كما يل ابالتاي  
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

254 840,05 
 صياعة اإلاصالح السيارات السياحية 840,05 254

 ميكاعيكل للسيارات -م ردا ابخدمات 
 -  الصياعة اإلاصالح السيارات إثئات -

 
401 
 

615  

 

 أجور الوسطاء وأتعابهم  1-7-2

 :بكل الحظنا ان للمؤسسة اج ر ااتعاب متعلقة
 2222لسنة تعاب وألاجور الوسطاء املتعاقد معهم من طرف املؤسسة ألا:(17 -4)الجدول رقم 

 أجور الوسطاء وألاتعاب إعادة ادماج املؤونات

 محافظ الحسابات 000 550
 مكتب التدقيق 609,07 46

 موثق 748 35
 مجموع 357,07 632

 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر
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066 

 رابعالالفصل 

( IFU)خاضعين للنظام اباراي  ( ، اامل ثقمحافظ ابحسابات، مكتب التدقيق)ن ان اتعاب ااج ر كل م ابما

 :محاسبيا كما يل  امنه يك ن تسايلهم، فإن م غين خاضعين للأسم دلى القيمة امل افة
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 
 
 
012,02  001 
 

 
550 000 

46 609,07 
35 748 

 

02- 12- 2020 
 اتعاب محافظ ابحسابات

 اتعاب مكتب التدقيق
 اتعاب امل ثق

 (محافظ ابحسابات ا مكتب التدقيق اامل ثق)م رد كل من 
 -  (اامل ثق محافظ ابحسابات ا مكتب التدقيق)كل من اتعاب  إثئات -

 
 

 
 

002 

 

 
002 011 
001 011 
000 011 
 

 

بما ان اج ر ال س اء ااتعاب م لم يتم تسديد مستحقات م ف جب دلى املحاسب املؤسسة ان يق م بتسايلهم 

محاسبيا من اجل  حديد النتيية املحاسبية، لكن جئا يا غين مقئ لة لذا اجب دليه ان يتم إدادة إدماجهم من اجل 

 حاسبيةي  النتيية امل دج 357,07 632 امنه سيتم إدادة إدماج مئلغ حديد النتيية ابائا ية 

 تعويضات املوففين  1-7-3

 :كل منقامت املؤسسة بتشكيل املؤاعات ااملتعلقة بااا
 تشكيل املؤونات (:18 -4)الجدول رقم 

 البيان املبلغ الخام %26الضمان الاجتماعي  %2ألاعمال الاجتماعية 
 املدفوعةمؤونة عطل  200,13 986 5 888,56 176 1 321,06 134
 مؤونة مكافأة نهاية العام 880,44 511 7 088,91 953 1 237,61 150

 مؤونة مكافأة الجرد 197,84 428 331,44 111 563,96 8
 مؤونة  مكافأة املغادرة 667 666 333,42 173 333,34 13

 مجموع 945,41 592 14 642,33 414 3 455,97 306
 ال ثا ق املؤسسةمن إدداد ال الب بناءا دلى : املصدر

 %1 األادمال الاجتمادية% 10 ال مان الاجتماع لكل من عالحظ من خالل ابادال ان مؤاعة د ل املدف دة 

املمن حة من طأف الصنداق ال طني ل مان الاجتماع  بسبب إلامتيازات التي  قدمها للمؤسسة بتخفي ات   تأثأ

حسب اقدمية التسايل، هذا ما يفسأ ددم الشئاب لتشغيل  ااملتعلقة بامل ظفين املسالين لدى ال كالة ال طنية

 .تسااه املئالغ لكل من ال مان الاجتماع  األادمال الاجتمادية فيما يخص مؤاعة الع ل املدف دة ألاجأ

 :سك ن تسايلها محاسبيا كما يل ا 
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 
 
 

14 592 945,41 

 
1 094 865,84 

5 986 200,13 
7 511 880,44 

02- 12- 2020 
 االعالاات املساهمة مكافآت 

 العالاات الع ل املدف دة
 املكافآت االتشايعات

 ألادئاء ال اجب دفعها للمستخدم ن 
 -  اثئات ألادئاء ال اجب دفعها للمستخدم ن  -

 
 
 
 

012 

 

 
002 002 
001 002 
000 002 
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 رابعالالفصل 

 
14 592 945,41 

 دفعها للمستخدمين ألادئاء ال اجب 945,41 592 14
 ألاج ر املستحقة للمستخدم ن 

 -اثئات ألاج ر املستحقة للمستخدم ن  -

 
012 

 

012 

 

 

 
 

3 414 642,33 

284 664,86 

1 176 888,56 
1 953 088,91 

 املساهمات ي  ألاجأ
 املساهمات ي  الع ل مدف دة ألاجأ
 املساهمات ي  املكافآت االتشايعات
 للهيئات إلاجتماديةألادئاء ال اجب دفعها 

 -إثئات ألادئاء ال اجب دفعها للهئيات إلاجتمادية   -

 
 
 

438 

 

002 001 
001 001 
000 001 

 

 

3 414 642,33 

 ألادئاء ال اجب دفعها للهيئات إلاجتمادية 642,33 414 3
 ال مان إلاجتماع 

 -إثئات مئلغ ااجب دفعه لل مان إلاجتماع   -

 
002 

438 

 

 
306 455,97 

 

 املساهمات ي  ألانش ة الاجتمادية   455,97 306
 ألادئاء ال اجب دفعها للمستخدم ن 

 -اثئات ألادئاء ال اجب دفعها للمستخدم ن   -

 
012 

002 002 

 

 
306 455,97 

 ألادئاء ال اجب دفعها للمستخدم ن  455,97 306
 ام ال ابخدمات الاجتمادية

 -اثئات ألاج ر املستحقة للمستخدم ن  -

 
011 

012 

 دج 043,7 314 218=  455,97 306+  642,33 414 3+  945,41 592 14 : لغامئكل امنه سيتم إدادة إدماج 
  استثنائية أخرى أعباء  1-7-4

الم يتم ( 1020منذ سنة ) الذه تعدى  ارسخ  قادم (بعض مأدادات)  قامت املؤسسة ب نصيد دين امل رد

فقام  ،(ش ب ساله التياره )تسديده للمؤسسة بسبب   قفه دن نشاط اس نجاع مئلغ التي اجب دلى امل رد 

 :،  يك ن تسايله محاسبي كما يل املحاسب بتس سة ابحساب امل رد
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 
329 074 

 
329 074   

02- 12- 2020 
 ألادئاء إلاستثنا ية للتسين ابااره 

  ردامل
 -   أصيد حساب امل رد -

 
 

002 

 
012 

 

 أعباء الفوائد  1-7-5

بما ان املؤسسة قامت بتأجين سيارات بإييار التم سل  فإن الف ا د امل ن ئة دن ذلك يتم إدماجها ي  ابادال 

  ((20-0)جدال رقم اعظأ ) دج 127 439955من اجل  حديد النتيية ابائا ية امقدرة با ( 09)رقم 

 :ألاخأى يك ن ميم دها كاآلتلبعد  حديد كل دناصأ خاصة باإلس ندادات 

 دج 754,4 657 19 =  212 009,11+   074 329+ 043,7 314 18+  357,07 632+  840,05 254 :اس ندادت اخأى 

 :ي  ابادال التاي إلادماجات السابقة اسمكن  لخيص كل 
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 2222لسنة  محل الدراسةمؤسسة إدماجات (:19 -4)الجدول رقم 

 الرقم البيان املبلغ
 1 ال أا ب االأس م غين القابلة للخصم    680 668

 1 املؤاعات غين قابلة للخصم    042 033 158

 0  (  املستأجأ)الاهتالكات غين القابلة للخصم ااملتعلقة بعمليات دق د القأض إلايياره  817 049 3

 0 (  املؤجأ)إلاييارات خارج النتيية املالية القأض إلايياره  092 689

 1 (  تغينات)ال أا ب املؤجلة  (447 072 28)

 0 العق بات االغأامات غين قابلة للخصم   404 186

 2 اس ندادات اخأى   754 657 19

 املجموع 342 212 154
 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر

 معالجة التخفيضات املؤسسة   -2

  :للئياعات ان هناك ميم دة من التخفي ات املتمللة ي كما  ئين لنا من خالل  فحصنا 

   (املستأجر)املالية خارج النتيجة إلايجارات  2-1

 2222أقساط املسددة ملعدات املستأجرة لصالح املؤسسة محل الدراسة لسنة (: 22 -4)الجدول رقم 

 رقم نوع املعدات تاريخ العقد مبلغ التثبيتات 2217 2218 2219 2222
 2 إدالم آلاي  .م 1022 -00 -12 756,34 983 541,27 162 023,63 307 862,09 346 328,55 167
 1 معبئ كهأباال 1029 -00 -01 000 380 2 -- -- 110,78 540 469,72 765

 0 معبئ كهأباال 1029 -00 -01 500 032 8 -- -- 873,74 822 1 460,34 583 2
 0 مقص رة متنقلة 1029 -01 -01 700 225 1 -- -- 468,97 246 715,13 391

 1 مأاقئة   .م 1029 -02 -02 080 988 5 -- -- 467,41 745 851,72 877 1
 مجموع 825,46 785 5

 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر

ن طأسق التأجين التم سل  ال سسمح للمؤسسة جئا يا كما سئق اذكأ ان إلاهتالكات ابخاصة باملعدات املستأجأة د

  .يتم  خفي ها جئا يابتخفي ها، إال ان ألاقساط املدف دة 

 :اسك ن تسايلها محاسبيا كما يل 

 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 

 
5 785 825,46 

 
5 785 825,46   

02- 12- 2020 
 الدي ن امل ن ئة دلى دقد إلاييار التم سل 

 الئنك
 -  النا ية دن التأجين التم سل  اقساطتسديد  -

 
 

512 

 
202 

 

   تخفيضات أخرى  2-2

 :من بين التخفي ات ألاخأى لدينا

 استرجاع مؤونة إنخفاض القيمة على مخزون البضائع  2-2-1
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 رابعالالفصل 

 با ااملتمللة ي  ابخسا أ املخراعات االتي  قدر  1029التي  م تشكيلها ي  سنة ؤاعة املبإس نجاع  املؤسسة قامت

يتم ( 1010)، فإن ي  السنة ابحالية 1029ابما ان ا  م إدراجها ي   حديد النتيية ابائا ية لسنة ، دج 512,61 773 10

 : خفي ها من ال داء ال أسبي، اتسايلها محاسبيا يك ن دلى شكل التاي 

 :استم تسايلها محاسبي كما يل 
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 
10 773 512,61 

 
10 773 512,61 

02- 12- 2020 
 ب ادة امل اد الصيدالعيةخسا أ 

 اس نجاع مؤاعة إعخفاض القيمة دلى مخران الئ ااع 
 -املؤاعة خسا أ دن القيمة املخران  اس نجاع - 

 
 
200 221 

 

 
390 

 

 (Créances hors Contentieux)املشكوك فيهم غير متنازع عنها الذمم قيمة إنخفاض  استرجاع مؤونة 2-2-2

املدمية ي  النتيية ، دج 039,65 898 39عف  الش يء بالنسئة لذمم املشك ك في م، فقد  م إس نجاع مئلغ 

 :، اتسايلها محاسبيا يك ن دلى شكل التاي  1029ابائا ية لسنة 
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 
39 898 039,65 

 
39 898 039,65 

02- 12- 2020 
 خسا أ القيمة دن حسابات الربا ن

 دين  -إعخفاض القيمة ألاص ل اباارسةاس نجاع 
 - املؤاعة خسا أ دن القيمة الربا ن اس نجاع -   

 
 
100 221 

 

 
092 

 

ان املؤسسة ي  سياست ا املحاسبية  ق م ي  كل السنة بإدادة إس نجاع املؤاعة لكل من املخراعات  عالحظ

 (ن)ثم تعمل دلى إدادة تشكيل املؤاعة جديدة لسنة حالية ( 2-ن) لذمم املشك ك في م التي  م تشكيلها ي  السنة اا

 .س اء برسادة اا إعخفاض ي  املؤاعات املشكلة

 ( Contribution aux activités sociales)ألانشطة إلاجتماعية املساهمة في  2-2-3

 املؤاعات السابقة اابادال امل اي  ي ضح ذلك بصأفقامت املؤسسة  
 2219صرف املؤونات السابقة لسنة  (:21 -4)الجدول رقم 

 البيان املبلغ الخام %26الضمان الاجتماعي  %2ألاعمال الاجتماعية 
 مؤونة عطل املدفوعة 632,70 548 4 439,70 955 711,28 99

 مؤونة مكافأة نهاية العام 000 546 7 050 962 1 237,61 150
 التجارية املتغيرة مؤونة مكافأة 600,74 732 476,19 190 652,01 14
 مؤونة مكافأة الجرد 720,37 390 587,30 101 814,41 7

 مجموع 953,44 217 13 553,19 209 3 097,71 273
 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر

 دج 33 ,604 700 16=  097,71 273+  553,19 209 3+  953,44 217 13: امنه يتم  خفيض املئلغ التاي  

 ( Reprise sur Rémunérations et Honoraires) استرجاع أجور الوسطاء وأتعابهم 2-2-4

 :بكلالحظنا ان للمؤسسة اج ر ااتعاب متعلقة 
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 2219تعاب وألاجور الوسطاء املتعاقد معهم من طرف املؤسسة لسنة ألاتسديد (:22 -4)الجدول رقم 

 أجور الوسطاء وألاتعاب إعادة ادماج املؤونات
 محافظ الحسابات 000 550

 مكتب التدقيق 229,92 39
 موثق 758,50 91

 مجموع 988,42 680
 ال ثا ق املؤسسةمن إدداد ال الب بناءا دلى : املصدر

محافظ ابحسابات، امل ثق )قامت املؤسسة بصأف ما دلي ا من اتعاب ااج ر مستحقة الدفع لكل من 

تسايلها محاسبيا  اما ،من ال داء ال أسبي دج 988,42 680 خفيض  ، هذا ما يؤده إيى(ااملدقق الداخل  املتعاقد معه

 :يك ن كما يل 
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 
 
 

680 988,42 

 
550 000 

39 229,92 
91 758,50 

02- 12- 2020 
 اتعاب محافظ ابحسابات

 اتعاب مكتب التدقيق
 اتعاب امل ثق

 الئنك
 -تسديد اتعاب ااج ر اس اء   -

 
 
 
 

512 

 

 
002 002 
001 002 
000 002 

 

 ( 2222املدمجة في السنة سابقة، املستخدمة في سنة )الحرق تكاليف استرجاع  2-2-5

املدمية ي  سنة  حأق امل اد الصيدالعية املنت ية الصالحيةتكاليف ال مؤاعةقامت املؤسسة بإس نجاع كما 

 دج  345,94 099 1ااملقدرة با  ، ااملستخدمة ي  سنة حالية1029

 :يك ن تسايلها محاسبيا كما يل 
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 
1 099 345,94 

 

 
1 099 345,94 

02- 12- 2020 
 إلاش ناكات ااملستيدات

 م ردا الف ا ين التي لم  صل إيى اصحاب ا
 -    كاليف حأق اس نجاع  -

 
 

408  
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 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر
 :امنه يك ن ميم ع  خفي ات اخأى كما يل 

 دج 490,95 152 69=  345,94 099 1+  988,42 680+  33 ,604 700 16+  039,65 898 39+    512,61 773 10 
 :اسمكن  لخيص كل ما سئق ي  ابادال التاي 

 2222لسنة  محل الدراسةتخفيضات مؤسسة (:23 -4)الجدول رقم 

 الرقم البيان املبلغ
 1 (  املستأجأ)إلاييارات غين شاملة الأس م املالية  825 785 5

 1  خفي ات اخأى   491 152 69

 املجموع 316 938 74
 من إدداد ال الب : املصدر
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 :عيد( 0اعظأ امللحق )امن خالل جدال حسابات النتا ج 
 

 :امن خالل العالقة عيد ان
  316 938 74 - 342 212 154( + 447 072 28+  381 323 65) = النتيية ابائا ية 

  316 938 74 - 342 212 154+  828 395 93= النتيية ابائا ية 

  (2 لحقاعظأ امل) دج 854 669 172= النتيجة الجبائية 

 ااملقدرة با 1010ة دلى ألارباح الشأكات لسنة نتيية ابائا ية يمكن حساب ال أسئبعد حساب ال
 10× النتيية ابائا ية = الشأكات ة دلى ألارباح ال أسئ % 

 10×  854 669 172= ة دلى ألارباح الشأكات ال أسئ % 

 دج 162 894 44= ة على ألارباح الشركات الضريب 

 :اما تسايلها محاسبيا يك ن كما يل 
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 
 

44 894 162 

 
44 894 162 

02- 12- 2020 
 الشأكاتال أسبية دلى ألارباح 

 ال أا ب دلى النتا ج -الدالة
 -  1010ال أسئة دلى ألارباح الشأكات لسنة  -

 
 

0002 
 

 
091 

التسبيقات ال أا ب دلى النتا ج التي قامت مؤسسة  قئل الت أق إيى مأحلة التسديد، البد من معأفة

 :ألاقساط التالية، امن خالل  فحصنا للئياعات ا ضح لنا ان املؤسسة قامت بتسديد بتسديدها
 2222ة على ألارباح لسنة تسبيقات الضريب(:24 -4)الجدول رقم 

 البيان التاريخ املبلغ
 التسبيق ألاول  1010 -00 -01 162 915 7

 التسبيق الثاني 1010 -00 -22 022,38 185 26

 التسبيق الثالث 1010 -22 -21 092 050 17

 املجموع 276,38 150 51
 بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة إدداد ال البمن : املصدر

 :بحيث يتم حساب التسبيقات كما يل 
 

 دج  162 915 7%( = 00× 873,33 383 26= )امنه التسبيق ألاال 

 

 دج 022,38 185 26( =  162 915 7-092 050 17%( + ) 00×  641 833 56)= امنه التسبيق اللانل 

 

 دج 092 050 17%( =  00×  641 833 56= )امنه التسبيق اللالث 

 التخفيضات -إلادماجات ( + تغيرات في الضريبة املؤجلة ±النتيجة العادية قبل الضريبية = )النتيجة الجبائية 

 %32× ( 2 -ن )الضريبة على ألارباح الشركات لسنة =  التسبيق ألاول 

 (الفرق بين التسبيق الثاني وألاول %( + )32× ( 1 -ن )الضريبة على ألارباح الشركات لسنة )=  التسبيق الثاني

 % 32× ( 1 -ن )الضريبة على ألارباح الشركات لسنة =  التسبيق الثالث
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 :يك ن تسايلها محاسبيا كما يل 
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 
 
 

51 150 276,38 

 
7 915 162 

26 185 022,38 
17 050 092 

(01- 22- 21(/)00- 00- 22 /)1010 
 التسبيق ألاال 
 التسبيق اللانل
 التسبيق اللالث

 (الشأكاتة دلى ألارباح تسبيقات ال أسئ)  دمليات املامع
 -حيدرا فارم اثئات التسبيقات للميمع -

 
 
 
 

012 

 

 
00012 
00011 
00010 

 
 

51 150 276,38 

 
51 150 276,38 

// 
 (ة دلى ألارباح الشأكات أسئتسبيقات ال) دمليات املامع 

 الئنك
 -للميمع (IBS) تسبيقات تع سض تسديد  -

 

 
121 
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51 150 276,38 

 
51 150 276,38 

// 
 (ة دلى ألارباح الشأكاتتسبيقات ال أسئ) دمليات املامع 

 الئنك
 -للخرسنة العم مية (IBS) تسديد تسبيقات  -

 

 
121 

 

 

012 

 

التسبيقات اللالثة للميمع حيدرا فارم الذه يق م بداره بتسديدها إيى مصلحة  ق م املؤسسة بإثئات 

، اي  ألاخين   الب هذه ألاخينة املؤسسة بتع سض املئالغ املسددة دن طأسق (كبنيات املؤسساتمديأسة )ل أا ب ا

 :اما دلى مست ى القئاضة يك ن تسايلها كما يل .  حأسأ شيك بنكل للميع
 2222لسنة  لدى إلادارة الضرائب (IBS)التسجيل املحاسبي للتسبيقات (: 25 -4)الجدول رقم 

 رقم الحساب إسم الحساب دائن دينم
 
 

51 150 276,72 

 
51 150 276,72  

(//(/)00- 00- 22 /)1010 
 شيك بنكل لدفع ال أا ب االأس م ابحق ق 

 (تسبيقات)ضأسئة دلى ارباح الشأكات 
 -(Gn°50)ب اس ة  (IBS)ة دفع تسبيقات ال أسئ-

 

 
201 001 102 4 

 
110 005 

 

 ادتمادا دلى املعل مات املقدمة من طأف إلادارة ال أا ب  البمن إدداد ال: املصدر
مقدر با   (Excédent Acomptes)مؤسسة لدي ا فا ض ي  ألاقساط من خالل التسبيقات املدف دة ان ا ضح لنا 

ة دلى ألارباح تسديد ال أسئإيى املامع حيدرا فارم بحكم ه  متكلفة باالذه سيتم  أحيله  دج 114,72 256 6

 :يك ن دلى الشكل التاي تسايله محاسبيا  اما الشأكات،
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 
 
 

51 150 276,72 

 
44 894 162 

6 256 114,72 

02/21 /1010 
 ال أا ب دلى النتا ج -الدالة

 (Excédent Acomptes)فا ض  ي  التسبيقات 
 ميم ع تسبيقات 

 - (IBS) أصيد ضأسئة  -

 
 
 

00012 
 

 
0002 
0000 

 

 
6 256 114,72 

 (ال أسبية دلى ألارباح الشأكات) دمليات املامع 114,72 256 6
 (Excédent Acomptes)فا ض  ي  التسبيقات 

 - أحيل فا ض ي  التسبيقات إيى املامع  -
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 2221ة على ألارباح الشركات لسنة حساب الضريب: ثانيا

 معالجة إلاستردادات املؤسسة   -1
خالل فحص الئياعات املؤسسة ا ضح لنا ان هناك ميم دة من ألادئاء غين القابلة للخصم اسمكن  من

 :حصأها ي  العناصأ التالية

 الضرائب والرسوم غير القابلة للخصم    1-1

 :من بين ال أا ب االأس م غين القابلة للخصم لدينا
 (: TFPA)والتمهين املنهي الرسم التكوين  1-1-1

 :املؤسسة بتسديد الأسم التك سن املنهي االتمهين من خالل سداسيينقامت 
  سداس ي ألاول :(TA )  =   25 253 377,66  ×0,26 = %64 533,78 دج 

 ثانيسداس ي ال :(TA)    =23 530 057,46  ×0,11 = %25 300,57 دج 

فق  بالأسم التمهين، بحكم ان الأسم التك سن ااملتعلقة  دج 834,35 89قامت املؤسسة بإدراج قيمة امنه 

 (9 لحقاعظأ امل)، ( م  ك سن دمالها) املنهي  م  بنيأها من طأف املؤسسة 

 (:FNSS)ضمان الاجتماعي للصندوق إلاجتماعي لل ملساهمة الوطنيةا 1-1-2

 دج826,69 3  قدر باا  1012لسنة ( FNSS) ملساهمة ال طنيةاكما اسلفنا سابقا طأسقة حسابه، فأن 

 دج009,64 803 217املؤونات غير قابلة للخصم    1-2

 دلى املخران باا  ت من مؤاعة ، دج009,64 803 217 قدر با  املؤسسة مؤاعة خسارة القيمة خصصت

 دج 530 497 153باا  قدرةي  الدي ن املشك ك ي   حصيلها  ا، دج 479,64 305 64

 دج 409,54 426 3(املستأجر)بعمليات عقود القرض إلايجاري الاهتالكات غير القابلة للخصم واملتعلقة  1-3

، فقد  م  صحيح ابخ أ االذه ((20 -0)اعظأ جدال رقم ( )1010)بإضافة إيى إلاهتالكات التي  مت ي  سنة 

     (سك دا)سئق ذكأه ان لي  من حق املؤسسة ان  ق م بعمليات  أجين  م سل ، إذن فقد  م إضافة اهتالك لسيارة 

 :يك ن ميم ع إهتالكاتالتي  م استئيارهم امنه  ي  ميم ع إلاهتالكات (( 20 -0)اعظأ جدال ) 
 دج  409,54 426 3 = 562 499  + 847,54 926 2

 (  تغيرات)الضرائب املؤجلة  1-4

ضأا ب ،  ئين لنا ان هناك (20اعظأ امللحق ) خالل  فحصنا لكل من جدال حسابات النتا ج اامليزاعية من
 :مؤجلة اص ل اسمكن ان تستخأج تغينات ي  ال أا ب املؤجلة من خالل ابادال التاي 

 2221لسنة  تغيرات في الضرائب املؤجلة(:26 -4)الجدول رقم 

 البيان السنة املبلغ
  أسئة مؤجلة اص ل ال 1010 095 052 46
 ال أسئة املؤجلة اص ل  1012 670 795 60
 في الضرائب املؤجلةتغيرات  2221 575 707 14

 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر

ة مؤجلة اص ل فإن ا ابما ان ا ضأسئ( 09)ي  جدال رقم امنه يتم إدادة إدماج تغينات ي  ال أا ب املؤجلة 

 , ك ن بسالب، اسيتم   أق بتفصيل إيى ال أا ب املؤجلة ي  امل لب امل اي 
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 استردادات أخرى   1-4

 صيانة وإصالح سيارات السياحية  1-7-1

، ابما ان ا تعتبن سيارات خارج دج 052,95 531 قامت املؤسسة بإصالح اصياعة سيارات ا اكان مئلغها مقدر با 

 نشاط املؤسسة فعلى املحاسب إدادة إدماج  كاليفها من اجل  حديد الصحيح للنتيية ابائا ية

 أجور الوسطاء وأتعابهم  1-7-2
 :ان للمؤسسة اج ر ااتعاب متعلقة بكل الحظنا

 2221اء املتعاقد معهم من طرف املؤسسة لسنة تعاب وألاجور الوسطألا(:27 -4)الجدول رقم 

 أجور الوسطاء وألاتعاب إعادة ادماج املؤونات
 محافظ الحسابات 000 550

 مكتب التدقيق 202,07 86
 مجموع 202,07 636

 بناءا دلى ال ثا ق املؤسسةمن إدداد ال الب : املصدر

قامت املؤسسة بتخصيص مؤاعة من اجل تسديد اتعاب ااج ر كل من محافظ ابحسابات امكتب التدقيق 

فإن هذه التكاليف لم  صأف بعد، لذلك البد من محاسب إدادة إدماجها ي  النتيية املحاسبية من اجل  حديد 

 دج 202,07 636النتيية ابائا ية اذلك بمئلغ باا 

 تعويضات املوففين  1-7-3

 قامت املؤسسة بتشكيل املؤاعات ااملتعلقة بااا
 2221تشكيل املؤونات لسنة (:28 -4)الجدول رقم 

 البيان املبلغ الخام %26الضمان الاجتماعي  %2ألاعمال الاجتماعية 
 مؤونة عطل املدفوعة 811,97 203 6 289,42 224 1 026,30 139
 مؤونة مكافأة نهاية العام 794,06 590 5 606,46 453 1 815,88 111

 مؤونة مكافأة الجرد 000 400 000 104 000 8
 مجموع 606,03 194 12 895,88 781 2 842,19 258

 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر

 بعدما قامت املؤسسة بتشكيل املؤاعة تع س ات امل ظفين فإعه ال بد دلي ا إدادة إدماجها ي  النتيية ابائا ية 

 دج 344,10 235 15ااملقدرة بااا ( املئلغ ابخام، ال مان الاجتماع ، األادمال الاجتمادية)اذلك بيمع كل من 

 للتسيير الجاري   خرى أعباء ا 1-7-4

بتنازل دلى حق قها فيما يخص ذمم الربا ن، اذلك بسبب ددم قدرت بعض الربا ن لتسديد قامت املؤسسة 
 ، فكان دلى املحاسب ان يأصد حسابه مع  كاليف استثنا ية للتسين جاره (1020منذ سنة ) دي ن م لسن ات دديدة

 :،  يك ن تسايله محاسبي كما يل  دج 457,95 124 22ااملقدرة با 
 رقم الحساب بإسم الحسا مدين دائن

 

 
22 124 457,95    

 
22 124 457,95    

02- 12- 2020 
 ألادئاء إلاستثنا ية للتسين ابااره 

 الربا ن
 -   أصيد حساب الربا ن -
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 :امنه فإن ميم ع إس ندادات اخأى ه 
 دج057,07 527 38 = 457,95 124 22+  344,10 235 15+  202,07 636+  052,95 531                            

 :اسمكن  لخيص كل ما سئق ي  ابادال التاي 
 2221إدماجات مؤسسة لسنة (:29 -4)الجدول رقم 

 الرقم البيان املبلغ
 2 ال أا ب االأس م غين القابلة للخصم    661 93

 1 املؤاعات غين قابلة للخصم    010 803 217

 0  (  املستأجأ)الاهتالكات غين القابلة للخصم ااملتعلقة بعمليات دق د القأض إلايياره  410 426 3

 4 (  تغينات)ال أا ب املؤجلة  (576 707 14)

 5 اس ندادات اخأى   057 527 38

 املجموع 562 142 245
 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر

 التخفيضات املؤسسة  معالجة  -2

 :كما  ئين لنا من خالل  فحصنا للئياعات ان هناك ميم دة من التخفي ات املتمللة ي 

 (  املستأجر)إلايجارات غير شاملة الرسوم املالية  2-1
 2221لسنة  محل الدراسةلصالح املؤسسة  ستأجرةاملسددة ملعدات املأقساط  (:32 -4)الجدول رقم 

 رقم نوع املعدات تاريخ العقد التثبيتاتمبلغ  2222 2221
 2 معبئ كهأباال 1029 -00 -01 000 380 2 469,72 765 036,20 832

 1 معبئ كهأباال 1029 -00 -01 500 032 8 460,34 583 2 122,18 808 2
 0 مقص رة متنقلة 1029 -01 -01 700 225 1 715,13 391 660,90 425

 0 مأاقئة   .م 1029 -02 -02 080 988 5 851,72 877 1 497,14 038 2
 مجموع 316,42 104 6

 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر

إييار التم سل فإن ا لها ابحق ي   خفيض القيمة النتيية  (اقساط) بما ان املؤسسة قامت بتسديد دي ن 

 دج 316,42 104 6ابائا ية باا 

 تخفيضات أخرى   2-2

 ( Périmés Perte sèche)استرجاع مؤونة إنخفاض القيمة على مخزون البضائع  2-2-1

 1010قامت املؤسسة بإس نجاع مخصصات املؤاعات الغين القابلة للخصم التي  م تشكيلها ي  السنة 

الذه يملل مؤاعة  381,66 888 1 دج، بإضافة إيى مئلغ  660 144 156   الدي ن املشك ك ي   حصيلها با ااملتمللة ي 

 (.1012)ا خفي ه ي  السنة ابحالية  دج 041,66 033 158  اعخفاض ي  القيمة املخران، ابالتاي  سيتم اس نجاع مئلغ

 ( Contribution aux activités sociales)املساهمة في ألانشطة إلاجتماعية  2-2-2

، لذلك اجب دلى 1010ي  السنة  التي شكلت ا (( 22 -0)اعظأ جدال )ت السابقة صأف املؤاعاقامت املؤسسة ب   

املئلغ ابخام، اال مان الاجتماع ، بإضافة إيى ألادمال )كل من  من  خفيض قيمةمحاسب املؤسسة ان يق م 

 دج043,71 314 18 االتي بلغت قيمت ا مئلغ  ( 1012)من النتيية ابائا ية ابحالية ( الاجتمادية
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 ( Reprise sur Rémunérations et Honoraires)أجور الوسطاء وأتعابهم  استرجاع 2-2-3

فإن ا ستق م  ((22 -0)اعظأ جدال ) بما ان املؤسسة قامت بتسديد ألاتعاب األاج ر ال س اء لسنة سابقة
 دج 357,07 632بتخفيض املام ع املئالغ املسددة ااملقدرة باا  

 (PMR) الوطنية لألشخاص املعوقين حركيا املساهمةتحصيل  2-2-4
ااملقدر باا  1010لسنة ألشخاص املع قين حأكيا ل ال طنيةساهمة بما ان املؤسسة قامت  بصأف املئلغ ابخاص بامل

 .ابائا ية النتييةفإن للمؤسسة  ابحق ي   خفيض هذا املئلغ من  دج144 222
 :امنه ميم ع  خفي ات اخأى ه 

 دج 442,44 123 177 = 200 000+  357,07 632+  043,71 314 18+  041,66 033 158                            
 اسمكن  لخيص مختلف التخفي ات ي  ابادال امل اي 

 2221تخفيضات مؤسسة لسنة (:31 -4)الجدول رقم 

 الرقم البيان املبلغ
 1 (  املستأجأ)إلاييارات غين شاملة الأس م املالية  316 104 6

 1  خفي ات اخأى   442 123 177
 املجموع 759 227 183

 من إدداد ال الب : املصدر
 :عيد( 20اعظأ امللحق )النتا ج  حسابامن خالل 

 

 :امن خالل العالقة عيد ان
  759 227 183 - 562 142 245( + 576 707 14+ 389 878 74) = النتيية ابائا ية 

  (22 لحقاعظأ امل) دج 768 500 151= النتيجة الجبائية 

 با 1012ة دلى ألارباح الشأكات لسنة اب النتيية ابائا ية  ك ن ال أسئبعد حس
 10×  768 500 151= ة دلى ألارباح الشأكات ال أسئ % 

 دج 199,7 390 39= ة على ألارباح الشركات الضريب 

 :محاسبيا يك ن كما يل اما تسايلها 
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 
 

39 390 199,7 

 
39 390 199,7 

02- 12- 2021 
 ال أسبية دلى ألارباح الشأكات
 ال أا ب دلى النتا ج -الدالة

 -  1012ال أسئة دلى ألارباح الشأكات لسنة  -

 
 

0002 
 

 
091 

 : اما فيما يتعلق بالتسبيقات، فقد قامت بدفعها كما يل 
 2221ة على ألارباح لسنة تسبيقات الضريب(:32 -4)الجدول رقم 

 البيان التاريخ املبلغ
 التسبيق ألاول  1012 -20-00 092 050 17

 التسبيق الثاني 1012  -00 -02 404,73 886 9
 التسبيق الثالث 1012  -22 -22 248,50 468 13
 املجموع 745,23 404 40

 بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة من إدداد ال الب: املصدر

 التخفيضات -إلادماجات ( + تغيرات في الضريبة املؤجلة ±ة النتيجة العادية قبل الضريب= )ة النتيجة الجبائي
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 :يك ن تسايلها محاسبيا كما يل 
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 
 
 

40 404 745,23 

 
17 050 092 

9 886 404,73 
13 468 248,50 

(20- 02- 22(/)00- 00- 22/) 1012 
 التسبيق ألاال 
 التسبيق اللانل
 التسبيق اللالث

 (ة دلى ألارباح الشأكاتتسبيقات ال أسئ) دمليات املامع 
 -اثئات التسبيقات للميمع حيدرا فارم -
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00012 
00011 
00010 

 
 

40 404 745,23 

 
40 404 745,23 

// 
 (ة دلى ألارباح الشأكاتتسبيقات ال أسئ) دمليات املامع 

 الئنك
 -للميمع (IBS) تع سض تسبيقات  -
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40 404 745,23 

 
40 404 745,23 

// 
 (ة دلى ألارباح الشأكاتتسبيقات ال أسئ) دمليات املامع 

 الئنك
 -خرسنة العم ميةلل (IBS) تسديد  تسبيقات  -
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 :اما دلى مست ى القئاضة يك ن تسايلها كما يل 
 2221لدى إلادارة الضرائب لسنة  (IBS)للتسبيقات التسجيل املحاسبي (: 33 -4)الجدول رقم 

 رقم الحساب إسم الحساب دائن دينم
 
 

40 404 745,23 

 
40 404 745,23  

(//(/)00- 00- 22/) 1010 
 شيك بنكل لدفع ال أا ب االأس م ابحق ق 

 (تسبيقات)ضأسئة دلى ارباح الشأكات 
 -(Gn°50)ب اس ة  (IBS)ة دفع تسبيقات ال أسئ-

 

 
201 001 102 4 

 
110 005 

 

 ادتمادا دلى املعل مات املقدمة من طأف إلادارة ال أا ب  البمن إدداد ال: املصدر
با   ةمقدر لهذه السنة ا فا ض ي  ألاقساط اي ا ا ضح لنا من خالل التسبيقات املدف دة ان للمؤسسة لدي ا كما 

 :اسك ن تسايله محاسبيا كما يل . إيى املامع حيدرا فارم دج االذه سيتم  أحيله 114,72 256 6
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 
 
 

40 404 745,23 

 
39 390 199,7 
1 014 545,53 

02/21 /1010 
 ال أا ب دلى النتا ج -الدالة

 (Excédent Acomptes)فا ض  ي  التسبيقات 
 ميم ع تسبيقات 

 - (IBS) أصيد ضأسئة  -

 
 
 

00012 
 

 
0002 
0000 

 

 
1 014 545,53 

 (ال أسبية دلى ألارباح الشأكات)دمليات املامع  545,53 014 1
 (Excédent Acomptes)فا ض  ي  التسبيقات 

 - أحيل فا ض ي  التسبيقات إيى املامع  -
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 محل الدراسةفي املؤسسة عالجة الضرائب املؤجلة امل: املطلب الثالث
، فقد قمنا ب نكيزعا دلى ال أا ب املؤجلة من قئل املؤسسةاجل  حديد اتعأف دلى كيفية معاباة  من

 .ي  املؤسسة محل دراستنا 1012لسنة  املؤجلة عأف دلى التغيينات ال أا باجل التمع ( 1012، 1010)السنتين 

ه  مؤاعات تع س ات بصفة بعد  فحصنا بحسابات املؤسسة  ئين لنا ان ابحدث املنش ئ لل أا ب املؤجلة ا 

 .إبخ....... كئينة س اء كاعت اتعاب ااج ر مستحقة، تع س ات خسا أ القيمة، مكافآت

 2222عالجة املحاسبية للضريبة املؤجلة لسنة امل: أوال

 الكتلة ألاجرية -1

ال  قئل من الناحية   انة مؤجلة بحكم اف ن بت دلي ا ضأسئ  قامت املؤسسة بتشكيل املؤاعات ااملتعلقة بالكتلة ألاجأسة

ة التصحيح اهذا ما ي ن ب دليه إختالف بين النتيية املحاسبية االنتيية ابائا ي بسبب ددم صأفها، ابائا ية

 (22 -0)مياميع املؤاعات التي  م تشكيلها ي  ابادال  ة مؤجلة اابادال امل اي  ي ضح ذلكالفارق يتم   ئيق ضأسئ
 املؤونات  خاصة بالكتلة ألاجريةتشكيل (:18 -4)الجدول رقم 

 البيان املبلغ إلاجمالي أصول  ة املؤجلةالضريب
 مؤونة عطل املدفوعة 409,75 297 7 326,53 897 1
 مؤونة مكافأة نهاية العام 206,96 615 9 953,81 499 2
 مؤونة مكافأة الجرد 093,24 548 504,24 142
 املغادرةمؤونة  مكافأة  333,76 853 866,78 221

 مجموع 043,71 314 18 651,36 761 4
 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر

بحكم ان %( 10)ة مؤجلة اص ل من خالل ضأب مئالغ إجمالية للمختلف مؤاعات ي  معدل  م حساب ضأسئ
 :، اما فيما يخص تسايل املحاسبي لها فتتم كما يل (بيع باباملة)مؤسسة  يارسة 

 2222ة مؤجلة أصول متعلقة بالكتلة ألاجرية لسنة للضريبتسجيل املحاسبي (: 34 -4)الجدول رقم 

 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 

 
1 897 326,53 

 
1 897 326,53 

 

02- 21- 1010 
 -د ل املدف دة -ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئ

 -د ل املدف دة -ة املؤجلة دلى ألاص ل فأض ال أسئ                 
 -ة مؤجلة دن مؤاعة د ل املدف دة ضأسئ -

 
 

091 

 
200 

 

 
2 499 953,81 

 

2 499 953,81 
 

 -ن اية العام مكافأة -ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئ
 -ن اية العام  مكافأة -ة املؤجلة دلى ألاص ل فأض ال أسئ              

 -ن اية العام  مكافأةة مؤجلة دن مؤاعة ضأسئ -

 
091 

200 

 
142 504,24 

 

142 504,24 
 

 -مكافآة اباأد -ال أسبية املؤجلة دلى ألاص ل 
 -اباأد  مكافأة -ة املؤجلة دلى ألاص ل فأض ال أسئ

 -اباأد  مكافأةة مؤجلة دن مؤاعة ضأسئ -

 
091 

200 

 
221 866,78 

 -مكافآة املغادرة -ألاص ل ة املؤجلة دلى ال أسئ 866,78 221
 -املغادرة  مكافأة -ة املؤجلة دلى ألاص ل فأض ال أسئ

 -املغادرة  مكافأةة مؤجلة دن مؤاعة ضأسئ -

 
091 

200 

 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر
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 املؤونات الزبائن املشكوك فيهم -2

دي ن )الغين املتنازع د  ا  باإلعخفاض ي  قيمة الذمم املدينة للربا نمؤاعات ااملتعلقة قامت املؤسسة بتشكيل 

ة بد من إدادة إدماجها اتشكيل ضأسئلذلك ال للخصم ، فمن الناحية ابائا ية غين مقئ لة (مشك ك ي   حصيلها

 .بما ان ا س ف  خصم ي  السن ات الالحقةمؤجلة 

للربا ن املشك ك في م ادى إيى ظه ر فأاقات مؤقتة إذن هذا إلاختالف بين القيمة املحاسبية االقيمة ابائا ية 

 .دج 611,60 597 40  % =10×  660 144 156االذه ينشأ من خاللها ضأسبية مؤجلة اص ل بمئلغ 

 :اما فيما يخص التسايل املحاسبي فيك ن كما يل 
 2222ة مؤجلة أصول باملؤونات الزبائن لسنة للضريبتسجيل املحاسبي (: 35 -4)الجدول رقم 

 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 
 

40 597 611,60 

 
40 597 611,60 

02- 21- 1010 
 -املؤاعات  الربا ن املشك ك في م -ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئ

 -املشك ك في ماملؤاعات  الربا ن  -ة املؤجلة دلى ألاص ل فأض ال أسئ
 -ة مؤجلة دن مؤاعة الربا ن املشك ك في م ضأسئ -

 
 

091 

 
200 

 

 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر

 املؤونات ألاخرى  -3

بإضافة إيى ( املنت ية الصالحية، املكس رة)قامت املؤسسة  بتشكل مؤاعات اخأى ااملتعلقة بكل من املخراعات 

ن قابلة للخصم من عاحية ، ابما ان ا غي(PMR) املعاقين حأكيا ل طنية لألشخاصااملتعلقة باملساهمة تشكيل مؤاعة 

ضأب كل من  اص ل من خالل  ؤجلةة مي  النتيية ابائا ية اتشكيل ضأسئها ابائا ية، فإعنا سنق م بإدادة إدراج

 % 10ة دلى ألارباح الشأكات ااملقدرة با جمالية املشكلة ي  نسئة ال أسئاملئالغ إلا 

  دج 785,84 481% = 10×  022,45 853 1=  املؤاعة املخران املنت ية الصالحية 

  دج 193,39 9% = 10×  359,21 35=  املؤاعة املخران املكس رة 

  ل طنية ااملساهمة(PMR)   =144 000 ×10 = %37 440 دج 

 :اابادال التاي  ي ضح مياميع ابخاصة باملؤاعات اخأى   
 مؤونات أخرى  الضرائب املؤجلة من تشكيل (:36 -4)الجدول رقم 

 البيان املبلغ إلاجمالي ة املؤجلةضريبال
 املؤاعة املخران املنت ية الصالحية 022,45 853 1 785,84 481

 (املكس رة الئ ااع) املؤاعة املخران 359,21 35 193,39 9
 (PMR)ل طنية ااملساهمة  000 144 440 37

 املجموع 381,66 032 2 419,23 528
 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر

 :اما فيما يخص التسايل املحاسبي فيك ن كما يل 
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 2222ؤونات أخرى لسنة ملمؤجلة أصول ة للضريبتسجيل املحاسبي (: 37 -4)الجدول رقم 
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 
481 785,84 

 
481 785,84 

 

02- 21- 1010 
-مؤاعة املخران املنت ية الصالحية –ة املؤجلة دلى ألاص ل ل أسئا  

-مؤاعة املخران –ة املؤجلة دلى ألاص ل فأض ال أسئ                   

 -الصالحية ة مؤجلة دن مؤاعة مؤاعات املخران املنت ية ضأسئ -

 
 

091 

 
200 

 

 
9 193,39 

9 193,39 

 
-املكس رة الئ ادةمؤاعة  -ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئ  

-مؤاعة املخران  –ة املؤجلة دلى ألاص ل فأض ال أسئ                

 -ة مؤجلة دن مؤاعة املخران املكس رة ضأسئ -

 
091 

200 

 
37 440 

37 440 

 

 -(PMR)ل طنية اساهمة م -ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئ
 -(PMR)ل طنية امساهمة  -ة املؤجلة دلى ألاص ل فأض ال أسئ

 -(PMR)ل طنية امساهمة ة مؤجلة دن مؤاعة ضأسئ -  

 
091 

200 

 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر

 التكاليف املستحقة  -4

اعقصد ب ا مختلف ألاتعاب األاج ر املستحقة الدفع التي قامت ب ا املؤسسة من خالل   ظيف كل من 

االتي سيتم دفع مستحقات م ي  السنة املالية امل الية لسنة   قيعهم ( محافظ ابحسابات، امل ثق، مكتب التدقيق)

 .جلة اص ل لكل  كاليف مستحقةة مؤ ، سيتم تشكيل ضأسئ(22 -0)الذه سئق ا  أق إليه رقم دقد اابادال 
 2222 ةاملؤسسة لسنأتعاب وألاجور الوسطاء املتعاقد معهم من طرف (:17 -4)الجدول رقم 

 أجور الوسطاء وألاتعاب إعادة ادماج املؤونات ة املؤجلةضريبال
 محافظ الحسابات 000 550 000 143

 مكتب التدقيق 609,07 46 118,36 12
 موثق 748 35 294,46 9

 مجموع 357,07 632 412,84 164
 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر

 :اما فيما يخص التسايل املحاسبي فيك ن كما يل 

 2222لتكاليف املستحقة لسنة ة مؤجلة أصول للضريبتسجيل املحاسبي (: 38 -4)الجدول رقم 
 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 

143 000 

 

 

12 118,36 

 

9 294,46 

 

143 000 

 

 

12 118,36 

 

 

9 294,46 

02- 21- 1010  

 - كاليف مستحقة ملحافظ ابحسابات -ة املؤجلة دلى ألاص ل  ال أسئ
 -ملحافظ ابحسابات -ة املؤجلة دلى ألاص ل فأض ال أسئ                 

-ة مؤجلة دن  كاليف مستحقة ملحافظ ابحساباتضأسئ -  

 

 

091 

 

 

091 

 

 

091 

 

200 

 

 

200 

 

 

200 

- كاليف مستحقة ملكتب التدقيق -ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئ  

-مكتب التدقيق  –ة املؤجلة دلى ألاص ل فأض ال أسئ                

-ة مؤجلة دن  كاليف مستحقة ملكتب التدقيق ضأسئ -  

- كاليف مستحقة للم ثق –ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئ  

 -م ثق  -ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئفأض 
 -ة مؤجلة دن  كاليف مستحقة للم ثق ضأسئ -

 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر
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 2221معالجة املحاسبية للضريبة املؤجلة لسنة : ثانيا

 الكتلة ألاجرية  -1

، اهذا ما يؤده 1010التي  م إدماجها ي  سنة  قامت املؤسسة بإس نجاع كل املؤاعات املتعلقة بالكتلة ألاجأسة

 .ة دلى ألارباح الشأكاتابالتاي  إعخفاض ي  ال أسئ( 1012) نتيية ابائا ية ي  السنة ابحاليةإيى إعخفاض ال

 : اما فيما يخص التسايل املحاسبي فيك ن دلى النح  التاي 
 2222أصول متعلقة بالكتلة ألاجرية لسنة ة مؤجلة إلسترجاع ضريبتسجيل املحاسبي (: 39 -4)الجدول رقم 

 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 

1 897 326,53 

 

 

2 499 953,81 

 

 

142 504,24 

 

 

221 866,78 

 

1 897 326,53 

 

 

2 499 953,81 

 

 

142 504,24 

 

 

221 866,78 

02- 21- 1012  

-د ل املدف دة -ة املؤجلة دلى ألاص ل فأض ال أسئ  

-د ل املدف دة -ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئ                   

-ة مؤجلة دن مؤاعة د ل املدف دة اس نجاع ضأسئ -  

 

 

200 

 

 

200 

 

 

200 

 

 

200 

 

 

091 

 

 

091 

 

 

091 

 

 

091 

 

-ن اية العام مكافأة -ة املؤجلة دلى ألاص ل فأض ال أسئ  

-ن اية العام  مكافأة -ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئ  

-ن اية العام  مكافأةة مؤجلة دن مؤاعة اس نجاع ضأسئ -  

–اباأد  مكافأة -ة املؤجلة دلى ألاص ل فأض ال أسئ  

-اباأد  مكافأة -ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئ  

-اباأد  مكافأةة مؤجلة دن مؤاعة اس نجاع ضأسئ-  

-املغادرة  مكافأة -ة املؤجلة دلى ألاص ل فأض ال أسئ  

-املغادرة  مكافأة -ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئ  

-املغادرة  مكافأةة مؤجلة دن مؤاعة اس نجاع ضأسئ-  

 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر

د ل املدف دة، مكافأة )ة املؤجلة اص ل للعناصأ لتسايل املحاسبي ان كل من ال أسئعالحظ من خالل ا

 1012قد اس نجعت كليا ي  سنة  1010التي  م تسايلها ي  سنة ( ن اية العام، مكافأة اباأد ا املغادرة ابخدمة

ف ن بت دلي ا اي ا  ،قامت بتشكيل املؤاعات من جديد ااملتعلقة بالكتلة ألاجأسةاي  عف  ال قت ، (200/  أصيد حا)

 :(12 -0)مياميع ابادال سئق ذكأه ، اابادال امل اي  ي ضح اص ل  مؤجلة ةضأسئ
 2221تشكيل املؤونات  خاصة بالكتلة ألاجرية لسنة (:28 -4)الجدول رقم 

 البيان املبلغ إلاجمالي ة املؤجلةالضريب
 مؤونة عطل املدفوعة 127,69 567 7 453,20 967 1
 نهاية العام مؤونة مكافأة 216,40 156 7 616,26 860 1

 مؤونة مكافأة الجرد 000 512 120 133
 مجموع 344,10 235 15 189,46 961 3

 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر
 :اما التسايل املحاسبي يك ن دلى الشكل التاي 
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 2221لسنة  ة مؤجلة أصول متعلقة بالكتلة ألاجريةللضريبتسجيل املحاسبي (: 42 -4)الجدول رقم 

 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 

 
1 967 453,20 

 
1 967 453,20 

 

02- 21- 1012 
-د ل املدف دة -ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئ  

-د ل املدف دة -ة املؤجلة دلى ألاص ل فأض ال أسئ                   

 -ة مؤجلة دن مؤاعة د ل املدف دة ضأسئ -

 
 

091 

 
200 

 

 
1 860 616,26 

 

1 860 616,26 

 
-مكافآة ن اية العام -ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئ  

-ن اية العام  مكافأة -ة املؤجلة دلى ألاص ل فأض ال أسئ                

 -ن اية العام  مكافأةة مؤجلة دن مؤاعة ضأسئ -

 
091 

200 

 
133 120 

-اباأد مكافأة -ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئ 120 133  

-اباأد  مكافأة -ة املؤجلة دلى ألاص ل فأض ال أسئ  

 -اباأد  مكافأةة مؤجلة دن مؤاعة ضأسئ -

 
091 

200 

 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر

 املؤونات الزبائن املشكوك فيهم -2

يؤده ب ئيعة ابحال إيى  اهذا ما 1010قامت املؤسسة بإس نجاع املؤاعات الربا ن املشك ك في م لسنة 

 : خفيض ي  قيمة ال أا ب املؤجلة امنه اس نجاع مئلغ مسدد، اسك ن تسالي ا محاسبيا كما يل 
 2222ؤونات الزبائن لسنة ة مؤجلة أصول ملإلسترجاع ضريبتسجيل املحاسبي (: 41 -4)الجدول رقم 

 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 
 

40 597 611,60 

 
40 597 611,60 

 

02- 21- 1012 
 -املؤاعات  الربا ن املشك ك في م -ة املؤجلة دلى ألاص ل فأض ال أسئ

 -املؤاعات  الربا ن املشك ك في م -ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئ
 -ة مؤجلة دن مؤاعة الربا ن املشك ك في م إس نجاع ضأسئ -

 
 

200 

 
091 

 ال ثا ق املؤسسةمن إدداد ال الب بناءا دلى : املصدر
بإدادة تشكيل املؤاعة ااملتعلقة بالربا ن املشك ك في م، مما ما ييعل املحاسب يق م كما قامت املؤسسة 

 دج 357,80 909 39% = 10×  530 497 153بمئلغ  بإدادة إدماجها ي  النتيية ابائا ية ا نج د  ا ضأسئة مؤجلة اص ل 

 :يل  اما فيما يخص التسايل املحاسبي فيك ن كما
 2221ؤونات الزبائن لسنة ة مؤجلة أصول ملللضريبتسجيل املحاسبي (: 42 -4)الجدول رقم 

 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 
 

39 909 357,8 

 
39 909 357,8 

02- 21- 1012 
 -املؤاعات  الربا ن املشك ك في م -ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئ

 -املؤاعات  الربا ن املشك ك في م -ة املؤجلة دلى ألاص ل فأض ال أسئ
 -ة مؤجلة دن مؤاعة الربا ن املشك ك في م ضأسئ -

 
 

091 

 
200 

 

 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر

 املؤونات ألاخرى  -3

ي   ، عتج دن ذلك  خفيض(PMR)ل طنية ااملساهمة ا املخراعات بكل من   إس نجاع مؤاعة املتعلقةكما قامت ب

 .(1010)ة املؤجلة اص ل املشكلة ي  سنة سابقة ال أسئ
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 :اسك ن تسايل محاسبي يك ن كما يل  
 2222ؤونات أخرى لسنة مؤجلة أصول ملة ضريب إلسترجاع تسجيل املحاسبي(: 43 -4)الجدول رقم 

 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 

481 785,84 

 

 

9 193,39 

 

37 440 

 

481 785,84 

 

 

9 193,39 

 

 

37 440 

 

02- 21- 1012  

-مؤاعة املخران  -ة املؤجلة دلى ألاص ل فأض ال أسئ  

-مؤاعة املخران -ة املؤجلة دلى ألاص ل فأض ال أسئ                   

-ة مؤجلة دن مؤاعة املخران املنت ية الصالحية ضأسئ -  

 

 

200 

 

 

200 

 

 

200 

 

 

091 

 

 

091 

 

 

091 

-مؤاعة املخران املكس رة -دلى ألاص ل ة املؤجلة فأض ال أسئ  

-مؤاعة املخران  -ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئ                

-ة مؤجلة دن مؤاعة املخران املكس رة ضأسئ -  

 -(PMR)ل طنية اساهمة م - ة املؤجلة دلى ألاص ل فأض ال أسئ
 -(PMR)ل طنية اساهمة م -ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئ

 -(PMR)ل طنية اساهمة م ة مؤجلة دن مؤاعةضأسئ -  

 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر

منت ية الصالحية اا املكس رة الئ ادة املخران س اء كاعت إضافة دن ذلك شكلت مؤاعات جديدة متعلقة ب

 :ن اية سنة ابخاصة بم ظفين املؤسسة، اابادال امل اي  ي ضح ذلك امكافأة
 2221مؤونات أخرى لسنة  الضرائب املؤجلة من تشكيل (:44 -4)الجدول رقم 

 البيان املبلغ إلاجمالي ة املؤجلةالضريب
 املؤاعة املخران املنت ية الصالحية 757,33 281 64 256,91 713 16

 (املكس رة الئ ادة) املؤاعة املخران 722,31 23 167,80 6
 السنة مكافآت ن اية 485,45 16 286,22 4

 املجموع 965,09 321 64 710,92 723 16
 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر

 :اما فيما يخص التسايل املحاسبي فيك ن كما يل 
 2221ؤونات أخرى لسنة للضريبة مؤجلة أصول ملتسجيل املحاسبي (: 45 -4)الجدول رقم 

 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 

 
16 713 256,91 

 
16 713 256,91 

 

02- 21- 1012  

-مؤاعة املخران املنت ية الصالحية –ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئ  

-مؤاعة املخران –ة املؤجلة دلى ألاص ل فأض ال أسئ                   

 -ة مؤجلة دن مؤاعة مؤاعات املخران املنت ية الصالحية سئضأ  -

 
 

091 

 
200 

 

 
6 167,80 

6 167,80 

 
 -مؤاعة املخران املكس رة -ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئ

 -مؤاعة املخران  –ة املؤجلة دلى ألاص ل فأض ال أسئ              
 -ة مؤجلة دن مؤاعة املخران املكس رة ضأسئ -

 
091 

200 

 
4 286,22 

 -مكافآت ن اية السنة -ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئ 286,22 4
 -مكافآت ن اية السنة -ة املؤجلة دلى ألاص ل فأض ال أسئ

 -ة مؤجلة دن مؤاعة مكافآت ن اية السنةضأسئ -  

 
091 

200 

 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر
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 التكاليف املستحقة  -4

املؤجلة املشكلة ة نة سابقة، ابالتاي   خفيض ال أسئتسديد اتعاب ااج ر ال س اء التي  م تشكيلها ي  س م 

 :، اسك ن تسايل محاسبيا كما يل 1010ي  سنة 
 2222التكاليف املستحقة لسنة إلسترجاع ة مؤجلة أصول للضريبتسجيل املحاسبي (: 46 -4)الجدول رقم 

 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن

 

 
143 000 

 
 

12 118,36 

 

9 294,46 

 
143 000 

 
 

12 118,36 
 

 

9 294,46 

02- 21- 1012 
 -محافظ ابحسابات -ة املؤجلة دلى ألاص ل  فأض ال أسئ

 -ملحافظ ابحسابات -ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئ                 
 -ة مؤجلة دن  كاليف مستحقة ملحافظ ابحسابات خفيض ضأسئ -

 
 

200 

 
 

200 
 
 

200 

 
091 

 
 

091 
 
 

091 
 

 -التدقيق مكتب -ة املؤجلة دلى ألاص ل فأض ال أسئ
 -مكتب التدقيق  –ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئ              

 -ة مؤجلة دن  كاليف مستحقة ملكتب التدقيق  خفيض ضأسئ -

 -م ثق–ة املؤجلة دلى ألاص ل فأض ال أسئ
 -م ثق  -ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئ

 -ة مؤجلة دن  كاليف مستحقة للم ثق  خفيض ضأسئ -  

 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر
التي سئق ذكأها ي   1012لسنة خاصة بالتكاليف املستحقة ا إدادة تشكيل ضأا ب مؤجلة إضافة إيى ذلك  م 

 (12 -0)جدال 
 2221أتعاب وألاجور الوسطاء املتعاقد معهم من طرف املؤسسة لسنة (:27 -4)الجدول رقم 

 أجور الوسطاء وألاتعاب إعادة ادماج املؤونات ة املؤجلةالضريب
 محافظ الحسابات 000 550 000 143

 مكتب التدقيق 202,07 86 412,54 22
 مجموع 202,07 636 412,54 165

 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر
 :اما فيما يخص التسايل املحاسبي فيك ن كما يل 

 2221لتكاليف املستحقة لسنة ة مؤجلة أصول للضريبتسجيل املحاسبي (: 47 -4)الجدول رقم 

 رقم الحساب إسم الحساب مدين دائن
 

 
143 000 

 
 

22 412,54 

 
143 000 

 
 

22 412,54 

02- 21- 1012 
 - كاليف مستحقة ملحافظ ابحسابات -ة املؤجلة دلى ألاص ل  ال أسئ

 -ملحافظ ابحسابات -ألاص ل ة املؤجلة دلى فأض ال أسئ                 
 - كاليف مستحقة ملحافظ ابحساباتة مؤجلة دن ضأسئ -

 
 

091 
 
 

091 
 

 
200 
 
 

200 
 

 

 - كاليف مستحقة ملكتب التدقيق -ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئ
 -مكتب التدقيق  –ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئ فأض              

 - ملكتب التدقيق كاليف مستحقة ة مؤجلة دن ضأسئ -
 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر
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بعدما قمنا بفحص حسابات املؤسسة اتسايالت ا  ئين لنا ان العامل ألاساس ي املنش ئ لل أا ب املؤجلة ه  

كما مؤاعات ا كاليف املستحقة ألتعاب م ظفين متعاقد معهم، اهذا ما   ن ب دليه ضأا ب مؤجلة اص ل فق  

 :  ضحه ألارصدة ابخاصة ب ا ي  ابادال امل اي 
 2221 -2222لسنتين محل الدراسة حساب الضريبة املؤجلة ملؤسسة  رصيد (:48 -4)الجدول رقم 

 -ضرائب مؤجلة أصول  - حركية الحساب
 السنة البيان مدين دائن

 2020 ضأسئة مؤجلة اص ل  095,01 052 46 --
 1012 ضأسئة مؤجلة اص ل  670,7 759 60 095,01 052 46

 31/12/2221الرصيد في   م.ر               575,69 707 14
 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر

التي  خصصها املؤسسة مل اجهة مرايا امنافع  ؤاعاتامل عا ية دن املؤجلة ميمل ال أا بكما سئق اذكأ ان 

اهذا طيلة السن ات الدراسة، إبخ، ....، ااتعاب ااج ر ال س اءكافآت، تع س ات ن اية ابخدمةكامل املستخدمين 

 . إضافة إيى ذلك لم عصادف طيلة ف نة الدراسة حسابات لل أا ب املؤجلة خص م ي  الق ا م املالية

صد من ذلك ان مدينا، يق 091/مدينا يقابله حا 200/تسايل ال أسئة املؤجلة اص ل ي  بداية ييعل حاان 

معنى ان مئالغ هذه التع س ات ال يتم قئ لها من ، باملؤسسة قامت بإس نداد العب ال أسبي غين قابل للخصم جئا يا

 (.IBS)ة دلى ألارباح الشأكات دلى ال داء ال أسبي امنه ال أسئ حتى ال يؤثأ الناحية ابائا ية

 ة املؤجلة اص ل ل  لها، يتم تسايل ال أسئاا ك جرالللمؤاعات املشكلة س اء كان ذلك الفعل   ديدبعد تس

دا نا، اهذا ما يدل دلى ان املؤسسة قامت بإس نجاع حق قها  200/مدينا يقابله حا 091/ دن طأسق دك  القيد حا

 (. خفيض العب ال أسبي التي سدد ه ي  السنة السابقة)لدى إدارة ال أا ب 

ثم  خفي ها كليا ي   1010ة املؤجلة اص ل املشكلة ي  السنة بادال السابق  ئين لنا ان ال أسئمن خالل ا

ااملقدرة با  1012، كما ان املؤاعات اابحق ق املستحقة التي قامت بتخصيصها املؤسسة لسنة 1012السنة 

 ها من ال داء ال أسبي إال بعد تس ست ا فعال س اء بتسديدها اا إلغائ ا ، ال سسمح لها ان  خفدج 041,26 691 233

 ا يا، اهذا ما يؤده إيى اختالف بين النتيية املحاسبية املعدة افق مئادئ امعايين متعارف دلي ا االنتيية ابائا ية ن

افق ق اعين اتشأيعات ال أسبية، هذا إختالف يؤده إيى ظه ر اختالفات مؤقتة غين قابلة للخصم االتي  املحس بة

 .دج 670,7 759 60% = 10×  041,26 691 233تعأف ب أسئة مؤجلة اص ل بمئلغ 

دج التي تعتبن 575,69 707 14بمئلغ قدر  مدينعتج د  ا رصيد  02/21/1012ة مؤجلة ي  إن تس سة ضأسئ

 . حق قا ضأسبية مستقئلية ستستفيد م  ا املؤسسة ي  السنة القادمة دند تس سة إلال زامات املأ ئ ة ب ا
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 محل الدراسةتأثير املحاسبة الضريبية على املؤسسة : الثالث املبحث

نتيية املتحصل دلي ا من طأف مؤسستنا سنق م الملعأفة اثار الناجمة دن   ئيق املحاسئة ال أسبية دلى 

ة دلى ألارباح الشأكات اهذا بأخذ كل الأسم دلى النشاط املنهي، ال أسئة دلى الدخل إلاجماي  اال أسئبدراسة كل من 

دن طأسق   ئيق الق اعين ال أسبية امل ئقة ي  سنة  1011سنة إيى بإضافة ( 2021، 2020، 1029)من سن ات 

ذلك سنق م بدراسة  أثين ال أا ب املؤجلة لسنة  إيى إضافة،1012دلى املعل مات املتحصل دلي ا ي  سنة  1011

 .1010دلى السنة دلى املؤسسة بإدتمادعا  1012

 :حساب نسئة التغينات االتأثينات ملختلف دناصأ الئيان، عق م  بت ئيق العالقة الأساضية التاليةا املعأفة 

 

 

 محل الدراسةتأثير الرسم على النشاط املنهي على املؤسسة : املطلب ألاول 

، 1029)إلستخأاج آلاثار النا ية دن   ئيق الأسم دلى النشاط املنهي دلى املؤسسة،  م إدتماد دلى السن ات 

 .1012دلى الأقم ألادمال لسنة امل ئق  1011بإضافة إيى حساب الأسم دلى النشاط املنهي لسنة ( 1012، 1010

 ( خفيض × املعدل × الأقم ألادمال ابخاضع = )املنهي  الأسم دلى النشاط

 :يك ن ( TAP)فإن الأسم % 2,1إيى % 1من  1011ابما ان املعدل تغين ي  سنة 

  ( %20×  %2,1× 247 845 860 1= )الأسم دلى النشاط املنهي 

  دج 875 538 19= الأسم دلى النشاط املنهي 

 :النشاط املنهي من خالل ابادال امل اي اسمكن   ضيح تغينات ا أثين الأسم دلى 
 ؤسسةالنتيجة الصافية للمتأثير الرسم على النشاط املنهي على (:49 -4)الجدول رقم 

 السنوات
 2219 2222 % 2221 % 2222 % البيان

- 25 19 538 875 - 27,70 26 051 835 - 43,43 36 031 859 63 696 646 
دلى النشاط الأسم 

 املنهي

- 24,94 19 603 474 - 29,03 26 116 434 - 42,79 36 800 866 64 325 628 
ال أا ب االأس م 
 ااملدف دات املماثلة

2,41 276 642 292 - 12,38 270 129 332 35,37 308 299 652 227 739 149 
الفا ض إلاجماي  

 لإلستغالل

8,70 81 391 349 14,63 74 878 389 - 65,72 65 323 381 190 584 108 
النتيية العادية قئل 

 ال أا ب

9,60 55 015 356 3,49 50 195 765 - 65,61 48 501 667 141 023 667 
النتيجة الصافية 

 للسنة املالية
 بإدتماد دلى ال ثا ق املقدمة من طأف املؤسسةمن إدداد ال الب : املصدر

 .النتا جاالشكل امل اي  ي ضح  أثين رسم دلى النشاط املنهي دلى مياميع حسابات 

الئيان   لسنة ن   الئيان   لسنة ن   الئيان   لسنة ن       = نسبة التغيرات 
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 ؤسسةالنتيجة الصافية للم تأثير الرسم على النشاط املنهي على(: 3 -4)الشكل رقم 

 
 من إدداد ال الب: املصدر

 :يل  عالحظ ما اابادال  من خالل الشكل

  1012دلى الأسم دلى النشاط املنهي لسنة  %25إعخفض بنسئة  1011ان الأسم دلى النشاط املنهي لسنة 

ض بالنسئة إعخف 1010؛ كما ان الأسم دلى النشاط املنهي لسنة %(2,1إيى % 1)الأسم من  معدلي  بسبب تعديل 

كان دج  365 760 549 4بااااملقدر  1029ابخاضع للأسم لسنة  ان الأقم ألادمالبسبب % 00,00معتبنة  قدر با 

اعخفاض ذلك عالحظ ، بإضافة إيى ((2-0)اعظأ ابادال رقم ) 1010 بتقأسب ضعف الأقم ألادمال ابخاضع ي  سنة

اهذا راجع إيى إ ئاع املؤسسة  دج  024 980 9بمئلغ  1010مقارعة بالسنة  1012ي  سنة  دلى النشاط املنهي للأسم

ة من ميم ع الربا ن مقارعة بالسن 11جديدة ااملتمللة ي  الئيع لتيار اباملة فق ، عتج دن ذلك  قليل لسياسة 

 ؛  (20 ملحقلل اعظأ)دج  543 036 387 3إيى  دج 139 953 239 4من  املحقق ابالتاي   خفيض رقم ألادمال 1010

  بتقأسب ( 10,90، 19,00، 01,29)عالحظ ان تغينات ي  النسب ال أا ب االأس م ااملدف دات املماثلة

دلى  ، اهذا راجع إيى ان الأسم(11، 12,02، 00,00) دلى الت اي  متقاربة ع دا ما مع تغينات الأسم دلى النشاط املنهي

....( رسم طابع، رسم  ك سن ا مهين، رسم قسيمة سيارات)، اما باق  دئارة دن 00/النشاط املنهي سعتبن املئلغ اكبن ي  حا

 ؛(TAP)االتي  ك ن بمئالغ ضئيلة بالنسئة لأسم دلى النشاط املنهي 

 بسبب  1012دن السنة  %2941بنسئة  1011 ار فاع ي  فا ض إلاجماي  لالستغالل لسنة عالحظ ان هناك

( EBE)ادى ب ئيعة ابحال إيى زسادة ي   1012دن سنة  %295ان  خفيض معدل الأسم دلى النشاط املنهي بنسئة 

دن سنة  %12938إعخفض با  1012كما عالحظ ان الفا ض إلاجماي  لإلستغالل لسنة  دج،  960 512 6بمقدار 

مقارعة بتخفيض ي  دج  951 078 950 معتبن قدره بمئلغ مست لكة مش نيات  خفيض قيمةسابقة اهذا عتيية إيى ان 

بإضافة إيى تسأسح ثالثة من دمالها هذا كله اثأ ي  الفا ض إلاجماي   دج 596 916 852رقم ألادمال االتي قدر با 

بالنسئة لسنة  %35937إر فع بقيمة  1010كما عالحظ ان فا ض إلاجماي  لسنة  ،(20ق لحمللاعظأ )لإلستغالل

0,00 

50 000 000,00 

100 000 000,00 

150 000 000,00 

200 000 000,00 

250 000 000,00 

300 000 000,00 

350 000 000,00 

 2022السنة  2021السنة  2020السنة  2019السنة 

 تأثير الرسم على النشاط المهني على النتيجة الصافية للمؤسسة

 الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة   الرسم على النشاط المهني
 النتيجة العادية قبل الضرائب الفائض اإلجمالي عن اإلستغالل 
 النتيجة الصافية للسنة المالية
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االذه بداره يك ن رسم دلى  حققت رقم ادمال ضعيف بالنسئة لسنة سابقة 1010، هذا بسبب ان سنة 1029

فيما  ئعت ا الدالة لغلق التي  ا هذا كله عتيية ،1029النشاط املنهي منخفض بتقأسب عصف ما كان دليه ي  سنة 

 ؛1010ؤسسة ي  سنة املمئيعات  دلى التي اثأت سلئاا  ك راعا داديات جا حة  يخص

 1012مقارعت ا لسنة  1011بالنسئة لسنة % 2,2ة ار فعت بنسئة ظ ان النتيية العادية قئل ال أسئعالح ،

معدل الأسم دلى بسبب تعديل الذه طأا دلى  دج 960 512 6هذا ار فاع راجع إيى استفادة املؤسسة من مئلغ  

بحيث  1012إيى سنة  1029 من سنة النتيية العادية قئل ال أسئةهناك  ذبذب ي   كما عالحظ ان النشاط املنهي،

 1012إيى ار فاع ي  سنة  لتع د 1029سنة رعت ا مع مقا 1010ي  سنة  %65972كئينة  قدر با  كاعت منخف ة بالنسئة 

ا للمؤسسة بعدما كاعت متأثأة بسبب   قف اغلئية كل انش ة إقتصادية اهذا بسبب د دة ابحياة الاقتصادية نسبي

 ؛(إبخ.... الئيع، الشأاء)

  1011ي  السنة  معتبن ع دا مااما فيما يخص النتيية الصافية للسنة املالية عالحظ ان هناك ار فاع 

اهذا عتيية إلعخفاض ي  قيمة رسم دلى  ،%9962اه بنسئة دج  589 819 4بمئلغ قدره با  1012مقارعت ا بالسنة 

مقارعت ا  1010، كما عالحظ ان النتيية الصافية اعخف ت بنسئة معتبنة ي  سنة 1011ي  سنة % 295النشاط املنهي با 

سنة إستثنا ية  1010، عتيية اباا حة التي املت بالعالم اجمع لذلك تعتبن السنة %01,02 قدر با  1029بسنة 

 ؛1012لتع د إيى ار فاع طفيف ي  السنة  بالنسئة للمؤسسة

 :يل  اابادال ما نستنتج من خالل الشكل

  ان هناك دالقة دكسية بين الأسم دلى النشاط املنهي االنتيية املحاسبية للمؤسسة، بحيث ي  حالة ار فع

، امنه سعتبن الأسم دلى النشاط ادك  صحيح املالية دلى النشاط املنهي  نخفض النتيية املحاسبية للسنةالأسم 

 مؤثأ دلى النتيية الصافية للمؤسسة؛املنهي دنصأ 

  لشأكات اسمكن  بيان ذلك من ة دلى ألارباح االأسم دلى النشاط املنهي اال أسئكما ان هناك دالقة بين

 :يل  خالل ما

 

  1012بالنسئة لسنة : 

 ( م حساب ا سابقا) دج 200 390 39ة دلى ألارباح الشأكات قدرت با ال أسئ

  1011اما ي  السنة : 

 %10× ( 759 227 183 - 562 142 245( + 576 707 14+ 349 391 81) = )ة دلى ألارباح الشأكات ال أسئ

 دج 569 083 41= ة دلى ألارباح الشأكات ال أسئ

 .ة دلى ألارباح الشأكاتنشاط املنهي دالقة دكسية بال أسئامنه نستنج ان اي ا للأسم دلى ال

 

 

 %26× ( التخفيضات -إلادماجات ( + تغيرات في الضريبة املؤجلة ±ة النتيجة العادية قبل الضريب))= النتيجة الجبائية 
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 محل الدراسةتأثير الضرائب الدخل على املؤسسة : املطلب الثاني

ة دلى اال أسئ لصنف راا ب األاج ر  إيى  أثين كل من ال أسئة دلى الدخل إلاجماي  سنت أق ي  هذا امل لب

إضافة   ئيق ق اعين ابخاضعة ي  سنة  1012، 1010، 1029)ألارباح الشأكات دلى املؤسسة بادتمادعا دلى السن ات 

 .1012دلى مع يات املتحصل دلي ا ي  السنة  1011

 ة على الدخل إلاجمالي لصنف الرواتب وألاجور على املؤسسةتأثير الضريب :أوال

ة للدخل إلاجماي  لصنف راا ب األاج ر بالنسئة للعامل الذه  م حسابه سابقا مع سنق م بحساب ال أسئ

 ، (1011، 1029)إضافة كل من السنتين 

 ة على الدخل إلاجمالي لصنف رواتب وألاجور يبحساب الضر  -1

  2219بالنسبة لسنة: 

الشأسحة اللاللة حسب قاع ن ال أا ب املئاشأة  ي قع   افإن  دج 32 975ة يقدر با بما ان ألاجأ ابخاضع لل أسئ

 :، ادليه1029االأس م املماثلة لسنة 

 دج 00 + %000 0  =89295 4× ( IRG/s( = )921 01 - 000 00)ال أسبية 

 امنه 2100 اال يرسد دن 2000دلى ان ال يقل دن % 00العامل من  خفيض ألاال نسبي مقدر با  سستفيد: 

 دج 39295 3( = IRG/s)الدخل إلاجماي   ة دلىامنه ال أسئ    

  2222بالنسبة لسنة: 

    ةا حساب مقدار ال أسئيمكنن 1011لسنة  لصنف راا ب ااج ر  ة دلى الدخل إلاجماي امن خالل جدال ال أسئ

 :كما يل 

 :ة  ك ن كما يل اعه يقع ي  الشأسحة اللاعية فإن ال أسئ بما

 دج 10 + %00  =984925 2× ( 921 01 - 000 10= ) (IRG/s)ة ال أسئ

 امنه 2100 اال يرسد دن 2000دلى ان ال يقل دن % 00العامل من  خفيض ألاال نسبي مقدر با  سستفيد: 

 دج 1 792955(= 2 290,2 – 1 920,11= ) خفيض ألاال 

 امنه(12/2 911) -( 202/12)×سستفيد من  خفيض ثانل الذه يتم حسابه من التخفيض ألاال  كما ،: 

 دج 1 319928( = 12/2 911) -(( 202/12)×  2 290,11= ) التخفيض اللانل 

 دج 1 319928=  م ظفبالنسئة لل( IRG/s)ة دلى الدخل إلاجماي  امنه ال أسئ
 على الدخل إلاجمالي لصنف رواتب وألاجور ة تغيرات في الضريب(: 52 -4)الجدول 

 السنوات
 البيان

% 2222 % 2221 % 2222 2219 

 ألاجر الخاضع 01 921 01 921 -- 01 921 -- 01 921 --

 (IRG/s)الضريبة  0 091,1 1 020 -29,85 1 020 00 2 029,12 -44,57

 صافي الدفع 582,5 29 595 30 3,42 595 30 00 655,72 31 3,47

 من إدداد ال الب بناء دلى معل مات املقدمة من قئل املؤسسة: املصدر
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 :قيمة ال أسئة دلى الدخل إلاجماي  لصنف الأاا ب األاج ر االشكل امل اي  ي ضح تغينات التي حدثت ي  
 لصنف الرواتب وألاجور  ة على الدخل إلاجماليتغيرات الضريبال(: 4 -4)الشكل رقم 

 
 ال الب من إدداد: املصدر

 :اابادال  عالحظ من خالل الشكل

 ة دلى الدخل إلاجماي  لصنف الأاا ب األاج ر تغين ثالثة مأات ي  السن ات ألاخينة ان اقت اع ال أسئ

 ؛(1011، 1012، 1010، 1029)

 
 ة دلى الدخل إلاجماي  لصنف ان ال أسئ(IRG/s ) ة من ال أسئ %44957بنسئة  1011إعخفض ي  السنة

 %29985بنسئة ( 1029)دن السنة دن  كما اعخفض، (1012، 1010)لسنتين ( IRG/s)إلاجماي  لصنف دلى الدخل 

 ؛دج 1 21295إه بمقدار 

 
  اه ( 1029)مقارعة بسنة  % 7بنسئة ( 1011)اما فيما يخص الصاي  الدفع للم ظف فقد ار فع ي  السنة

 .اهذا لصابح امل ظف ،دج 2 273933بمقدار 

 :ة دلى الدخل إلاجماي  لصنف الأاا ب األاج ر ما يل راستنا للتغينات ال أسئمن خالل دنستنتج 

   كلما كاعت ال أسئة دلى الدخل إلاجماي(IRG/s ) عنى الصاي  الدخل ادك  صحيح، بم اعخفضمأ فعة

 ة الدخل للصنف الأاا ب األاج ر االصاي  الدفع للم ظف؛هناك دالقة دكسية بين ال أسئ

 ة دلى الدخل إلاجماي  لصنف الأاا ب األاج ر إال ان تعديل يؤثأ التي طأات دلى ال أسئت رغم التغيينا

 .بين م ظف اإدارة ابائا ية ةفق  دلى م ظف دان املساس باملؤسسة، فاملؤسسة تعتبن ك سي 
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  ة على ألارباح الشركات على املؤسسةتأثير الضريب: ثانيا

دلى ألارباح الشأكات دلى املؤسسة، سنق م بدراسة تغينات التي طأات ة يق ال أسئملعأفة آثار عاجمة دن   ئ

 .1012دلى النتيية املحققة ي  السنة  1011ي  القاع ن املالية 

 2222ة على ألارباح الشركات لسنة حساب الضريب  -1

بعدة تغينات فيما يخص التكاليف قابلة اغين قابلة  1011جاء قاع ن ضأا ب املئاشأة االأس م املماثلة لسنة 

 للخصم، املعأفة ذلك سنق م بدراست ا ي  املؤسسة إلستخأاج الفأاقات النا ية دن ذلك 

 تخفيضاتمعالجة ال 1 -1

بالنسئة للصياعة  دج22 222ما قيمته اد ى املشأع ابائاال امتياز للمؤسسات ي  استفادة من  خفيض 

ا  اللمؤسسة سيار ين، إذن لدي ا حق ي   خفيض م ،1اإلاصالح املأكئات السياحية التي ال تشكل اداة ر يسية للمؤسة

 .من النتيية ابائا ية دج 000 40قيمته 

 :امنه  صئح النتيية ابائا ية كما يل 
 2222النتيجة الجبائية لسنة (:51 -4)الجدول رقم 

 الرقم البيان املبلغ

 2 النتيية العادية قئل ال أسئة  389 878 74

 1 ة املؤجلةتغينات ي  ال أسئ 576 707 14

 0    املام ع إلاس ندادات 562 142 245

 1   املام ع التخفي ات (759 227 183)

 0 اس ندادات اخأى   (000 40)

 النتيجة الجبائية 768 460 151

 إدداد ال الب من : املصدر

 :كما يل  1011بعد حساب النتيية ابائا ية  ك ن ال أسبية دلى ألارباح الشأكات لسنة 
  10× 768 460 151= ال أسبية دلى ألارباح الشأكات % 

 دج 799,68 379 39= الضريبية على ألارباح الشركات 

 تغيرات في الضريبية على ألارباح الشركات(: 52 -4)الجدول 
 السنوات

 البيان
% 2222 % 2221 % 2222 2219 
 ض.ق.عالنتيية  108 584 190 641 833 65 65,46- 389 878 74 13,74 389 878 74 --

 (ID)تغينات ي   273200 7 447 072 28 -- 576 707 14 -- 576 707 14 --

-0,03 (39 379 800) -12,26 (39 390 200) -21,01 (44 894 162) (56 833 641) (IBS) 

 النتيجة الصافية  667 023 141 667 501 48 65,61- 765 195 50 3,49 165 206 50 0,02

 من إدداد ال الب : املصدر
                                                           

 11مأجع سئق ذكأه ، ص  ،قانون املالية، 10املادة  (1)
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 ال أسئة دلى ارباح الشأكات دلى حساب النتيية الصافية للمؤسسةاالشكل امل اي  ي ضح  أثين 

 للمؤسسةعلى النتيجة الصافية ( IBS) تأثير الضريبة(: 5 -4)الشكل رقم 

 

 من إدداد ال الب: املصدر

 :اابادال ما يل  عالحظ من خالل الشكل

  بحيث 1029مقارعة مع سنة  1012لمؤسسة قئل خصم ال أا ب لسنة لي  النتيية العادية  ذبذب ،

رسادة كل من لاهذا راجع  ،%13974لتع د إيى ار فاع با  1029مقارعة بسنة  1010ي  سنة  %65,46اعخف ت بنسئة 

 ؛1012 ي  سنةاسعار امل اد ألاالية األادئاء املالية 

 ال أا ب تغينات ي  العادية قئل ال أسئة ا النتيية بكل من  طأديةة دلى ألارباح الشأكات لها دالقة ال أسئ

ى ألارباح ة دلبحال سيؤده إيى ار فاع ي  ال أسئهذه ألاخينة مأ فعة ب ئيعة ا، بحيث كلما كاعت املؤجلة إذا اجدت

% 21921ي  إعخفاض مستمأ بنسئة  1012إيى سنة  1029ة ي  سنة ، حيث عالحظ ان ال أسئالشأكات ادك  صحيح

مع تغينات ال أا ب ة بالنتيية العادية ، اهذا راجع إيى ار ئاط ال أسئ(1012، 1010)بنسئة لسنتين % 12926ا

 تعديل ي  الق اعين ال أسبية؛  هسبئ% 2923بنسئة  1011سنة إعخفاض طفيف الذه طأا ي  إال ان  املؤجلة

  بالنسئة لسنة  %65,61إعخفاض معتبن بنسئة  1010 قهقأ النتيية الصافية حيث دأفت ي  السنة

، اهذا راجع إيى ان هذه السنة استثنا ية التي دأفت  لبي  ي  نشاط املؤسسة بسبب جا حة ك راعا، ثم 1029

 كما دأفتاهذا ما يدل إيى رج ع نسبيا لنشاطات املؤسسة،  ،%3949بنسئة  1012ار فعت نسبيا بالنسئة لسنة 

 راجع لتعديد ي  القاع ن املالية لهذه السنة؛ 1011ي  السنة  % 0,02با  بإر فاع نسبي

 :ة دلى ألارباح الشأكات دلى املؤسسة عقاط التالية أسئدراستنا للنستنتج من خالل 
 ة دلى ألارباح الشأكات من اهم ال أا ب التي  ؤثأ سلئا دلى النتيية الصافية لسنة املالية تعتبن ال أسئ

 ملأ فع، هذا ما جعل إلادارة ال أسبية تع ل اهمية كئينة لهذا العنصأ؛املؤسسة من خالل معدلها ا

 بإدادة النظأ ي  ق اعي  ا ال أسبية من خالل تعديل ي  ادئاء ا كاليف الغين  1011الدالة ي  سنة  قامت

القابلة للخصم، بحيث سعتبن هذا امتياز للمؤسسات الاقتصادية، إال ان هذه التعديالت لم تشمل مؤسستنا إال ي  

 .السياحية أكئات كاليف الصياعة اإلاصالح امل
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 الضرائب املؤجلة على املؤسسة  تأثير : املطلب الثالث

اذلك من خالل إدتمادعا دلى  املؤسسةلدراسة ما مدى  أثين ال أا ب املؤجلة دلى  1012بأخذ سنة  سنق م

 .النتا ج قئل ابعد إس نداد ال أا ب املؤجلة حسابكل من امليزاعية ا 

 امليزانية املؤسسة قبل وبعد استرداد الضرائب املؤجلة :أوال

البد من  أصيد حساب ال أا ب املؤجلة املتعلق  1012لسنة جل دراسة  أثين ال أا ب  املؤجلة من ا

 (.1020)ه   أاكم سن ات سابقة اه منذ بداية   ئيق النظام املحاسبي املاي   200/بسن ات السابقة، بحكم ان حا

 :ة املؤجلة ال بد من تسايل القيد التاي ال نصيد ال أسئ

 رقم الحساب الحسابإسم  مدين دائن
 
 

46 052 095 

 
46 052 095 

02- 21- 1010 
 من اباديد  نحيلال

 ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئ
 - ة املؤجلة دلى ألاص ل  أصيد ال أسئ -

 
 

200 

 
22 

 

 
 

14 707 576 

 
14 707 576 

02- 21- 1012 
 ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئ

 ة املؤجلة دلى ألاص ل ال أسئفأض 
 -ة املؤجلة اص ل تشكيل ال أسئ -

 
 

091 

 
200 

ضأا ب مؤجلة اص ل بقيمة  (20ق لحاملللميزاعية ي   اعظأ) 1012لدينا ي  امليزاعية املؤسسة لسنة 

اعظأ حساب النتا ج ي  امللحق رقم )دج   576 707 14االتي  قدر با  1012م  ا ما ه  متعلق بسنة  دج  671 759 60

اجب دلينا فصل السن ات السابقة دن السنة املُّأاد  1012الدراسة  أثين ال أا ب املؤجلة دلى املؤسسة لسنة  ،(20

 :كما يل  1012 -21 -02امنه  صئح امليزاعية ي  دراست ا، 

 2221امليزانية املختصرة للمؤسسة لسنة (: 53 -4)الجدول 

 ألاصول  املبالغ الخصوم املبالغ
 

100 000 000 

283 076 867 

50 195 765 

(46 052 095) 

 رؤوس ألاموال الخاصة

 راس مال 
 إحتياطات

 النتيية الصافية
 ال نحيل من اباديد

 
1 803 783 

27 301 873 

2 600 000 
14 707 576 

 ألاصول غير الجارية
  لبيتات معن سة
  لبيتات مادية
  لبيتات مالية

 ضأسئة مؤجلة اص ل 

 مجوع ألاصول غير الجارية 232 413 46 الخاصةرؤوس ألاموال  537 220 387
 مجوع ألاصول الجارية 032 403 157 2 مجوع الخصوم غير الجارية 384 878 2

   مجوع الخصوم الجارية 343 717 813 1
 مجموع ألاصول  264 816 203 2 مجموع الخصوم 264 816 203 2

 من إدداد ال الب : املصدر
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، ا ضح لنا ان ضأسئة مؤجلة اص ل اصئحت 1012من خالل مقارعة امليزاعية املؤسسة مع امليزاعية املختصأة لسنة    

 (دج 095 052 46)اه إعخف ت بمقدار ، (دج 671 759 60) مقارعة ما كاعت دليه ي  امليزاعية بااا( دج576 707 14 ) 

 .ال نحيل من اباديد 22/ا ح سله إيى حا

 آثار ال أا ب ، آن يمكننا دراسة1012قمنا بفصل ال أا ب املؤجلة لسن ات السابقة دن السنة  بعدما

 .ن خالل دراست ا ي  حالة ددم   ئيقها، اابادال امل اي  ي ضح ذلكؤسسة ماملاملؤجلة دلى 

 امليزانية املختصرة للمؤسسة قبل ادماج الضريبة املؤجلة(: 54 -4)الجدول 

 ألاصول  املبالغ الخصوم املبالغ
 

100 000 000 

283 076 867 

35 488 189 

(46 052 095) 

 رؤوس ألاموال الخاصة

 راس مال 
 إحتياطات

 النتيية الصافية
 ال نحيل من اباديد

 
1 803 783 

27 301 873 

2 600 000 
-- 

 ألاصول غير الجارية
  لبيتات معن سة
  لبيتات مادية
  لبيتات مالية

 ضأسئة مؤجلة اص ل 

 مجموع ألاصول غير الجارية 656 705 31 رؤوس ألاموال الخاصة 961 512 372
 مجموع ألاصول الجارية 032 403 157 2 مجموع الخصوم غير الجارية 384 878 2

   مجموع الخصوم الجارية 343 717 813 1
 مجموع ألاصول  688 108 189 2 مجموع الخصوم 688 108 189 2

 ال الب  من إدداد: املصدر

 املؤسسة من خالل إنشاءامليزاعية املؤجلة من ددمه دلى    ئيق لل أا ب تغينات التي حدثت ي يمكن   ضيح  

 :امل اي  ادال اب

 يزانية املؤسسة قبل وبعد تطبيق الضريبية املؤجلةغيرات في املت(: 55 -4)الجدول 

 املبالغ
 الخصوم

 املبالغ
 (IDA)قبل  (IDA)بعد  % (IDA)قبل  (IDA) بعد % ألاصول 

     النتيية  189 488 35 765 195 50 41,44

     خ.ا.رؤاس 961 512 372 537 220 387 3,95

 ج. غ. مج ا 656 705 31 232 413 46 46,39 ج. غ. مج خ 384 878 2 384 878 2 --

 ج. مج ا 032 403 157 2 032 403 157 2 -- ج.مج خ 343 717 813 1 343 717 813 1 --

  مج ألاصول  688 108 189 2 264 816 203 2 0,67 مج الخصوم 688 108 189 2 264 816 203 2 0,67

 من إدداد ال الب: املصدر

 االشكل امل اي  ي ضح  أثين ال أسئة املؤجلة دلى امليزاعية املؤسسة
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 تأثير الضرائب املؤجلة على امليزانية املؤسسة(: 6 -4)الشكل رقم 

 

 من إدداد ال الب: املصدر

 :ما يل  عالحظ اابادال  من خالل الشكل

   46939ان ميم ع ألاص ل غين اباارسة بعد   ئيق اإدماج ضأسئة مؤجلة اص ل ادى إيى ار فادها بنسئة % 

   ميم ع ألاص ل اابخص م يأ فع نسبيا با هذا ما ادى إيى إر فاع ،اباارسة بدان ال أسئة املؤجلة غين دن ألاص ل 

 ؛دج 576 707 14إه بمقدار ، %  2967

 

  لسنة املالية بعد   ئيق ال أسئة املؤجلة ألاص ل ار فعت بنسئة معتبنة املحاسبية النتيية  عالحظ انكما

دن النتيية ابخالية من ال أسئة املؤجلة، ابالتاي  سيؤده هذا ار فاع إيى زسادة ي  ي  رؤاس ألام ال   % 41944 قدر با 

 .% 3995ابخاصة للمؤسسة با 

 :امن خالل  حليل نستنتج ما يل 

  ؛(امليزاعية)ددم   ئيق املؤسسة لل أا ب املؤجلة سيؤده إيى تغين ي  القا مة املالية للمؤسسة 

 ألاص ل غين اباارسة ابالتاي  ي  ميم ع ألاص ل املؤسسة ككل، ل ضأسئة مؤجلة اص ل ي   أثين دلى تعم

 ص ل املؤسسة؛بحيث دند   ئيقها سيؤده إيى زسادة ي  ا

  سيؤده  ؤثأ ال أا ب املؤجلة ألاص ل مئاشأة ابدرجة كئينة دلى النتيية املحاسبية، ففل حالة   ئيقها

 رسادة ي  النتيية ادك  صحيح؛إيى ال

 كما  ؤثأ ال أا ب املؤجلة دلى رؤاس ألام ال ابخاصة باملؤسسة. 

 

 

 

 

31 705 656 35 488 189 

372 512 961 

2 189 108 688 

46 413 232 50 195 765 

387 220 537 

2 203 816 264 

 المجموع األصول والخصوم رؤوس األموال الخاصة النتيجة السنة المالية المجموع األصول غير الجارية

 تأثير الضرائب المؤجلة على الميزانية المؤسسة

 بعد إدماج الضريبة المؤجلة قبل ادماج الضريبة المؤجلة
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 املؤجلةة ج املؤسسة قبل وبعد إدراج الضريبنتائالحساب  :ثانيا

 ،(حساب النتا ج)دلى املؤسسة من خالل قا مة املالية للمؤسسة  املعأفة ما مدى  أثين ال أا ب املؤجلة

 .قئل ابعد ادراج ال أا ب املؤجلة اذلك 1012النتا ج لسنة  حساب تغينات مياميعنق م بدراسة س

 املختصر قبل وبعد إدراج الضرائب املؤجلة حساب النتائج(:56 -4)الجدول رقم 

 البيان أ. م. قبل إدراج ض أ. م. بعد إدراج ض %تغيرات 
 قبل الضرائب  النتيجة العادية 389 878 74 389 878 74 --
 ة على ألارباح الشركاتالضريب (200 390 39) (200 390 39) --
 تغيرات في الضرائب املؤجلة -- 576 707 14 --

 النتيجة الصافية للسنة املالية 189 488 35 765 195 50 41944
 من إدداد ال الب بناءا دلى ال ثا ق املؤسسة: املصدر

 ؤسسةالنتائج امل حسابتأثير الضرائب املؤجلة على (: 7 -4)الشكل رقم 

 
 من إدداد ال الب: املصدر 

 :عالحظاابادال من خالل الشكل 

  دج765 195 50ة مؤجلة اص ل  ؤده إي  زسادت ا بقيمة املالية بعد إدراج ضأسئية للسنة ان النتيية الصاف 

 التي ال  درج في ا ضأسئة مؤجلة؛ دن النتيية الصافية% 41944اه بنسئة 

 س اء كان ذلك بت ئيق ال أا ب  ال أا ب املؤجلةبة دلى ألارباح الشأكات لم  تأثأ كما عالحظ ان ال أسئ

 .املؤجلة من ددمها

 :نستنتج ان امنه

   ة دلى ألارباح أا ب املؤجلة دان املساس بال أسئالنتيية املحاسبية للسنة املالية  تأثأ دند إدراج ال

 (.النتيية ابائا ية)الشأكات بمعنى آخأ دان  أثينها دلى ال داء ال أسبي للمؤسسة 

 

39 390 200 
35 488 189 

39 390 200 

50 195 765 

 الصافية النتيجة IBS الضريبة   الصافية النتيجة IBS الضريبة

 تأثير الضرائب المؤجلة على حساب النتائج المؤسسة

 بعد إدماج الضريبة المؤجلة قبل ادماج الضريبة المؤجلة
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 :خالصة الفصل الرابع

، (CEGEDIS PHARMA)الاقتصادية سيييدس  فارما  من خالل دراستنا امليداعية التي اجأست دلى املؤسسة

 ؤثأ ( ة دلى ألارباح الشأكاتلأسم دلى النشاط املنهي، اال أسئا)ان مختلف ال أا ب االأس م ااملتمللة ي    ئين لنا

بحيث كلما كاعت ال أا ب مأ فعة ادى ذلك إيى إعخفاض  للمؤسسة، لسنة املالية دلى النتيية املحاسبية  أثينا سلئيا

، حيث دند (TAP)االأسم ( IBS)الحظنا ان هناك دالقة دكسية بين كل من ال أسبية  ي  النتيية، بإضافة إيى ذلك

 .ة دلى ألارباح الشأكات ئيعة ابحال إيى زسادة ي  ال أسئادى ب( TAP)تغين معدل 

ان دلى النتيية املحاسبية ي  حالة ما لم  قم املؤسسة بتك سن دمالي ا ؤثأ رسمين سيكما  ئين لنا هناك 

 .الأسم التك سن املنهي االأسم التمهينب ستعلق ذلكا  ا أبص للممت نين

 في ا  ك ن ( االأسم دلى القيمة امل افة ،ج ر دلى الدخل إلاجماي  لصنف راا ب األا ال أسئة )اما فيما يخص  

 .اا بين امل رد ااملست لك ألاخين ة اإلادراة ابائا يةكلف بال أسئاملبين  س اء كان ذلك املؤسسة اسي ة

، تعتبن فأع من فأاع شأكة حيدرا فارم، فإن هذه ألاخينة (CEGEDIS PHARMA)سيييدس  فارما ابما ان 

القيمة ة دلى ألارباح الشأكات االأسم دلى محاسبية خاصة فيما يتعلق بال أسئالرمت مؤسستنا إيى إ ئاع سياسة 

 .امل افة، حيث يتم دفع مستحقات م إيى املامع االذه بداره سيق م بتسديدها إيى مديأسة كبنيات املؤسسات

النتيية املحاسبية دان النتيية  دلى ا ي  املؤسسة من خالل  أثينهاس أا ب املؤجلة دارا مح ر  لعب الكما 

 .  (امليزاعية، حساب النتا ج) املالية حقيقية لق ا مهاابسع ل للمؤسسة ص رة   ئيقها ابائا ية، ا 
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محاسبة الضريبية تؤثر مباشرة على املؤسسات أن دراسة التي قمنا بها وختاما للبحث اتضح لنا المن خالل           

لمعيار املحاسبي الدولي رقم املطبق ل( SCF)النظام املحاسبي املالي  االتي لاء بهؤللة الاقتصادية وباألخص الضرائب امل

الجزائرية يعمل على تشويه صورة املعلومات ، فعدم استخدام الضرائب املؤللة في املؤسسات الاقتصادية (21)

 .الاقتصادية والرؤية الحقيقية والعادلة التي من املفترض أن تعطيها القوائم املالية

ومن خالل تتبع خطوات إلالابة على الفرضيات  مقدمة ألاطروحةِانطالقا من إلاشكالية املطروحة في           

 بِاستعراض  الشافية تإيجاد الحلول وإلالابا نحو، سعينا ول ألاربعةالفصوإلاشكاليات السابقة ب
ً
فاييم املبدأ

، إبراز العالقة التي تربط بينهماكذا و والنظام الجبائي الجزائري  للمعايير املحاسبية الدولية والنظام املحاسبياملختلفة 

 خالل ة الضرائب املؤللة منمحاسبة الضريبية وفق تشريعات الجبائية الجزائرية بإضافة إلى محاسبوإلى ابراز 

مختلف الحاالت الناشئة لهذه ألاخيرة، بعد ذلك ركزنا على معالجة املحاسبية للضرائب والضرائب املؤللة تطرقنا إلى 

إلى تحليل املعلومات  لسنتين أخيرتين، وفي ألاخير تم تطرق ( CEGEDIS PHARMA)في املؤسسة سيجيديس فارما 

، 1211وتطبيق عليها قانون املالية لسنة  1212معلومات سنة  استعمالثالثة سنوات ألاخير إضافة إلى املؤسسة ل

 .التي تعتبر حسب رأينا محاكاة منطقية للوصول إلى النتيجة واقعية

 :الفرضيات نتائج اختبار : أوال

بالنسبة للفصل النظري، أما بالنسبة للفصل  والثالثة ألاولى والثانية اتفرضيال، فرضيات خمستم وضع           

 .الرابعة والخامسةالتطبيقي فقد تم طرح الفرضيتين 

ة على ألارباح الشركات كل من الضريب تطبيق أن ثحي، نوعا ما تعتبر يذه الفرضية املقبولة: الفرضية ألاول  (1

جة املؤسسة، أما فيما يخص سينعكس على النتي بإضافة إلى الرسم التكوين املنهي والتمهينوالرسم على النشاط املنهي 

ة، يوسيطة بين كل من املكلف وإلادارة الضريب ةاملؤسسة على الدخل إلالمالي لصنف الرواتب وألالور فتعتبر الضريب

ؤثر على املؤسسة في حالة ما كانت املبيعات أكبر من املشتريات اما في حالة ما الرسم على القيمة املضافة سيبين

 ية تعتبر أيضا وسيطة بين املورد واملستهلك ألاخير؛العاد

، حيث تختلف املعالجة املحاسبية للضرائب في كل من تعتبر يذه الفرضية املقبولة: لثانيةالفرضية ا (2

( القباضات)، أما فيما يخص إلادارة الضرائب (SCF)املؤسسات الاقتصادية بإعتماديا على النظام املحاسبي املالي 

 تسجيل الضرائب في حسابات خاصة بها؛ثم عالجة وتصنيف ملفتستعمل أسلوب خاص بها 

النظام املحاسبي املالي  يعتبربحيث تم قبول يذه الفرضية من خالل الدراسة التي قمنا بها،  :الفرضية الثالثة (3

 إلاطار التصوري الذي لاء بهمن حيث ( 21)مطبق للمعايير املحاسبية الدولية خاصة فيما يتعلق بمعيار الدولي رقم 

املؤللة في ة الضريبو كيفية الحساب والتسجيل وإلافصاح عن الضريبة املستحقة القواعد و الواملبادئ و  من التعريف

 ؛القوائم املالية
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أن ، بحيث مرفوضةا، يمكن القول أن يذه الفرضية هتحليل املتحصل عليالمن خالل نتائج : رابعةالفرضية ال (4

ة، فهي تعتبر تقنية على الوعاء الخاضع للضريب ينعكس ذلكالضرائب املؤللة تؤثر على النتيجة املحاسبية دون أن 

              الجبائية محاسبية تلجأ إليها املؤسسة من ألل تأليل أو إلتزام بضريبة مستقبلية، وإدرالها في امليزانية 

 املالية؛الجبائية للسنة ثر على النتيجة حتى ال تؤ ( 20لدول رقم )

في إعطاء وتحسين صورة  دورا مهما تلعب الضرائب املؤللةبحيث  قبولة،يذه الفرضية م :الفرضية الخامسة (5

صادقة وعادلة للمعلومات الاقتصادية املقدمة من طرق املؤسسات في شكل قوائم املالية، فالضرائب املؤللة تؤثر 

 .امليزانية وحساب النتائج للمؤسسة وخاصة  قائمتيمباشرة على لودة القوائم املالية 

 دراسةالنتائج العامة لل: ثانيا

 :اهمجموعة من النتائج أيم في ظل مسارنا إلنجاز يذه الدراسة تراءت لنا   

 ؛رتفعةتعمل الضرائب والرسوم على كبح نشاط املؤسسات من خالل معدالتها امل 

  قوانين قوانين املالية السنوية والتكميلية خاصة بما يتعلق بال والتي تتم كل سنة في إطاركثرة التعديالت

يؤثر سلبا على املؤسسات وإلادارة الضرائب، بحيث يمكن أن يقع في ألاخطاء كل من املحاسب سالضريبية 

 ؛أو القابض الضرائب

 إلالراءات  ينجر من كثرة يذه التعديالت ظهور تعقيدات سواء تعلق ألامر بالوعاء أو التحصيل أو بمختلف

انتشار التهرب الضريبي نتيجة صعوبة فهم وإدراك التغيرات ، ويذا ما سيؤدي حتما إلى الجبائية املتبعة

 الحاصلة في القوانين الضريبية من طرف املكلف؛

  بالنسبة للمكلف  ةسيعطي حالة الالمباال ( قانون التكميلي)تغير في قانون املالية خاصة في منتصف السنة

سبيل املثال نظام الحقيقي املبسط املطبق  ضعية لبائية التي ستطبق عليه وعلىم درايته للو من خالل عد

 على ألارباح املهن غير التجارية؛ 

 شفافية القوانين والتشريعات الجبائية، ستنعكس بطبيعة الحال على املوظفين املؤسسة بسبب عدم  دمع

 عنه تطبيق عقوبات وغرامات على املؤسسة؛النصوص وبالتالي سينجر الجيد لتلك  مفهمه

  إلاصالحات والتعديالت التي يعرفها النظام الجبائي الجزائري خاصة فيما يتعلق بالضرائب املباشرة رغم

أغلبية الحصيلة  أن في تغطية نفقات العامة، ويذا رالع إلى ءتهاوغير املباشرة، فإنه الزال يتميز بعدم كف

رواتب وألالور بإعتباريا إقتطاع من الة على الدخل إلالمالي لصنف ي الضريبلضرائب املباشرة تتمثل فا

املصدر وبالتالي يستحيل تهرب منها، بإضافة على أن الضرائب غير املباشرة ومتمثلة في الرسم على القيمة 

 الية للدولة في الجبائية العادية؛النسبة ألاكبر من إلايرادات إلالم في املضافة تتمثل
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  من املبادئ الذي لاء بها النظام املحاسبي املالي برغم(SCF )باية من خالل في فك ارتباط بين املحاسبة والج

النظام الجبائي يعتبر سبقية الواقع الاقتصادي على شكل القانوني، إال أن في الواقع تبين غير ذلك كون أن أ

بشكل مباشر على القوائم الضرائب ذات السيادة على النظام املحاسبي وذلك من خالل اعتماد إلادارة 

النظام الجبائي من ألل تحديد النتيجة الجبائية، ومن املالية بعد القيام بإعادة معالجتها حسب القواعد 

 للمؤسسات الاقتصادية؛ ( IBS)خالل يذه ألاخيرة يتم حساب الضريبة على ألارباح الشركات 

 ملحاسبي املالي والقواعد الجبائية، والتي من شأنها أن يناك العديد من نقاط التعارض بين قواعد النظام ا

 تؤثر سلبا على تطبيق النظام املحاسبي املالي؛

 داف، الجبائية، يرلع ذلك لعدة أسباب أيمها اختالف ألايبين القواعد املحاسبية و  ان ولود اختالفات

إلى تعزيز الشفافية واملصداقية في عرض القوائم املالية، أما القواعد  سعىيفالنظام املحاسبي املالي 

الجبائية تسعى لتعظيم إلايرادات الجبائية أي تتجه نحو تحقيق أيداف اقتصادية والتماعية للدولة، 

ويذا ما سيؤدي إلى فروقات قد تكون دائمة مستمرة نظرا لالختالف بين املحاسبة والجباية والتي ال تنعكس 

لى الفترة املقبلة، أو فروقات مؤقتة تنتج عن الاختالف بين الربح املحاسبي والربح الجبائي نتيجة اختالف في ع

 ء، وستنعكس على السنوات املوالية؛الفترة التي يتم الاعتراف باإليراد أو العب

  البا ما تكون في لانب النتيجة الجبائية غ إلىأن إلاختالفات التي تظهر عند الانتقال من النتيجة املحاسبية

 ألاعباء نظرا للقيود التي تضعها إلادارة الجبائية في قابلية خصم يذه ألاعباء؛

  ل بكل وضوح وتدقيق فص  ، حيث يعتبر م  (20)من أيم الجداول الخاصة بامليزانية الجبائية لدول رقم

قابلة للخصم واملنتولات لكيفية معالجة وحساب النتيجة الجبائية من خالل افصاح عن كل ألاعباء غير 

 غير خاضعة للضريبة؛  

 سبية الفروقات املؤقتة بين النظام املحاسبي والنظام الجبائي تؤثر بشكل كبير على تحديد النتيجة املحا

 ة املؤللة؛وتعتبر الحدث املنش ئ للضريب

 تجسد فعال تطبيق مبدأ استقاللية الدورات ( 21)م ة حسب املعيار املحاسبي الدولي رقاملعلومات املعد

، وبالتالي ستعمل على مساعدة مستخدميها على املالية وتعطي الصورة الحقيقية للمركز املالي للمؤسسة

 ؛اتخاذ قرارات سليمة ورشيدة

  معالجة ، أعطى عدة تعقيدات فيما يتعلق في كيفية (21)تبني النظام املحاسبي املالي للمعيار الدولي رقم

 املحاسبية للضرائب املؤللة؛

  تعتبر الضرائب املؤللة تقنية محاسبية تقوم بها املؤسسة من ألل معالجة إختالالت التي تنشأ بين النتيجة

املحاسبية املعدة حسب النظام املحاسبي املالي والنتيجة الجبائية التي يتم تحديديا حسب قوانين 

 وتشريعات الجبائية؛
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  حساب امليزانية)املالية للمؤسسة  ملؤللة سيؤدي إلى تغير في القوائماملؤسسة للضرائب اعدم تطبيق ،

 ؛(النتائج

  عدم ايتمام أعوان إلادارة الضرائب بموضوع الضرائب املؤللة بسبب عدم تأثيريا على النتيجة الجبائية

 وبالتالي على الضريبة املستحقة؛

 غير الجارية وبالتالي في مجموع ألاصول املؤسسة ككل، بحيث ألاصول على ؤللة أصول امل الضرائب تؤثر

، كما تعمل الضرائب املؤللة خصوم على تأثير في إلى زيادة في أصول املؤسسة حتما عند تطبيقها سيؤدي

 ؛الخصوم غير الجارية، وبالتالي ستؤدي إلى زيادة في إلتزامات املؤسسة خالل السنوات الالحقة

  مباشرة وبدرلة كبيرة على النتيجة املحاسبية، ففي حالة تطبيقها سيؤدي إلى الزيادة تؤثر الضرائب املؤللة

 ؛كما تؤثر على رؤوس ألاموال الخاصة باملؤسسة، في النتيجة وعكس صحيح

 سايم تطبيق الضرائب املؤللة في املؤسسة محل دراستنا إلى ارتفاع مستوى النتيجة الصافية لها؛ 

 ة على الدخل املستحقة واملؤلل سداديا، التي تستعدي شروط الضرائب املؤللة لزء من ضريب تبرتع

 ؛ي ويذا لقلة الدراية في تحديديا وحسابهااملنه ومراحل لتطبيقها، إال أنها تعاني من عدم الشفافية في الواقع

 ؛ديةلق بتوليد نقمؤسسة خاصة فيما يتعضريبة املؤللة أصول على العمليات املستقبلية للتؤثر ال 

 التوصيات : ثالثا

 :بما يلي نوص ي انفإنفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة،    

  فال بد من مسايرتهما وتكييف النظام  ،النظام املحاسبي املالي عنالنظام الجبائي  صعوبة فصلبحكم

 اسبية الدولية والتقارير املالية؛من املعايير املح ستمداملالنظام املحاسبي الجبائي مع التغيرات واملستجدات 

  بناء النظام الضريبي فعال طويل ألامد في إطار استراتجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار كل املتغيرات الداخلية

 والخارلية والتي يستهدف تحقيق التنمية الشاملة واملستدامة؛

 تفاديا واملرونة، بمعنى يجب أن تكون سهلة تطبيق  يجب أن تتميز النصوص الجبائية بالبساطة والوضوح

وأن تتصف باملرونة حتى تستجيب للتغيرات تفاديا للتعديالت وال تدع مجال للشك عند فرضها ألي تأويالت 

 املتكررة في القوانين املالية السنوية والتكميلية والتي تؤثر بدوريا على إستقرار التشريع الجبائي؛ 

  على أكبر شريحة ممكنة من املكلفين من خالل قيام بتحديثات بصفة دورية على املواقع نشر الوعي الضريبي

حسابها، تاريخ )إلالكترونية و الوسائل التواصل الالتماعي من خالل نشر كل مستجدات الضريبية 

 ؛(إلخ.... ، إمتيازات الجبائية، العقوباتتحصيلها

 قتصادي على الشكل القانوني، من خالل محاولة التطرق إلى العمل على تطبيق الفعلي ملبدأ تغليب الواقع الا

 إمكانية الفصل بين املحاسبة والجباية كما يو الحال في ألانظمة ألانجلوسكسونية؛
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  ضرورة تقريب إلادارة الضريبية من املهنيين في املحاسبة قصد فهم الجيد للنظام الجبائي وفهم مختلف

 ائي؛نظامين املحاسبي والجبؤقتة بين الالفروقات الدائمة وامل

  ،يجب اعتماد إطار تصوري للجباية يأخذ بعين الاعتبار لميع التغيرات الواردة في النظام املحاسبي املالي

 بتفصيل، أي توضيح وباألخص تعاريف واضحة لجميع عناصر امليزانية وحساب النتائج من منظور لبائي

 تكون قابلة وغير قابلة للخصم؛ التي مختلف ألاعباء

  العمل على تكثيف الدورات التكوينية للمهنيين في املحاسبة من طرف الجهات الوصية خاصة فيما يتعلق

 بالضرائب املؤللة وكيفية معالجتها وتكوينها في مختلف الفروقات املؤقتة التي قد تنشأ بين النظامين؛

 لية املتعلقة بالضرائب املؤللة من ألل تلبية متطلبات مختلف ضرورة تطبيق وتسهيل قراءة املعلومات املا

 مستخدميها خاصة املستثمرين الذين ليسوا بالضرورة خبراء في يذا املجال؛

  تكييف نظامها من ألل إحداث الانسجام وعدم تعارض قوانينها مع قوانين يجب على إلادارة الجبائية

يتماش ى مع طرق التقييم النظام املحاسبي من ألل تقليل  ويذا بهدف استحداث نظام الجبائي املحاسبية،

 ؛تنشأ بينهماقد تقليص الفروقات التي و 

  يجب على إلادارة الجبائية بذل مجهود أكثر من خالل توضيح كيفية التعامل مع الضرائب املؤللة ألنها

  ة املحاسبية من النتيجة الجبائية؛تقريب النتيج التي تعمل على  طريقةتعتبر 

 راسةدآفاق ال: رابعا

محاسبة الضريبية وأثاريا على املؤسسات الاقتصادية وفق املعيار املحاسبي الدولي رقم " موضوع دراستنا تتناول   

 نرلو ونأملاملوضوع يمكننا طرح تساؤالت عديدة في ظل يذا ، ومختلف الضرائب والضرائب املؤللة بتركيزنا على" 21

 :أن تكون مواضيع لدراسات مستقبلية منها

 تأثير تبني املعايير املحاسبية الدولية على النظام الجبائي الجزائري؛ 

 دور املحاسبة الجبائية في تحسين أداء املؤسسات الاقتصادية؛ 

 ؛ة في مكافحة الفساد الاقتصادي واملاليدور الضريب 

  الجبائي؛ في ظل رقمنة قطاع ضريبيةاملحاسبة الدور  

  املؤللة على لودة القوائم املالية؛ املحاسبة الضرائبأثر 

 أثر الاختالف بين النظام املحاسبي والنظام الضريبي الجزائري في تحديد الوعاء الضريبي. 

                           

 .بهذا نأمل أن نكون قد وفقنا في عملنا ونسأل هللا ألالر
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ــــــع ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  املراجـ

 املراجع باللغة العربية: أوال

  
 الكتب -1

ديوان املطبوعات الجامعية، ، وتمارين محلولة في املحاسبة املعمقة حسب النظام املحاسبي املاليأسئلة بلخير بكاي،  _

 6102الجزائر، 

محاسبة ألادوات املالية وفق النظام املحاسبي املالي ومعايير املحاسبة بوسبعين تسعديت، حسياني عبد الحميد، _

 6102، النشر الجامعي الجديد، الجزائر، الدولية

، املنظمة العربية للتنمية إلادارية، جامعة الدول النظام الضريبي الفعال في ظل الدور الجديد للدولة، بوعالم ولهي _

 6102العربية، 

 6100، الصفحات الزرقاء، الجزائر، SCFمحاسبة املؤسسة والجباية وفق النظام املحاسبي املالي جمال لعشيش ي،  _

املجمع الدولي العربي للمحاسبين، عمان، اململكة  املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية،خبير جمعة فالح حميدات،  _

 6102ألاردنية الهاشمية، 

املجمع الدولي العربي  ،(IFRS EXPERT)منهاج خبير  املعايير الدولية إلعددا التقارير املالية جمعة فالح حميدات، _

 6102للمحاسبين القانونيين، عمان، اململكة ألاردنية الهاشمية، 

 6101، طبعة الثالثة، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، جباية املؤسساتحميد بوزيدة،  _

 6101الجزائر،  ، دار هومة،(IAS/IFRS)الواضح في املحاسبة املالية وفق املعايير الدولية حنيفة بن ربيع،  _

كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،  ، مطبوعة في مقياس املعايير املحاسبية الدوليةبركم،   زهير _

 .6102مهيدي، أم البواقي، قسم العلوم املالية واملحاسبية، جامعة العربي بن 

، ديوان املطبوعات املحاسبة املالية وفقا للمعايير الدولية لالبالغ املالي والنظام املحاسبي املاليشعيب شنوف،  _

 6102الجامعية، الجزائر، 

 6106 ، ديوان مطبوعات الجامعية، الجزائر،0طبعة ،املحاسبة املالية حسب النظام املحاسبي املالي حواس ، صالح  _

 6100، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، طبعة ألاولى، دراسات في علم الضرائب، قدي عبد املجيد _

 6102دار هومة، الجزائر، ،حوكمة املؤسسات بين املحاسبة املالية والتدقيق املحاسبيعلي عبد الصمد عمر،  _

 6100، طبعة ألاولى، دار هومه، الجزائر، منازعات الّتحصيل الضريبي في ضوء اجتهادات مجلس الّدولةُفضيل كوسة،  _

 6112، الدار الجامعية، إلاسكندرية، املحاسبة الدولية والشركات املتعددة الجنسياتلطفي أمين السيد أحمد،  _

كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم  مطبوعة في معايير املحاسبة الدولية،سفير،  دمحم _

 .6161 املالية واملحاسبية، جامعة العقيد أكلي محند اولحاج، البويرة،

كلية العلوم الاقتصادية  ،(IFRS)ملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية مطبوعة في مقياس ا ،عيدانيس  دمحم السعيد _

 6102، ردايةغ، ردايةغوالعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم املالية واملحاسبية، جامعة 

جامعة عين الشمس، دار النشر والتوزيع  ومشكالت التطبيق، املعايير املحاسبية املصريةدمحم محمود عبد ربه،  _

 .6112إلاسكندرية، 
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اقع العملينبيه عبد الرحمان الجبر، دمحم عالء الدين عبد املنعم،  _ الجمعية ، املحاسبة الدولية الاطار الفكري والو

 6112السعودية، السعودية للمحاسبة، 

 6102، دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، الجزائر، (SCF)وفق النظام املحاسبي املالي املحاسبة املالية ، لعياش ي نور الدين _

، ديوان IAS/IFRSاملحاسبة املعمقة وفقا للنظام املحاسبي املالي الجديد واملعايير املحاسبية الدولية هوام جمعة،  _

 6101املطبوعات الجامعية، الجزائر، 

اتب وألاجور املحاسبة ياسر صالح الفريجات،  _ ، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، ألاولى طبعة الضريبية على الرو

6112 

 املجالت -2 

دراسة حالة –محاسبة املجمعات في ظل معايير املحاسبة الدولية والنظام املحاسبي املالي ، أحمد بريك، أحالم فرج هللا _

 .6160، 16، العدد 12مجلة البحوث في العلوم املالية واملحاسبية، املجلد  مجمع صيدال،
دراسة تحليلة إلجراءات التحصيل –أهمية التحصيل الجبري في تعظيم الحصيلة الضريبية أحمد بساس، دمحم دوة،  _

 .4045، 52، العدد 02، مجلة القانون العقاري، املجلد الجبري وفق النظام الضريبي الجزائري 

تطورات املعايير املتعلقة باألدوات املالية ما بين املعايير املحاسبية الدولية بالل شيخي، منصور ناصر الرجي،  _

(IAS/IFRS ) واملعايير الدولية للتقارير املالية"IFRS "مجلة وأثر ذلك على تنشيط الاستثمار في سوق ألاوراق املالية ،

 6102، 10، العدد 10املال وألاعمال، املجلد  إقتصاد

افقتوفيق جوادي، دمحم دينوري سالمي،  _ العدد ، 0مجلة الدارسات الاقتصادية واملالية، املجلد ، التوحيد املحاسبي أم التو

2 ،6100 

مع دراسة )الجزائرية الضرائب املؤجلة وأثارها على املؤسسات الاقتصادية ، بهاز  بكيري ، جياللي  جمال الدين _

 6160، 10، العدد 12املجلد   ، مجلة املنهل الاقتصادي،(توضيحية

املعالجة املحاسبية للضرائب في املؤسسات الاقتصادية الجزائرية جياللي بهاز، جمال الدين بكيري، يوسف شرع،  _

 6160، 16، العدد 10مجلة مقريزي للدراسات الاقتصادية واملالية، املجلد  ،(مؤسسة عالج)

على تكلفة وجودة املعلومات املحاسبية في ظل تكنولوجيا ( SCF)أثر تطبيق النظام املحاسبي املالي ، قورين  حاج قويدر _

 6106، 01، العدد 01، مجلة الباحث، املجلد املعلومات

، مجلة الدراسات التجارية تأثير الضرائب املؤجلة على النتيجة املحاسبية والجبائية الدورةطالب،   حسين سهام _

 6160، 16العدد  ،12الاقتصادية املعاصرة، املجلد و 

، مجلة أهمية معايير املحاسبة الحكومية الدولية في تفعيل وتطوير نظام املحاسبة الحكومية، فياض  حمزة دمحم رملي _

 6102، 22 املصرفي، العدد

دراسة –( IAS/IFRS)واملعايير املحاسبية الدولية ( SCF)الجسابات املجمعة بين النظام املحاسبي املالي ، عريوة  رشيد _

 .6102، 02، العدد 01، مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، املجلد -6102حالة مجمع صيدال لسنة 
 

  

 



                 

 
402 

ــــــع ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  املراجـ

على جودة القوائم املالية  IAS 12أثر إلافصاح عن الضرائب املؤجلة وفق متطلبات سعيدي بن شهرة، قمان عمر،  _

، مجلة البشائر الاقتصادية، للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية، دراسة حالة الشركة الجزائرية مجمع سوناطراك

 .6160، 10، العدد 12املجلد 
 -والافصاح عن الضرائب املؤجلة على جودة القوائم املالية أثر تفادي مشكالت القياس سعيدي بن شهرة، قمان عمر،  _

 6160، 10، العدد 12، مجلة مجاميع املعرفة، املجلد دراسة حالة
، 0، العدد 0، مجلة جديد الاقتصاد، املجلد أهمية التوحيد املحاسبي العالمي بالنسبة للشركات الدوليةشعيب شنوف،  _

6112 

افق بين النظام املحاسبي املالي والقواعد الجبائية في الجزائرعبد الكريم فرحات،  صالح مرازقة، _ ، مجلة إشكالية التو

 .6161، 10، العدد 12دية، املجلد دراسات اقتصا
من خالل إلافصاح، الاعتراف والقياس على جودة القوائم ( 12)أثر تبني املعيار املحاسبي الدولي رقم ، عادل جعنيظ _

، 12، مجلة إدارة ألاعمال الاقتصادية، املجلد دراسة ميدانية آلراء عينة من املتخصصين في املحاسبة والجباية" املالية

 .6160، 10العدد 
، مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا، في الجزائر IFRS/IAS)) متطلبات تطبيق النظام املحاسبي املوحد ،كتوش  عاشور  _

 6112، بن بوعلي، جامعة الشلف، الجزائر العدد السادس، جامعة حسيبة

مع إلاشارة إلى التشريعي  –تطبيق املعايير الدولية للمحاسبة في ظل إلاطار النظري للمحاسبة ، عيادي  عبد القادر _

 6102، 00، املجلة ألاكاديمية للدراسات الاجتماعية وإلانسانية، العدد للنظام املحاسبي املالي الجزائري 

دراسة مقارنة مع النظام -( IAS)قياس انخفاض قيمة ألاصول وفقا ملعايير املحاسبة الدولية قادري،  القادرعبد  _

 .6102، 16، العدد 10، مجلة دفاتر  بوادكس، املجلد (SCF)املحاسبي املالي
الاهتالكات والضرائب تكييف النظام الجبائي الجزائري مع متطلبات النظام املحاسبي املالي من خالل عفاف زهراوي،  _

 6161، 10، العدد 12، مجلة العلوم إلانسانية والاجتماعية، املجلد املؤجلة

املعالجة الجبائية للنتيجة املحاسبية بين النظام الجبائي الجزائري والنظام املحاسبي ، بن عواق  ، العربيقدوري  عمار _

 6102، 10، العدد 12املجلد  ، مجلة دراسات جبائية،املالي

آليات تكييف املعالجة املحاسبية والجبائية في الجزائر مع متطلبات املعيار املحاسبي للضرائب الدخل  قمان،  عمر _

IAS 12- مجلة املقريزي للدراسات الاقتصادية واملالية، املجلد دراسة حالة الضرائب املؤجلة وإعادة تقييم التثبيتات ،

 .6166، 10، العدد 12
الانتقال من النتيجة املحاسبية إلى النتيجة الجبائية في ظل اعتماد على املعيار املحاسبي دراجي، قنذوز بن توتة،   عيس ى _

 .6102 ،10، العدد 06، مجلة دراسات اقتصادية، املجلد الضرائب الدخل – 06الدولي رقم 
، 0، مجلة دراسات اقتصادية، املجلد -دراسة مقارنة–النظام املحاسبي املالي ومعايير املحاسبة الدولية ،بن حركو  غنية _

 6102، 2العدد 

، مجلة دور الحسابات الخاصة للخزينة  في تمويل برامج التنمية الاقتصادية في الجزائر، بوفليح  ، نبيلفوقة  فاطمة _

 6102، 00العدد ، 12إلاستراتيجية والتنمية، املجلد 
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مجلة كلية بغداد  تأثير املحاسبة إلابداعية في تحديد الوعاء الضريبي للدخل والحد من آثارها،ليلى عبد الصاحب،  _

 22للعلوم الاقتصادية الجامعية، العدد 

املؤشر للدراسات الاقتصادية، ، مجلة الحسابات الخاصة للخزينة في نظام املوازنة الجزائري ، نور   ، دمحم ملينبلجياللي  دمحم _

 6102، 16، العدد 16املجلد 

افق إلافصاح املحاسبي وفق النظام املحاسبي املالي ، مليكة حفيظ شباكي، نوارة  دمحم _ مع متطلبات معيار ( SCF)مدى تو

 6102، 01، العدد 16دراسات اقتصادية، املجلد  -، مجلة الحقوق والعلوم إلانسانيةاملحاسبة الدولي رقم واحد

مساهمة النظام الجبائي في دعم تنافسية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بالجزائر دمحم ألامين وليد طالب، نظيرة قالدي،  _
 6102، 01، العدد 12، مجلة الباحث الاقتصادي، املجلد دراسة ميدانية بوالية قسنطينة–

آفاق، مباركي  دمحم الصالح _ اقع و  6161، 62، العدد 60مجلة إلاحياء، املجلد ، التحصيل الضريبي و

اقيةدمحم راض ي عبد الكاظم،  _ افق مع املعايير املحاسبية الدولية في ظل التغيرات في البيئة العر ، مجلة كلية مبررات التو

 6102، كلية الاقتصاد، جامعة ألانبار، العراق، 10، العدد01مدينة العلم الجامعة، املجلد

إلافصاح عن الضرائب املؤجلة على وفق املعيار املحاسبي الدولي رقم ، حيدر، على دمحم ثجيل املعموري  دمحم علي يوسف _

 .6100، 01، العدد 01، مجلة دراسات محاسبية ومالية، املجلد (06)
، مجلة ألاحداث الالحقة نموذجا -امتدادات املعايير املحاسبية الدولية نحو معايير التدقيق الدولية مريم بن يوسف،  _

 6161، 16العدد /12املنتدى للدراسات وألابحاث الاقتصادية، املجلد 

، مجلة الاقتصاد (10)معالجة ألاصول البيولوجية وفق النظام املحاسبي املالي واملعيار املحاسبي الدولي حسيني،  منال _

 .6166، 16، العدد 12واملالية، املجلد 
افق مع املعايير املحاسبية الدولية للمحاسبة في النشاط الزراعي دراسة تحليلية مقارنة كامل حمد،  منى _ أهمية التو

اقية رقم ( 10)للمعيار املحاسبي الدولي رقم  ، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية (00)والقاعدة املحاسبية العر

 2013الجامعة، 

، مجلة الدراسات وأهمية الافصاج املحاسبي لألصول غير امللموسة( 83)املعيار املحاسبي ، نعامة مباركة، بن يحي  نجاة _

 .6102، 16، العدد 16املحاسبية واملالية املتقدمة، املجلد 
لإلعانات واملساعدات الحكومية وفق النظام املحاسبي املالي ومتطلبات  املعالجة املحاسبية والجبائيةهجيرة بوزوينة، _

 .6160، 6، العدد 01، مجلة دراسات جبائية، املجلد (61)املعيار الدولي 
، مجلة ألابحاث املعالجة الجبائية لألعباء لالنتقال من النتيجة املحاسبية إلى النتيجة الجبائيةبليدية،   وحيد _

 6160، 16، العدد 02املجلد  ألاقتصادية،

 6166، 0، العدد 0، املجلة الدولية لألداء الاقتصادي، املجلد املعوقات والحلول -قراءة في النظام الضريبي يوسف قاش ي،  _

معوقات عدم إلافصاح عن الضرائب املؤجلة وفق املعايير املحاسبية ، يوسف مامش، دمحم الصالح زويتة، مريزق عدمان _

 .6102، 10، العدد 01، مجلة الاقتصاد الجديد، املجلد في بيئة ألاعمال الجزائريةالدولية 
 املؤتمرات وامللتقيات -3 
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أثر تطبيق النظام املحاسبي املالي على إرساء مبدأ لإلفصاح والشفافية في إطار إسماعيل علوي، عبد الحليم سعيدي،  _

، امللتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املالي حوكمة الشركات والحد من الفساد املالي واملحاسبي

 6106ماي  2-2وإلاداري، جامعة بسكرة، الجزائر، 
، املؤتمر دور املعايير املحاسبية الدولية في الحد من ألازمة املالية العامليةحسين عبد الكريم سلوم، بتول دمحم نوري،  _

، كلية الاقتصاد "آلافاق -الفرص -التحديات"العلمي الدولي حول تداعيات ألازمة الاقتصادية العاملية على منظمات ألاعمال 

 6112والعلوم إلادارية، جامعة الزرقاء، ألاردن، 

مداخلة مقدمة ضمن فعالية ، متطلبات تكييف القواعد الجبائية مع النظام املحاسبي املاليعلي عزوز، متناوي دمحم،  _

، كلية (تجارب، تطبيقات وأفاق)امللتقى الدولي ألاول حول النظام املحاسبي املالي الجديد في ظل املعايير املحاسبية الدولية 

 6101العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الوادي، الجزائر، جانفي 
أثر تطبيق الضرائب املؤجلة على جودة القوائم املالية في ظل النظام املحاسبي زغود، دمحم زرقون، شريفة جعدي، تبر  _

 -IAS- IFRS)، امللتقى الدولي حول معايير املحاسبية الدولية دراسة حالة مؤسسة خدمية بوالية ورقلة –املالي الجزائري 

IPSAS ) على ضوء التجارب ( املالي والعمومي)النظام املحاسبي الجزائري  إتجاهات –في تفعيل أداء املؤسسات والحكومات

 .6102نوفمبر،  60و  62الدولية، جامعة ورقلة، الجزائر، 

مداخلة في امللتقى الدولي حول إلاطار  ،"تحديات وأهداف"النظام املحاسبي املالي الجديد في الجزائر مراد آيت دمحم،  _

، جامعة سعد دحلب، (IAS/IFRS)املفاهيمي للنظام املحاسبي املالي الجديد وآليات تطبيقه في ظل معايير املحاسبية الدولية 

 6112البليدة، الجزائر، 

افق أم التوحيد منى سالم حسين عرمي،   _ انب الجدل وحقائق من املعايير املحاسبية الدولية ومرونة التو املحاسبي جو

، املؤتمر العلمي الرابع تحت عنوان الاقتصاد الخفي وإدارة الزمات، كلية إلادارة والاقتصاد، جامعة تكريت، الازمة املالية

 .6161العراق، 

 رسائل املاجستير -4 

ودوره في تحقيق العدالة ( 06)رقم إلافصاح على وفق املعيار املحاسبي الدولي ، حيدر دمحم على يوسف حمدان املياحي _
اقية الخاصة ، رسالة لنيل شهادة املاجستير، قسم الدراسات الضريبية بحث تطبيقي في عينة من املصارف العر

 .6102املحاسبية واملالية، جامعة بغداد، 
رسالة لنيل شهادة  ،مقارنةدراسة –النظام الضريبي بين املفكر املالي املعاصر والفكر املالي إلاسالمي رحمة نايتي،  _

 6102املاجستير، تخصص إدارة املالية، كلية العلوم إلافتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قسنطينة، 

 ALEMOدراسة حالة مؤسسة  -دور املعايير املحاسبية الدولية في تحسين جودة املعلومات املاليةبولجنيب،   عادل _

رسالة مقدمة  لنيل شهادة ماجستير، تخصص إدارة مالية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم  ،الخروب والية قسنطينة

 6102، الجزائر، 6التسيير، جامعة قسنطينة 

تقييم دور املعلومات املحاسبية إلالكترونية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي من وجهة نظر عالء سعيد حسين سعد،  _

ائر  ، رسالة لنبيل شهادة املاجستير، تخصص املحاسبة والتمويل، كلية التجارة، الجامعة الضريبيةمكاتب املحاسبة والدو

 6102 غزة، فلسطين،-إلاسالمية
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ضرائب الدخل في ظل تباين النظام املحاسبيي املالي والنظام  06آفاق تطبيق املعيار املحاسبي الدولي رقم قبايلي،   دمحم _

 6100شاهدة املاجستير، تخصص محاسبة وتدقيق، جامعة سعد دحلب، البليدة،  ، رسالة لنيلالجبائي الجزائري 

، رسالة مدى فعالية تطبيق النظام املحاسبي املالي في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الجزائريةسعيداني،   دمحم السعيد _

 6102لنيل شهادة املاجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 

افق املحاسبي بين النظام املحاسبي املالي ومعايير املحاسبة الدولية في معالجة التثبيتاتداشير،   مليكة _ ، رسالة التو

تير، تخصص محاسبة وتدقيق، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، مقدمة لنبيل شهادة املاجس

 6102، الجزائر، 6جامعة البليدة 

تحقق الايراد في القطاع الخدمي وفقا للمعايير املحاسبية الدولية حالة تطبيقية على املؤسسة يوسف حافظ قرطالي،  _

 6112ماجستير، حلب، سوريا، رسالة ، العامة لالتصاالت في سورية

 أطروحة الدكتوراه -5 

متطلبات تكييف النظام الجبائي الجزائري مع النظام املحاسبي املالي لتعزيز الشفافية وضبط الوعاء يخلف،   إيمان _
محاسبة وتدقيق، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية  وعلوم التسيير،  ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تحصصالضريبي

 6102جامعة حسبية بن بوعلي، الشلف، 
ائم مفتاح،   حمزة _ تأثير إلانحراف بين النظام املحاسبي املالي ومعايير املحاسبة الدولية على درجة إلافصاح في القو

تدقيق ومراقبة التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم ، أطروحة لنبيل شهادة الدكتوراه، تخصص املالية

 6161، جزائر، 0التسيير، جامعة الجزائر 

، أطروحة مقدمة لنيل دور النظام املحاسبي املالي في تفعيل طرق تقييم املؤسسة الاقتصادية الجزائريةرفيق يوسفي،  _

م الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الدكتور شهادة الدكتوراه، تخصص محاسبة وتدقيق، كلية العلو 

 6102يحي فارس، املدية، الجزائر، 

دراسة –تأثير تطبيق النظام املحاسبي املالي على الضرائب املؤجلة في ظل التشريع الضريبي الجزائري صديق حسوس،  _

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص بنوك، مالية ومحاسبة، كلية مجموعة من املؤسسات الاقتصادية الجزائري 

 6102رية وعلوم التسيير، جامعة دمحم بوضياف، املسيلة، العلوم الاقتصادية والتجا

ائر دراسة حالة مؤسسة الجزائرية للتجهيزات وآلاالت فرحات،   عبد الكريم _ افق املحاسبي الجبائي في الجز إشكالية التو

تخصص محاسبة ومالية، جامعة عبد الحميد مهري،  لنبيل شهادة الدكتواره، أطروحة، قسنطينة ALEMOالصناعية 

 6102قسنطينة، 

، أطروحة محاسبة الضرائب على الدخل في ألاردن وفق متطلبات معايير  املحاسبة الدولية ر تطوي ،علي أحمد مساعد _

 6100لنيل شهادة الدكتوراه، كلية ألاعمال، جامعة عمان العربية، 

اقع وتحدت ، بن حركو  غنية _ ، أطروحة دراسة تحليلية–النظام املحاسبي املالي في ظل البيئة املحاسبية الجزائرية و
 6102مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الاقتصاد، جامعة قسنطينة، الجزائر،

اطروحة لنبيل شهادة  ،6102-6106تطبيق النظام املحاسبي املالي ودوره في تفعيل الرقابة الجبائية الفترة بودرة،   فاطمة _

 6102ألاغواط،  -الدكتوراه، تخصص محاسبة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الجامعة عمار ثليجي
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، أطروحة لنيل شهادة انعكاسات تطبيق النظام املحاسبي املالي على مهنة املراجعة الخارجية بالجزائرحولي،   دمحم _

 6102خصص محاسبة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة باجي مختار، عنابة، الدكتوراه، ت

، توجه الفكر املحاسبي الحديث الستخدام القيمة العادلة وأثر ذلك في إلافصاح عن التقارير املاليةقوادري،   دمحم _

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص محاسبة وتدقيق، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 

 .6161، 6البليدة 

إلافصاج املحاسبي على أساس القيمة العادلة وأثره في تزويد مستخدمي البيانات املالية على سعيداني،   دمحم السعيد _

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص علوم التسيير، كلية إتخاذ القرارات في املؤسسات الاقتصادية الجزائري 

 6102جزائر، العلوم الاقتصادية والتجارية والعلوم التسيير، جامعة غرداية، ال

، إشكالية توحيد حسابات الشركات الفرعية ألاجنبية في ظل املمارسات املحاسبية الدولية املختلفة، بصير  هدى _

 .6102، 0في العلوم الاقتصادية، جامعة فرحات عباس، سطيف  دكتوارهالل شهادة يلن أطروحة

 القوانين والتشريعات -6 

، الجزائر 00-10، يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 052-13املرسوم التنفيذي رقم ، 62الرسمية، العدد رقم  الجريدة  _

6112 

املتعلقة بتخصيص مناصب  يضبط الكيفيات، 601-01املرسوم التنفيذي رقم ، 22الرسمية، العدد رقم  الجريدة  _

 6102، الجزائر العمل وتحديد الاشتراك املالي ومنح إلاعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل لألشخاص املعوقين

، املتضمن تحديد أسقف رقم ألاعمال وعدد املستخدمين 6113-10-62املؤرخ في ، 02الجريدة الرسمية، العدد رقم  _

 6112، الجزائر، الكيانات الصغيرة بفرض مسك محاسبة مالية مبسطةوالنشاط املطبقة على 

، املتضمن قواعد التقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوفات 6113-10-62املؤرخ في ، 02الجريدة الرسمية، العدد رقم  _

 6112، الجزائر، املالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها

 6112، الجزائر، املتضمن النظام املحاسبي املالي 00-10القانون رقم ، 22الرسمية، العدد رقم  الجريدة _

 0222، الجزائر، واملتعلق امليزانية العامة للدولة 0831-10-10الصادر بتاريخ  00-31القانون رقم ، الجريدة الرسمية _
 4045املديرية العامة للضرائب، وزارة املالية، الجزائر،  ،الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبية _

 املبادئ املنظمة ملراجعة الحساباتدليل مراجعة حسابات قباضات الضرائب،  _

 6166، املديرية العامة للضرائب، وزارة املالية، الجزائر، قانون إلاجراءات الجبائية _

 6160للضرائب، وزارة املالية، الجزائر، ، املديرية العامة قانون إلاجراءات الجبائية _

، في الحجوز التحفظية، أحكام عامة،  ألامانة العامة للحكومة، رئاسة الجمهورية، قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية _

 6112الجزائر، 

 6166 ، املديرية العامة للضرائب، وزارة املالية، الجزائر،قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة _

 4044، 500الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد  ،قانون املالية _

 6160، دفع الضريبية الجزافية الوحيدة والتزامات املكلفين بالضريبية، مديرية العالقات العمومية وإلاتصال _



                 

 
454 

ــــــع ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  املراجـ

 املراجع باللغة ألاجنبية: انياث

 

1- Les Livres 

_ Alain Frydlender, Julein Pagezy, S’intier aux IFRS, editions francis lefbre, 

Paris, 2004 

_ Anne-Marie Bouvier, Charlotte Disel, Introduction à la comptabilité, Dunod, 

Paris, 2008 

_ Asif Chaudhry and others, Interpretation and Application of IFRS 

standards, copyright by john wiley & sons, 2015 

_ Bernard Colasse, , Encyclopédie de comptabilité, contrôle de gestion et 

audit, Economica, Paris, 2000 

_ Catherine Maillet, Anne le manh, Les normes comptables internationales 

(IAS/IFRS),sup, Foucher, 5
ème

 édition, Vanves, 2007 

_ Choi , Frederick , D. S, & Others, International Accounting, 4th ed Prentice 

Hall, 2002 

_ Conor Foley, B. Comm, MAcc, ACA, Dip IFR, The Standard Process of 

International Financial Reporting Standards by the International 
Accounting Standards Board (IASB), Certified Public Accountants, 2018 

_ Conseil National de la Comptabilité, Commision de normalisation des 

pratiques comptables et des diligences professionnelles, Traitement de 

l’indemnité de départ en retraite et avantages assimilés 

_ DELVAILLE Pascale, l’Harmonisation comptable européenne en droit et en 
pratique, thèse d’octorat, crefige- dauphine, Paris, 4005 

_ Ducasse et autres, Normes Comptables Internationales IAS/IFRS, Pages 

Bleues Internationales, Bouira, Algérie, 2010 

_ IFRS Foundation, Due Process Handbook, International Accounting Standars 

Board and IFRS Interpretations Committee, 2020 

_ Mohamed Benkaci, Les Normes Comptables Internationales IAS/IFRS, 

édition Berti, Alger, 2009 

_ Obert Robert, Pratique des normes IAS/IFRS, Ed danord, Paris, 2008 

_ Odile Barbe, Laurent Diedelot, Maitriser les IFRS, editions Groupe Revue 

Fiduciaire, Paris, 2012 

_ Paul D. Kimmel, Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso, Accounting: Tools for 

business decision making, Seventh edition, John Wiley & Sons, 2018 

_ Rabah Tafighoult, Le Système Comptable Financier, Imprimerie Aures 

emballages, Première édition, Algérie, 2015 

_ Rachida Boursali, Les Normes Comptables du SCF, Aloulfia Talita, Oran, 

2010 

_ Ratiba Aoudjit, Le systèm comptable financier, ENAG édition, Algérie, 2012 

 

 



                 

 
452 

ــــــع ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  املراجـ

2- Les Articles et Thèses 

_ Azouani Nacer, Saihi Youcef, Le risque financier lié au processus de la 

constataion des impôts différés dans les groupe Algériens, Article dans la 

Revue des études juridique & économique, Volume 02, Numéro 01, 2013 

_ Belouattar Tarek, Adjila Mohamed, The accounting for deferred taxes in the 

analysis of financial performance in economic institutions – a sample study 

of Algerian institutions, Journal of Economic Integration, Volume 10, Numéro 

01, 2022 

_ Bouazza Abdelkader, L’Incidence Fiscale sur le résultat de l’Entreprise à 
travers le code Fiscal Algérien, Article dans la Revue EL-HAKIKA, Volume 

13, Numéro 04, 2014 

_ Manu Kohli, Rinky Kohli, Vijay Lakra, A study International Standard & 

Indian Accounting Standard, International Research Journal of Management 

Sociology & Humanity, vol8, issue2, 2017 

_ Moula Assia, Les impôts différés : une perception économique de l’impôt 
sur le résultat et un vecteur de communication – L’expérience de l’Algérie, 

Journal of Financial Accounting and Managerial studies, Université Larbi Ben Mhidi, 

Oum El Bouagh , Volume 03, Numéro 02, 2016 

_ Oueld Amer Smail, La Normalisation Comptable en Algerie: Presentation 

du nouveau system comptable financier, revue des sciences Economique et 

de Gestion, volume 10, N° 10, 2010 

 3- Les Sites d'Internet 

_ http://mawdoo3.com 

_ https://aindirectory.com/ 

_ https://ar.encyclopedia-titanica.com/significado-de-criterio  

_ https://dexef.com/system/taxes-accounting/ 

_ https://dexef.com/system/taxes-accounting/ 

_ https://lentrepreneuralgerien.com/impots/item/119-la-taxe-de-la-formation-

professionnelle-continue-et-d-apprentissage-en-algerie  

_ https://www.groupehydrapharm.com 

_ https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias12 

 

https://lentrepreneuralgerien.com/impots/item/119-la-taxe-de-la-formation-professionnelle-continue-et-d-apprentissage-en-algerie
https://lentrepreneuralgerien.com/impots/item/119-la-taxe-de-la-formation-professionnelle-continue-et-d-apprentissage-en-algerie


  

 
CCXI

V 

 راتاقائمة الاختص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  املالحق



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES FINANCES

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DE ……………………………..

DIRECTION DES  ………………………

CDI/CPI/RECETTE DES IMPOTS DE  …………………….

Compte   S/C 
 Ligne 

DGI 
 S/L  DESIGNATION DES PRODUITS  Clés de répartition 

500 006   Produit des amendes et condamnations pécuniaires  

1        Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 100% C/ 201 007 ligne 01 

2        Produit des amendes et saisies des services des enquetes  100% C/ 500 017 P/C 500 041

Total  AM/ COND PEC

500 020  Impôt sur les dépenses et produits divers

TVA DIW

TVA DIW  droits au  comptant de l'année en cours
75% C/201 003 - 300 Ligne 1 01;  10% 402 002-01 (Cnes); 15% 

C/500 019 Ligne 2 01

TVA DIW  droits au  comptant des années antérieures
75% C/201 003 - 300 Ligne 1 01;  10% 402 002-01 (Cnes); 15% 

C/500 019 Ligne 2 02

TVA  DIW rôles: année en cours 
75% C/201 003 - 300 Ligne 1 02 ; 10% 402 002-01 (Cnes); 15% 

C/500 019 Ligne 2 01

TVA  DIW rôles: les années antérieures :
75% C/201 003 - 300 Ligne 1 02 ; 10% 402 002-01 (Cnes); 15% 

C/500 019 Ligne 2 02

1 03 TVA Drts au comptant produits pétroliers (DIW)
75% C/201 003 - 307 Ligne 1 03 ; 10% 402 002-01 (Cnes); 15% 

C/500 019 Ligne 2 01

TVA DGE

2 01 TVA DGE  droits au  comptant de l'année en cours 75% C/201 003  300 Ligne 2  01; 25% C/500 019 Ligne 2 02  

TVA DGE  droits au  comptant les années antérieurs 75% C/201 003  300 Ligne 2  01; 25% C/500 019 Ligne 2 02  

2 02 TVA  DGE rôles: année en cours 75% C/201 003 Ligne 2  02; 25% C/500 019 Ligne 2 02  

TVA  DGE rôles: les années antérieures 75% C/201 003 Ligne 2  02; 25% C/500 019 Ligne 2 02  

2 03 TVA Drts au comptant produits pétroliers (DGE) 75% C/201 003-307 Ligne 2 03; 25% C/500 019 Ligne 2 02 

3        Timbre gradué attestations assurance automobile 50% C/302 069; 50% C/201 002-201 Ligne 12

4       Produit des pénalités de recouvrement 100% C/500 017 P/C  302 078

5       Produit brut des vignettes automobiles 30% C/ 500 019 -Ligne 10; 70%  C/201 002-201 Ligne 13.

6       Taxe sur les carburants 100% C/201 003-306 Ligne 12

7       Taxe additionnelle sur les produits tabagiques
5% C/302 069; 19% 302-096; 8% C/302 138; 68% C/201 003-

306 ligne 09

8       Taxe chambres de commerce et de l'industrie 100% C/500 017 CCI

 SITUATION STATISTIQUE DES RECOUVREMENTS 

 Arrêtée à la Fin du Mois de Décembre 2022 

1       

Total TVA DIW de l'année en cours

 Total TVA DIW 

TABLE DES REPARTITIONS

1 01

1 02

2       

Total TVA DGE de l'année en cours

 Total TVA DGE 

 Total TVA  

01الملحق رقم 



Taxe interieur sur la consommation

9 01 TIC/Bières 100% C/201 003-303 Ligne 01 

9 02 TIC/Tabacs 100% C/201 003-303 Ligne 02

10    Prélèvt/recettes des jeux à gains et de divertissement 100% C/201 003-306-Ligne 02 

11     Taxe sur les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes  34% C/402 002 Ligne 01 (Cnes); 66% C/201 003-306 Ligne 04 

Taxes écologiques

12 01  Taxe sur les activités polluantes et dengereuses pour l'environnement  100% C/201 007 Ligne 5 01

12 02  Taxe d'incitation au déstockage des déchets industriels 84% C/201 007  Ligne 5 02; 16% C/402 002 -01   12-02  (Cnes)

12 03

 Taxe d’incitation au destockage des déchets issus des soins médicaux 

et

vétérinaires et/ou de la recherche associée 

80% C/201 007  Ligne 5 03; 20% C/402 002 -01  12-03 (Cnes)

12 04  Taxe complém/ pollution atmosphérique d'origine indust 83% C/201 007  Ligne 5 04; 17% C/402 002-01   12-04 (Cnes)

12 05  Taxe complementaire sur les eaux  usées industrielles 
50% C/201 007 Ligne 5 05; 16 % C/302 079 Fonds national de 

l'eau; 34% C/402 002-01   12-05 (Cnes)

12 06  Taxe sur les sacs de plastique 100 % C/201 007  Ligne 5 06. 

12 07
 Taxe sur les autorisations d'exportation des déchets spéciaux 

dangereux 
100% C/201 007  5 07.

13 01 Taxe de  trans véhicules/ première mise en circulation 85% C/302 125 Ligne 1; 15% C/201 002 -201 Ligne 17

13 02  Contribution à la charge  des  concessionnaires  100% 302  125 Ligne 2

14     Redevance au profit  des  chambres d'agriculture 100% C/500 017 CA Ligne 6

15    Droit de timbre  sur  le registre de commerce 70% C/201 002-201 6;20% C/302 122;10%500 017P/C CCA et les CCI Ligne 2

16     Taxe/Chiffre d'affaires des operateurs de téléphonie mobile  50% C/201 003-306 L 10; 50% C/302 138 

17     Taxe  5%/Bénéfices net des import-distri -gros des médicts. 100% C/201 007 Ligne 13

18     Taxe de publicité (chiffre d'affaire/ activité publicitaire) 100% C/201 003-306 Ligne 11

19 01  Taxe de 5% du droit de circulation sur les alcools 100% C/302 138 Ligne 3

19 02  Taxe de 5% du droit de circulation sur les vins 100% C/201 003-306 Ligne 07

20    Taxe /CA production et d'importation des boissons gazeuses 100% C/302 138 Ligne 4

21    Taxe sur les chargements prépayés 
98% C/201 003-306 Ligne 05 ; 1% C/500 019 Ligne 17; 1% C/302 

069  

22    Taxe sur les ventes des produits énergitiques 100% C/302 131 Ligne 1

23 01 Taxe d' efBicacité énergétique 90% C/201 003 -308 -01; 10% C/302 131 Ligne 2

23 02 Taxe sur la consommation énergetique 90% C/201 003 -308 -02; 10% C/302 131 Ligne 3

24    
 Taxe sur les autorisations d'exploitation des nouveaux établissements 

classés 
100% C/201 007 Ligne 10;

25    
 Taxe sur les agréments des bureaux d'études exerçant dans les 

domaines de l'environnement 
100% C/201 007 Ligne 11; 

26     Taxe sur les poissons importés 
55% C/ 201 007 Ligne 12 ; 45% C/ 500 017 Ligne 7 P/ Chambre 

Algerienne de la Pêche et de l'Aquaculture 

500 026  Impots directs et taxes assimlées 

9       

 Total TIC 

12    

 Total taxes écologiques 

13    

19    

23    

 Total produits divers 

 Total 500 020 



1       Taxe sur l'activité professionnelle

 TAP des DIW autres que les DIW d'Alger (droit au comptant de  l'année 

en cours) 

66% C/402 002-01(Cnes); 29% C/402 001(W); 5% C/500 019 

Ligne 03 (CSGCL) 

 TAP des DIW autres que les DIW d'Alger(droit au comptant des années 

antérieures) 

66% C/402 002-01(Cnes); 29% C/402 001(W); 5% C/500 019 

Ligne 03 (CSGCL) 

TAP des DIW autres que les DIW d'Alger (rôles année en cours)
66% C/402 002-01(Cnes); 29% C/402 001(W); 5% C/500 019 

Ligne 03 (CSGCL) 

TAP des DIW autres que les DIW d'Alger (rôles années antérieures)
66% C/402 002-01(Cnes); 29% C/402 001(W); 5% C/500 019 

Ligne 03 (CSGCL) 

TAP DIW de la région d'Alger (droit au comptant de l'année en cours)
33% C/402 002-01(Cnes); 62% C/402 001(W); 5% C/500 019 

Ligne 03 (CSGCL) 

TAP DIW de la région d'Alger (droit au comptant des années antérieures)
33% C/402 002-01(Cnes); 62% C/402 001(W); 5% C/500 019 

Ligne 03 (CSGCL) 

TAP DIW de la région d'Alger  (rôles année en cours) 
33% C/402 002-01(Cnes); 62% C/402 001(W); 5% C/500 019 

Ligne 03 (CSGCL) 

TAP DIW de la région d'Alger  (rôles années antérieurs) 
33% C/402 002-01(Cnes); 62% C/402 001(W); 5% C/500 019 

Ligne 03 (CSGCL) 

Total TAP

2       Taxe foncière 100% C/ 402 002 -01 (Cnes) ligne 2

3       Ex Versement Forfaitaire (V F) 70% C/500 019 Ligne 07; 30% C/402 002 Ligne 3 (Cnes)

4       Impôt sur la fortune 70% C/201 001 Ligne 103; 30% C/402 002 Ligne 5 (Cnes)

5       Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 100% C/ 402 002-01 (Cnes) Ligne 4

6       Taxe d'habitation 100% C/ 402 002 -01 (Cnes) Ligne 9

Produits de l'IRG des revenus fonciers a répartir 

7 01  IRG des revenus fonciers à répartir - Droits au comptant 50% C/201 001 101 Ligne 07; 50% C/402 002 -01(Cnes)

IRG des revenus fonciers à répartir - Rôles année en cours 50% C/201 001 101 Ligne 07; 50% C/402 002 -01(Cnes)

IRG des revenus fonciers à répartir - Rôles des années antérieures 50% C/201 001 101 Ligne 07; 50% C/402 002 -01(Cnes)

8       Taxe de séjour 100 % C/ 402 002-01(Cnes) ligne 8

500 028 Droits et taxes miniers

 01
 Droit d'établissement d'acte sur produits miniers  - Autorisation de 

Wilaya 
100% C/500 019 ligne 16 

02
 Droit d'établissement d'acte sur produits miniers  - Autorisation  de 

l'ANAM 
100% C/201 007 ligne 9 - 04

 01 Taxe superficiaire sur produits miniers - Autorisation de Wilaya 70 % C/ 500 019 ligne 11- 30% C/201 007 ligne 09-01

02 Taxe superficiaire sur produits miniers- Autorisation de l'ANAM 50% C/ 500 019 ligne 11 – 50% C/201 007 ligne 09-01

3        Redevances d'extraction sur produits miniers 80% C/201 007 Ligne 9-02; 20%  C/500 019- 12

4        IBM (RAR) 91%  C/201 001 - 105; 9% C/500 019 - 13

1       

Total droit d'établissement d'actes

2       

Total taxe superficiaire

Total 500 026

101      

                              Total TAP  DIW autres que les DIW d'Alger de l'année en cours 

 Total TAP  DIW autres que celles d'Alger  

102      

                                         Total TAP  DIW de la région d'Alger de l'année en cours 

                                                                              Total TAP  DIW de la région d'Alger 

7       

7 02

                                                                             Total IRG revenu foncier de l'année en cours 

Total IRG revenu foncier



5        Pénalité de contrôle et de vérification 100% C/201 001 - 106 

6        Produit des adjudications des titres miniers  60% C/201 007 Ligne 9-03; 40% C/500 019-14

Total 500 028

500 029 Prodit de l'IFU à répartir

IFU à 5% -  (droit au comptant) année en cours
49% C/201001- Ligne 107; 0,5% C/500 017 CCI; 0,01% C/500 017  

CNAM; 0,24% C/500 017 CLAM; 40,25% C/402 002 Ligne 01 

IFU à 5% -  (droit au comptant) années antérieures

49% C/201001- Ligne 107; 0,5% C/500 017 CCI; 0,01% C/500 017  

CNAM; 0,24% C/500 017 CLAM; 40,25% C/402 002 Ligne 01 

Commune; 5% C/402 001 Wilaya; 5%  C/500 019 Ligne 15 CSGCL

102      IFU à 5%  (ycompris RAR à 6%)- Rôles année en cours

49% C/201001- Ligne 107; 0,5% C/500 017 CCI; 0,01% C/500 017  

CNAM; 0,24% C/500 017 CLAM; 40,25% C/402 002 Ligne 01 

Commune; 5% C/402 001 Wilaya; 5%  C/500 019 Ligne 15 CSGCL

103      IFU à 5%  (ycompris RAR à 6%)- Rôles les années antérieures

49% C/201001- Ligne 107; 0,5% C/500 017 CCI; 0,01% C/500 017  

CNAM; 0,24% C/500 017 CLAM; 40,25% C/402 002 Ligne 01 

Commune; 5% C/402 001 Wilaya; 5%  C/500 019 Ligne 15 CSGCL

IFU à 12% -(droit au comptant) année en cours

49% C/201001- Ligne 107; 0,5% C/500 017 CCI; 0,01% C/500 017  

CNAM; 0,24% C/500 017 CLAM; 40,25% C/402 002 Ligne 01 

Commune; 5% C/402 001 Wilaya; 5%  C/500 019 Ligne 15 CSGCL

IFU à 12% - (droit au comptant) années antérieures

49% C/201001- Ligne 107; 0,5% C/500 017 CCI; 0,01% C/500 017  

CNAM; 0,24% C/500 017 CLAM; 40,25% C/402 002 Ligne 01 

Commune; 5% C/402 001 Wilaya; 5%  C/500 019 Ligne 15 CSGCL

202      IFU à 12% - Rôles année en cours

49% C/201001- Ligne 107; 0,5% C/500 017 CCI; 0,01% C/500 017  

CNAM; 0,24% C/500 017 CLAM; 40,25% C/402 002 Ligne 01 

Commune; 5% C/402 001 Wilaya; 5%  C/500 019 Ligne 15 CSGCL

203      IFU à 12% - Rôles les années antérieures 

49% C/201001- Ligne 107; 0,5% C/500 017 CCI; 0,01% C/500 017  

CNAM; 0,24% C/500 017 CLAM; 40,25% C/402 002 Ligne 01 

Commune; 5% C/402 001 Wilaya; 5%  C/500 019 Ligne 15 CSGCL

Total IFU 1 et 2 

 IFU au minimum d'imposition (10000 DA)-droit au comptant année en 

cours 

49% C/201001- Ligne 107; 0,5% C/500 017 CCI; 0,01% C/500 017  

CNAM; 0,24% C/500 017 CLAM; 40,25% C/402 002 Ligne 01 

Commune; 5% C/402 001 Wilaya; 5%  C/500 019 Ligne 15 CSGCL

 IFU au minimum d'imposition (10000 DA)-droit au comptant les 

années antérieures 

49% C/201001- Ligne 107; 0,5% C/500 017 CCI; 0,01% C/500 017  

CNAM; 0,24% C/500 017 CLAM; 40,25% C/402 002 Ligne 01 

Commune; 5% C/402 001 Wilaya; 5%  C/500 019 Ligne 15 CSGCL

302      IFU au minimum d'imposition (10000 DA) (RAR )

49% C/201001- Ligne 107; 0,5% C/500 017 CCI; 0,01% C/500 017  

CNAM; 0,24% C/500 017 CLAM; 40,25% C/402 002 Ligne 01 

Commune; 5% C/402 001 Wilaya; 5%  C/500 019 Ligne 15 CSGCL

401      

402      IFU au minimum d'imposition (5000 DA) (RAR )

49% C/201001- Ligne 107; 0,5% C/500 017 CCI; 0,01% C/500 017  

CNAM; 0,24% C/500 017 CLAM; 40,25% C/402 002 Ligne 01 

Commune; 5% C/402 001 Wilaya; 5%  C/500 019 Ligne 15 CSGCL

501       IFU retenue à la source libératoire à 5% -Droit au comptant 100% C/201 001- Ligne 107

502      IFU retenue à la source libératoire à 5% - Rôles 100% C/201 001- Ligne 107

Total IFU 3, 4 et 5 

S total 1-IFU  année en cours

3       

301      

4       

5       

S total 2- IFU  année en cours

1       101      

2       

201      



Total 500 029

500 042 Droits et Taxes au titre de la fiscalité Petroliére à repartir

1         Redevance   99% C/201 011 Ligne  01 ; 1% C/ 302 131 

2        Impôt direct pétrolier (IDP) 100% C/201011 Ligne  02 

3        Impôt/Rénumération (IR) 100% C/201011 Ligne  03

4        Taxe sur le revenu pétrolier (T.R.P) 100% C/201011 Ligne  04 

5        Taxe sur les profits excéptionnels (T.P.E) 100% C/201011 Ligne  05 

6        Impots complémentaires sur le revenu (I.C.R) 100% C/201011 Ligne  06 

7        Taxe supérficiaire 100% C/201011 Ligne  07 

8       Taxe sur le torchage du gaz  45% C/ 201 011 Ligne  08 (H); 55% C/ 302 131

9        Recouvrements sur roles de regularisations 100% C/201011 Ligne  09

10     Produit du droit de transfert (1%) 100% C/201011 Ligne  10 

Total 500 042

 N°  DU 

COMPTE 

 N°  DU 

S/C 
 Ligne   S/Ligne  DESIGNATION DES PRODUITS Clés d'affectation

201 001 CONTRIBUTIONS DIRECTES

100      IRG traitements  fonction publique

IRG salaire antérieur

101       IRG AUTRES CATEGORIES

1        IRG ret. a la source sur les Rev.Creances,dépôts et caut

2        IRG Ret/Source sur le bénéfices distribués par les sociétés

 IRG (BIC/BNC)

3 01 IRG Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC)

                             IRG droit au comptant (acomptes et solde de liquidation)

                             IRG (minimum d'imposition)

3 02 IRG Bénéfices Non Commerciaux (BNC)

                             IRG droit au comptant (acomptes et solde de liquidation)

                             IRG (minimum d'imposition)

3 03  IRG Bénéfices professionnels (Droit au comptant et Minimum d'imposition)Antérieur

4       IRG bénéfices Professionnels-Rôles

IRG bénéfices Agricoles

5 01                              IRG acompte et solde de liquidation

5 02                              IRG (minimum d'imposition)

5 03                              IRG bénéfices Agricoles - Rôles

5 04                              IRG bénéfices Agricoles rôle antérieur 

6       IRG  autre retenues  à  la  source  

7 01  IRG des revenus fonciers à répartir - Droits au comptant  50% C/500 026 Ligne 7 01

7 02                                     IRG des revenus fonciers à répartir -Rôles année en cours50% C/500 026 Ligne 7 02

7 03                                     IRG des revenus fonciers à répartir -Rôles années antérieures50% C/500 026 Ligne  7 03

IRG sur plus value des cessions-Droits au comptant 

8 01                             IRG sur plus value des cessions immobilières et droit immobiliers 

8 02                             IRG sur plus value des cessions mobilières (actions et parts sociales) 

8 03 IRG sur plus value des cessions-Rôles

                                           Année en cours

 SECTION 1       BUDGET DE L'ETAT 

5       

3       

7       

8       



                                           Années antérieures   

102       IMPOT SUR LE BENEFICE DES SOCIETES (IBS)

1        IBS Ret/Srce/revenu sociétés non installées en Algérie+IBS PVC des actions et parts sociales sociétés non installées

2        IBS autres retenues à la source 

3        IBS perçu par voie de rôles

3 01                                           Année en cours

3 02                                           Années anterieures   

4       Acompte provisionels sur l'IBS

5       Solde de liquidation 

6       Minimum d'imposition

7        IBS complémentaire-Sociétés de fabrication de tabacs  

103      Impôt sur la fortune 70% C/500 026 Ligne 04 

104      AUTRES CONTRIBUTIONS DIRECTES

105      I.B. Minier (restes à recouvrer) 91% C/500 028 Ligne 04

106        Pénalité sur le contrôle et la vérification (droits et taxes minières) 100% C/500 028 Ligne 05

107      IFU (Quote-part du Budget de l'Etat)

49% C/500 029 Ligne 01 (101), Ligne 01 (102), Ligne 02 (201) 

Ligne 02 (202), 49% C/500 029 ligne 3 (301 et 302), ligne 4 (401) 

et  ligne 4 (402) ,100% C/500 029 Ligne 05 (501 et 502)

108      Produit de la taxe forfaitaire pour conformité fiscale 7%

1       Taxe de la formation professionnelle 

2       Taxe d'apprentissage

110      IRG  salaires secteur économique

201 002    ENREGISTREMENT ET  TIMBRE

200      

1        Mutation à titre onéreux d'Immeubles

2        Mutation à titre onéreux de Fonds de commerce

3        Mutation à titre onéreux de Meubles

4        Mutation à titre onéreux de Parts sociales

5        Mutation à titre onéreux Sociétés et créances

6        Autres(partages,échanges,ect.)

7        Droit fixe / demandes d'enregist produit pharm

8        Recettes diverses

9        Mutation à titre gratuit : Donations

10     Mutation à titre gratuit  : Successions

11     Pénalités

 Recouvrement sur rôles de droits d'enregistrement

                                                                                                                                           TOTAL IRG autres catégories de l'année en cours

                                                                                                                                                                                       TOTAL IRG autres catégories

                                                                                                                                                                                             Total IBS année en cours

                                                                                                                                                     TOTAL IBS

109      TFP TA

                          TOTAL IRG Salaire Fonction Publique/salaires antérieurs/autres catégories/Salaire sécteur économique  

                                                                             TOTAL DU COMPTE 201 001 

PRODUIT DE L'ENREGISTREMENT

12    



12 01                                              Année en cours

12 02                                               Années antérieures

13     Droit/déliv-renouv agrémt /bureau de liais non comciale.

 Taxe sur la publicité foncière/mise en conformité 

14 01                                           Année en cours

14 02                                           Années anterieures   

PRODUIT DU TIMBRE

1        Produit de la débite

2        Timbre de dimension

3        Timbre sur état

4        Timbre sur documents administratifs

5        Taxe transac./véh/Auto/occas/eng.roulant T.P

6        Registre de commerce 70% C/500 020-ligne 15

7       Carte d'artisan

8        Taxe / titres de voyages internationaux

9        Enseignes lumineuses

10     Bateaux de plaisances et autres

11     Divers

12     Timbre gradué attestation Assurance 50% C/500 020 Ligne 03 

13     Vignette Automobile 70% C/500 020 Ligne 5 

14     Pénalités du timbre

15     Pénalités /Vignette Automobile

16     Recouvrement sur rôles de droits de timbre

16 01  Année en cours

16 02         Années antérieures

17    Quote-part  sur la Taxe des Véhicules Neufs  15% C/500 020 Ligne 13-01 

19    Taxe sur les certificats de qualification et de classification professionnelles

20    Timbre sur l'octroi ou le renouvellement de l'agrément mondataire en propriété industrielle

201 003    IMPOTS DIVERS SUR LES AFFAIRES

300      TVA INTERIEURE (DIW)

1 01   TVA DIW  droits au  comptant 75% C/500 020 Ligne 1 01 

1 02   TVA  DIW rôles 75% C/500 020 Ligne 1 01

TVA INTERIEURE (DGE)

2 01   TVA Droits comptant 75% C/500 020 Ligne 2 01 

2 02   TVA sur rôle 75% C/500 020 Ligne 2 02 

Taxe interieur sur la consommation

1                                TIC Bières 100 % C/500 020 Ligne 9-01

2                                TIC Tabacs 100 % C/500 020 Ligne 9-02

303      

14    

                                                               Total du Produit de L'Enregistrement de l'année en cours 

                                                                                                              TOTAL DU PRODUIT DE L' ENREGISTREMENT 

201      

                                                                                    Total du Produit du Timbre de l'année en cours 

                                                                                                                        TOTAL DU PRODUIT DU TIMBRE 

                                                                                                                           TOTAL DU COMPTE 201.002 

1       

                                                                                                                                                                                Total TVA DIW

         2   

                                                                                                                                                                                Total TVA DGE

Total TVA  interieur



Total TIC

1       Droit de circulation sur les alcools

2       Droit de circulation sur les vins

305      1        Taxe sur les produits pétroliers (TPP)

AUTRES

2       Prélèvt/recettes des jeux à gains et de divertissement 100% C/500 020 Ligne 10 

4       Taxe sur les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes 66% C/500 020 Ligne 11 

5       Produit de la taxe sur les chargements prépayés 98% C/500 020 Ligne 21

6       Taxe forfaitaire (3%) sur ventes de tabac

7       Taxe de 5% du droit de circulation sur les vins 100% C/500 020 Ligne 19 - 02

8       Taxe sur la consommation des carburants des véhicules et camions à chaque sortie aux frontières du pays

9       Quote-part de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques 68% C/500 020 Ligne 07

10    Quote-part de la taxe sur le chiffre d’affaires des opérateurs de téléphonie mobile50% C/500 020 -16

11     Quote-part de la taxe de publicité (chiffre d’affaire sur l’activité 100% C/500 020 - 18

12 Quote part de la taxe sur les carburants 100% 500 020 ligne 6

Total autres

TVA droits au comptant sur produits pétroliers

1       TVA droits au comptant sur produits pétroliers DIW 75% C/500 020 Ligne 1 03 

2       TVA droits au comptant sur produits pétroliers DGE 75% C/500 020 Ligne 2 - 03 

1       Taxe d'efficaté énergétique  90% C/500 020 Ligne 23 - 01

2       Taxe sur la consommation énergétique 90% C/500 020 Ligne 23 - 02

Taxes ARPCE

1        taxe/activité des distributeurs en gros de recharges électroniques de 

2        sur le chiffre d’affaires annuel de l’autorité chargée de la régulation de 

3        taxe /le chiffre d’affaires des opérateurs titulaires de licences pour 

4       
 taxe de 0,5% sur le résultat annuel net des opérateurs titulaires 

d’autorisations de fournisseurs d’accès internet. 

5       

prélèvement /sommes perçues par les entreprises étrangères non 

installées en Algérie d’installations professionnelles permanentes, pour 

toute opération réalisée à l’importation des biens et services destinés à 

l’établissement et l’exploitation de réseaux de télécommunications fixe, 

201 004    CONTRIBUTIONS INDIRECTES

400      Droits d'essai et de garantie

401      Pénalités d'assiette sur I.I.C et T.C.A

1       Autres Contributions  

2       
 Taxe pour usage des appareils de radiodiffusion,de télévision et leurs 

accessoires. 

201 007    PRODUITS DIVERS DU BUDGET

1        Amendes et condamnations pécuniaires 100% C/500 006 ligne 01 

3        Recettes diverses

 Produit de la taxe de domiciliation bancaire

4 01                                   Selon le taux de 4%

402      

                                                                                              TOTAL DU COMPTE 201004 

4       

304      

Total Droit de circulation

306      

307      

 Total TVA droits au comptant sur produits pétroliers 

308      

309      

 TOTAL TAXES ARPCE 

                                                                                                                                                                TOTAL DU COMPTE 201 003 



402                                        Selon le taux de 1%

4 03                                   Selon le taux de 0,5%

 Produit des taxes écologiques

5 01 quote-part de la taxe sur activtés polluantes 100% C/500 020 Ligne 12-01 

5 02 quote-part/taxe d'incitation au déstockage - déchets industls 84% C/500 020 Ligne 12-02 

5 03

 quote-part/taxe d'incitation au destockage des déchets issus des soins 

médicaux et

vétérinaires et/ou de la recherche associée 

80% C/500 020 Ligne 12-03 

5 04 quote-part/taxe complé. sur la pollution atmosph origine indus 83% C/500 020 Ligne 12-04

5 05 quote-part /taxe  complem sur les eaux usées industrielles 50% C/500 020 Ligne 12-05 

5 06 quote-part/ taxe sur les sacs de plastique 100 % C/500020 Ligne 12-06

5 07
 Taxe sur les autorisations d'exportation des déchets spéciaux 

dangereux 
100% C/500 020 ligne 12 07

6       Produit de la Taxe sur les Véhicules de Tourisme des Sociétés 

7       contribution pour la promotion touristique

8       taxe spécifique /octroi-renouv sceau d'Etat (50 000DA)

9 01 Quote-part de la taxe superficiaire sur produits miniers 30% C/500 028 Ligne 2-01Wilaya;50% C/500 028Ligne2-02ANAM

 9 02 Quote-part de la redevances d'extraction sur produits miniers 80% C/500 028 Ligne 03

9 03 Quote-part du produit des adjudications des titres miniers 60% C/500 028 Ligne 06

9 04 Quote-part droit d'établissement d'actes 100% C/500 028 Ligne 1 - 02

10     Taxe sur les autorisations d'exploitation des nouveaux établissements 100% C/500 020 ligne 24

11    
 Taxe sur les agréments des bureaux d'études exerçant dans les 

domaines de l'environnement 
100% C/500 020 ligne 25

12     Taxe sur les poissons importés 55% C/ 500 020 ligne 26

13     Taxe  5%/Bénéfices net des import-distri -gros des médicts. 100 % C/500 020 Ligne 17

Total fiscalité Ordinaire (BE)

201 011    FISCALITE PETROLIERE 

1        Redevance  99% C/500 042 Ligne 01 (A) 

2       100% Impôt direct pétrolier (IDP) 100% C/ 500 042 Ligne 02 (B)

3        Impôt/Rénumération (IR) 100% C/ 500 042 Ligne 03 (C)

4        Taxe sur le revenu pétrolier (T.R.P) 100% C/ 500 042 Ligne 04 (D)

5        Taxe sur les profits excéptionnels (T.P.E) 100% C/ 500 042 Ligne 05 (E)

6        Impots complémentaires sur le revenu (I.C.R) 100% C/ 500 042 Ligne 06 (F)

7        Taxe supérficiaire 100% C/ 500 042 Ligne 07 (G)

8        Taxe sur le torchage du gaz  45% C/500 042 Ligne 08(H)

9        Recouvrements sur rôles de regularisations 100% C/ 500 042 Ligne 09 (I)

10     Produit du droit de transfert (1%) 100% C/ 500 042 Ligne 10 (J)

TOTAL DU COMPTE 201.011

402 002 1            Budgets des Communes Clés d'affectation

 Total Produit de la taxe de domiciliation bancaire

5       

Total des taxes écologiques

9       

 TOTAL DU COMPTE 201.007 

TOTAL DE LA SECTION 1

Section 2 BUDGETS DES COLLECTIVITES LOCALES



Taxe sur l'activité professionnelle

1 01  TAP recouvrée au niveau des DIW autres que les DIW d'Alger 66% C/500 026 Ligne 01 100

1 02  TAP recouvrée au niveau de la région d'Alger 33% C/500 026 Ligne 01 102 

2       Taxe foncière 100% C/500 026 Ligne 02 

3       EX-Versement forfaitaire 30% C/500 026 Ligne 03

4       Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 100% C/500 026 Ligne 05

5       Impôt sur la fortune 30% C/500 026 Ligne 04 

6       IRG/Revenu foncier 50% C/ 500 026 Ligne 07

7 01               TVA DIW  droits au  comptant 10% C/500 020 Ligne 1 01

7 02               TVA DIW  Rôles 10% C/500 020 Ligne 1 02 

7 03               TVA Drts au comptant produits pétroliers (DIW) 10% C/500 020 Ligne 1 03

8       Taxe de séjour 100 % C/500 026 Ligne 08

9       Taxe annuelle d’habitation 100 % C/500 026 Ligne 06

Impot Forfaitaire Unique

               IFU 5% et 12%, minimum d'imposition et RAR 40,25%C/500 029Ligne01(101), Ligne01(102)et Ligne02(201),Ligne 02(202)

Taxes écologiques

12 01 Taxe sur les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes 34% C/ 500 020 Ligne 11 

12 02 Taxe d'incitation au déstockage des déchets industriels 16% C/500 020 Ligne 12 02

12 03  Taxe d’incitation au destockage des déchets issus des soins médicaux 20% C/500 020 Ligne 12 03 

12 04 Taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique d'origine industrielle17% C/500 020 Ligne 12 04 

12 05 Taxe complementaire sur les eaux  usées industrielles 34% C/500 020 Ligne 12 05 

402 001

Taxe sur l'activité professionnelle

 1 01        TAP recouvrée au niveau des DIW autres que les DIW d'Alger 29% C/500 026 Ligne 01 101

1 02        TAP recouvrée au niveau de la région d'Alger 62% C/500 026 Ligne 01 102 

2       IFU 5% et 12%, minimum d'imposition et RAR  5% C/500 029 Ligne 01 (A) et 02 (B), 03 et 04 

500 019 Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales 

Taxe sur la valeur ajoutée

2 01         TVA recouvrée au niveau des DIW 15% C/500 020 Ligne01  

2 02         TVA  recouvrée au niveau de la DGE 25% C/500 020 Ligne02 

Taxe sur l'activité professionnelle

3 01         TAP recouvrée au niveau des DIW autres que les DIW d'Alger 5% C/500 026 Ligne01 101 

302              TAP recouvrée au niveau de la région d'Alger 5% C/500 026 Ligne02 102 

7       Ex- Versement forfaitaire 70% C/500 026 Ligne 03

10    Vignettes sur vehicules automobiles 30% C/500 020 Ligne 05 

11    Taxe superficiaire 70% C/500 028 Ligne 2 - 01; 50%  C/500 028 Ligne 2- 02

12    Redevance d'extraction 20% C/500 028 Ligne 03

 Total taxes écologiques 

1       

                                                                                                                 Total TAP 

7       Taxe sur la valeur ajoutée

 Total TVA DIW  

10    

11    

 Total budgets des Communes  

Budgets des Wilayas

1       

 Total TAP  

 Total budgets des Wilayas  

2       

 Total TVA CSGCL 

3       

 Total TAP CSGCL 



13    IB Minier (RAR) 9% C/500 028 Ligne 04

14    Adjudications des titres miniers 40% C/500 028 Ligne 06 

15    IFU 5% et 12%, minimum d'imposition et RAR
 5% C/500 029 Ligne 01 et 02, 5% C/500 029 ligne 3 (302)et ligne 

4 (402) 

16     Droit d'établissement d'actes sur les produits miniers 100% C/500 028 Ligne 1 - 01

17    Quote-part de la taxe sur les chargements prépayés 1% C/500 020 Ligne 21

Total de la section 2

302 051    

302 069

1       Quote-part du timbre gradué attestations assurance automobile 50% C/ 500 020 -03

2       Quote-part de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques 5% C/ 500 020 -07

3       Quote-part de la taxe sur les chargements prépayés 1% C/500 020 Ligne 21

4       Quote-part du droit de timbre passeport (800DA) saisie directe

302 078 Fonds de Revenu Complémentaire 100% C/500 020 Ligne 04

302 079 Fonds national de l'eau potable

1       Redevances dues au titre de la concession de la gestion des distributeurs de l’eau potable saisie directe

2       Quote-part de la taxe complementaire sur les eaux usées industrielles 16% C/500 020 Ligne 12 05

302 096

1       Redevance d'inscription des produits pharmaceutiques  saisie directe

2       Quote-part de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques 19% C/500 020 Ligne 7

302 103  Fonds de Régulation des Recettes (FRR) saisie directe

302 122    1       Fonds de revenus complémentaires en faveur du personnel des 20% C/500 020 Ligne 15

302 125

1       
 Quote-part de la taxe de  transactions des véhicules au titre de la 

première mise à la circulation  
85% C/500 020 Ligne 13-01

2        Produit de la contribution à la charge  des  concessionnaires  100% C/500 020  Ligne 13-02 

302 131

1        Taxe sur les ventes des produits énergitiques 100% C/500 020 Ligne 22

2        Quote-part de la taxe sur l' efBicacité énergétique 10% C/500 020 Ligne 23 - 01

3        Quote-part de la taxe sur la consommation énergétique 10% C/500 020 Ligne 23 - 02

4        Quote-part de la  redevance pétrolière 1% C/500 042 Ligne 1 

5        Quote-part de la taxe  sur le torchage du gaz  55% C/500 042 Ligne 8

302 138 Fonds de Lutte Contre le Cancer

1       Quote-part de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques 8% C/500 020 Ligne 07 

2       Quote-part de la taxe sur le chiffre d'affaires des operateurs de téléphonie mobile 50% C/500 020 Ligne 16 

                Fonds  spécial pour le dévelopement  des  transports publics 

 Total 302 125 

 Fonds National pour les Energies Renouvlables et de la Cogénération 

Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles

 Total CSGCL 

Section 3 - FONDS SPECIAUX

                                                     Fonds de solidarité nationale

 Total 302 069 

 Total 302 079 

Fonds spécial des urgences  médicales 

 Total 302 096 

 Total 302 131 



3       Produit de la taxe de 5% du droit de circulation sur les alcools 100% C/500 020 Ligne 19 01 

4       
 Produit de la taxe/chiffre d'affaires des entreprises de production et 

d'importation des boissons gazeuses 
100% C/500 020 Ligne 20 

302 139 Fonds National de Développement Agricole saisie directe

500 017

1       Taxe chambres de commerce et de l'industrie 100% C/500  020 Ligne 08

2        Droit de timbre  sur  le registre de commerce -CCA et CCI 10% C/500  020 Ligne 15

3       IFU - Chambres de commerce et d'industrie

0,5% C/500 029 Ligne 01 (101), Ligne 01 (102), Ligne 02 (201) 

Ligne 02 (202), 0,5% C/500 029 ligne 3 (301) et (302), ligne 4 

(401) et  ligne 4 (402)

4       Chambre locale d'artisant et des métiers  (CLAM)

0,24% C/500 029 Ligne 01 (101), Ligne 01 (102), Ligne 02 (201) 

Ligne 02 (202), 0,24% C/500 029 ligne 3 (301) et (302), ligne 4 

(401) et  ligne 4 (402)

5       Chambre nationale d'artisant et des métiers (CNAM)

0,01% C/500 029 Ligne 01 (101), Ligne 01 (102), Ligne 02 (201) 

Ligne 02 (202), 0,01% C/500 029 ligne 3 (301) et (302), ligne 4 

(401) et  ligne 4 (402)

6       Chambre d'Agriculture 100% C/500 020Ligne 14

7       Chambre Algerienne de la Pêche et de l'Aquaculture 45% C/500 020 Ligne  26

8       
 Produit des amendes et saisies des services des enquetes au profit 

du C/302 122 (FRC COMMERCE) 
100% C/500 006

9       
 Recette issues de la liquidation des entreprises publiques (ex-

C/302 076) 
saisie directe

CUMMUL DES RECOUVREMENTS PAR BUDGET Budget

Section à saisir
1                                                                                                                                     Etat

Fiscalité ordinaire

Fiscalité pétrolière

2                                                                                                                                    Collectivités locales

Communes

Wilayas

CSGCL

3                                                                                                                                    Fonds spéciaux

4                                                                                                                                    Autres

Total Général

 Total 302 138 

Section 4  Autres : Chambres nationale et de wilayas et prime pour le personnel des enquetes du Commerce

 Total CCI 

Total de la section 4

Total de la section 3



CUMUL DES RECOUVREMENTS PAR NATURE D'IMPOTS ET TAXES 

Impôt sur le revenu global 

Impôt sur le bénifice des sociétés 

Enregistrement et timbre 

Impôts indirects

Produit divers du Trésor 

Taxe sur la valeur ajoutée

Taxe sur l'activité professionnelle 

Impôt forfaitaire unique

Taxe foncière 

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 

Droits et taxes miniers

Autres 

Fiscalité pétrolière

Total Général 

Recouvrement sur Rôles, Actions coercitives Dégrèvements et Remboursements TVA

Nature des produits 

Recouvrement sur Rôles 

Recouvrement global sur Rôles 

                           dont :  Recouvrement forcé

Les actes de poursuite

 Nombre de Commandements 

 Nombre de Calendrier

 Nombre d' ATD 

 Nombre de Fermetures provisoires

 Nombre de saisies

 Nombre de Ventes

 Nombre de Dépôts de plaintes

Les Dégrèvements fiscaux et les Remboursements de la TVA

Montant des Dégrèvements fiscaux prononcés 

Montant des Remboursements de la TVA accordés



  

N.I.F 00051609646018

Désignation de l’entreprise : CEGEDIS PHARMA SPA

Groupe  Hydra Pharm 
Activité Vente en Gros de Produits Pharmaceutiques et Parapharmaceutiques

Adresse

Exrercice 31/12/2020

Chiffre d’affaires 
imposable Chiffre d’affaires exonéré TAP acquittée 

Par commune  

2 573 704 080 893 606 178 36 031 859

2 573 704 080 893 606 178 36 031 859

BAB EZZOUAR

T O T A L  

Lieu de payement de la 

    13/ Taxe sur l’activité professionnelle : 

TAP 

IMPRIME DESTINE A L’ADMINISTRATION 

28, 29 & 36 Zone des activités El Alia, Bab Ezzouar, ALGER

02الملحق رقم 



  

N.I.F 00051609646018

Désignation de l’entreprise : CEGEDIS PHARMA SPA

Groupe  Hydra Pharm 
Activité Vente en Gros de Produits Pharmaceutiques et Parapharmaceutiques

Adresse

Exrercice 31/12/2021

Chiffre d’affaires 
imposable Chiffre d’affaires exonéré TAP acquittée 

Par commune  

1 302 591 673 1 179 644 905 26 051 835

1 302 591 673 1 179 644 905 26 051 835

IMPRIME DESTINE A L’ADMINISTRATION 

28, 29 & 36 Zone des activités El Alia, Bab Ezzouar, ALGER

BAB EZZOUAR

T O T A L  

Lieu de payement de la 

    13/ Taxe sur l’activité professionnelle : 

TAP 
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DGI 
 

Avis à payer

Cette déclaration pourrait avoir des pénalités qui uniquement pourront être calculées lors du paiement.

Centre des Impôts de

DGI

Direction des Grandes entreprises

NIF: 00051609694601800000

Nom/Raison Sociale: SPA CEGEDIS PHARMA EX ABC COS

Adresse: 10 RUE IBRAHIM HADJERES BENI MESSOUS ALGER / 16047 DEL

Déclaration: 100001785258 Période du: 01.11.2019 au: 30.11.2019

Le: 20.01.2020 16:51:43

Périmètre:

Code Principal déclaration Montant Pénalité

IRG: Salaires 767 093,00 0,00

Penalité d'Assiete 10% IRG 0,00 76 709,00

Penalité de Recouvrement 13% IRG 0,00 109 694,00

Total: 953 496,00

  
Cordialement 
  
Direction Générale des Impots

07الملحق رقم 



  
N.I.F 00051609646018

Désignation de l’entreprise : CEGEDIS PHARMA SPA
Groupe  Hydra Pharm 

Activité Vente en Gros de Produits Pharmaceutiques et Parapharmaceutiques

Adresse

Exrercice 

48 501 666,71        

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

668 680

158 033 042

-                          

-                          

3 049 817

689 092

44 894 162

-28 072 447

-                          

186 404

19 657 754

199 106 502

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

5 785 825

-                          

69 152 491

74 938 316

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

Bénéfice  172 669 853

Déficit  -                          

Déficit de l’année 2019

Déficit de l’année 2016
Déficit de l’année 2017
Déficit de l’année 2018

Pertes de valeurs non déductibles 

Amendes et pénalités  

Autres réintégrations 

Amortissements liés aux opérations de crédit bail (Bailleur) (cf.art  27 de LFC 2010) 

des sociétés ou expressément exonérés (cf.art 147 bis du CIDTA) 

IMPRIME DESTINE A L’ADMINISTRATION 

Loyers hors charges financières (Preneur) (cf.art  27 de LFC 2010) 

Complément d’amortissements   
Autres déductions 

Amortissements non déductibles liés aux opérations de crédit bail (Preneur) (cf.art  27 de LFC 2010) 

Loyers hors produits financiers (bailleur) (cf.art  27 de LFC 2010) 

Impôts sur les bénéfices des sociétés  
Impôt exigible sur le résultat  

Impôts et taxes non déductibles  

31/12/2020

Résultat fiscal      (I+II-III-IV) 

Total des réintégrations  

Total des déductions  

Total des déficits à déduire  

Plus values sur cession d’éléments d’actif immobilisés (cf.art 173 du CIDTA)  

III.  Déductions  

Les produits et les plus valus de  cession des actions et titre assimilés ainsi que ceux des actions 

ou part d’OPCVM  cotées en bourse. 
Les revenus provenant de la distribution des bénéfices ayant été soumis à l'impôt sur les bénéfices 

IV. Déficits antérieurs à déduire 

II. Réintégrations  

Bénéfice 

Perte 

Amortissements non déductibles 

Quote-part des frais de recherche développement non déductibles 

Quote–part des cadeaux publicitaires non déductibles 
Quote-part du sponsoring et parrainage non déductibles   

Frais de réception non déductibles 

Cotisations et dons non déductibles 

28, 29 & 36 Zone des activités El Alia, Bab Ezzouar, ALGER

Impôt différé (variation) 

Charges des immeubles non affectés directement à l’exploitation  

    9/ Tableau de détermination du résultat fiscal : 

I. Résultat net de l’exercice 
(Compte de résultat) 

Provisions non déductibles 
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