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 اإلهداء 

 

 الحمد هلل والصالت والسالم على نبً هللا

الحمد هلل الذي  أقول أن إلىبعد كل الصعاب ال ٌسعنً 

قً وفتح لً باب العلم كما لً طر وأنارٌسر لً دربً 

اهدي ثمرة هذا العلم والمجهود إلى من غرسهما فً 

روحً والدٌا الذٌن تحمال معً جمٌع الصعاب ووقفا 

والمحنمعً فً الشدائد   

كما اهدي ثمرة علمً إلى كل إخوتً والى كل عائلتً 

الخٌر لً .ووأقاربً الذٌن تمنو لً السعادة   
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 شكر وعرفان 

 أشكر هللا العلً القدٌر الذي نور لنا دربنا بالعلم والمعرفة

اشكر كل من ساعدنً من قرٌب أو بعٌد وأتاح لً فرصة جمع 

أفادتنً فً هذه الدراسة وأخص بالذكر األستاذ المعلومات التً 

المشرف السٌد الدكتور عز الدٌن زبٌري الذي كانت توجٌهاته لً فً 

 موضوع الدراسة .

 كما اشكر جمٌع األساتذة التً تكونت على ٌدهم

وأوجه شكري أٌضا إلى موضفً مصلحة الجباٌة فً مؤسسة كوندور 

.وعلى تعاونهم معً  
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 الملخص : 

 المؤسسات فً الجبائٌة المخاطر تقلٌل فً دوره و الجبائً التسٌٌر موضوع الدراسة هذه تعالج
 إلى و ، الجبائً الخطر و الجبائً التسٌٌر حول نظرٌة مفاهٌم إلى تطرقنا األساس هذا على و االقتصادٌة

 هدف فً تصب لكن متعددة زواٌا  من و مختلفة نظر وجهات من الموضوع التً تناولت الدراسات أهم
 إلى وباإلضافة االقتصادٌة المؤسسات فً األساسٌة العوامل أهم كأحد  العامل الجبائً راجإد هو واحد

 المؤسسات ألحد مٌدانٌة بدراسة قمنا  الموضوع هذا إشكالٌة دراسة اجل من و ، النظرٌة الدراسة
. االقتصادٌة  

 المؤسسات تواجهها التً الجبائٌة المخاطر الحد من فً الجبائً التسٌٌر استخدام أثر إبراز أجل من 
 دراسة و بالجباٌة المكلفٌن  مع الشخصٌة المقابلة هما أساسٌتٌن أداتٌن على ذلك فً معتمدٌن االقتصادٌة

.     المؤسسة وثائق   

  جبائٌة وظٌفة إدراج و الجباٌة بتسٌٌر للمكلف العلمٌة الكفاءات و المعارف أن األخٌر فً التوصل تم و 
 التً الجبائٌة المخاطر و التقلٌل من أالحد  فً كبٌر بشكل ٌساهم المؤسسة فً المهمة الوظائف كأحد

.  لها تتعرض  

جبائٌة وظٌفة ، جبائً تشرٌع  ، جبائً جبائً،خطر تسٌٌر: المفتاحٌة الكلمات      

Résumé : 

   Cette étude aborde le sujet de la gestion fiscale et son rôle dans la réduction 
des risques fiscaux dans les institutions économiques, et en fonction de ça, on a 
traité les concepts théoriques sur la gestion des risques fiscaux et financiers et 
aux importantes études  sur ce sujet, et de différents points de vues et à partir 
de multi angles, mais tend vers un seul but, qui est  l'inclusion du facteur fiscal 
comme l'un des facteurs les plus fondamentaux dans les institutions 
économiques.     

   Pour étudier la problématique de ce sujet, on a fait une étude sur le terrain 
dans une  institution économique. Afin de mettre en évidence l'effet de 
l'utilisation de la gestion fiscale dans la minimisation des risques fiscaux 
auxquels sont confrontées les institutions économiques, en basant sur deux 
outils l'interview avec le responsable et étudier la documentation de 
l'institution, 

 On a conclu que les connaissances et les compétences scientifiques chargées 
de la gestion fiscale et l'inclusion fiscale comme l'une des fonctions les plus 
importantes dans l'organisation contribuent de manière significative à la 
réduction des risques fiscaux  auxquelles sont confrontés.   

Mot clés : gestion fiscale, risque fiscal, législation fiscal , fonction fiscale .   
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 توطئة  أ ــــــ 
زايدة ادلهام ادلًتتبة عليها  إذلساسي الذي  يؤدي يعد  توسع نشاط ادلؤسسة االقتصادية وكرب حجمها وتشعب فروعها العامل األ

لزاما عليها  فأصبحما دييزه التعقيد وعدم االستقرار  أىموادلسؤوليات اليت تقع على عاتقها ودلا كان احمليط الذي تنشط فيو ادلؤسسة 
 التكيف مع ىذا الوسط لضمان بقائها واستمراريتها 

 ئي  الذي يشكل اكرب ادلخاطر واالنشغاالت اليت تتعاملىذه العوامل ادلؤثرة يف ادلؤسسة ىو عامل اجلبا أىمومن بُت 
ديثل اقتطاعات من خزينتها  ألنومعها ادلؤسسة دلا يتميز بو من مرونة وعدم ثبات  فالعامل اجلبائي يعترب تكلفة ابلنسبة للمؤسسة  

السلوكيات القانونية والتشريعات اجلبائية  سلتلفزبتص دبزج  داخليةالضرورة واحلاجة خللق وظيفة تسيَتية  إذلىذا  أدىخلزينة الدولة 
اقل حد شلكن وفق ما تنص عليو سلتلف  التشريعات  والقوانُت وىذا ما  إذلوالعلوم التسَتية من اجل تدنية التكاليف اجلبائية 

ية تضمن ذلم ربقيق مسَتين يتمتعون بقدرات  وكفاءات عال إذلبتوكيل ىذه ادلهمة  إالاجلبائي , وال يتحقق ذلك   ابلتسيَتيعرف 
 اجلبائي للمؤسسة ) ذبنب اخلطر اجلبائي (.  األمنادلتمثلة يف تعظيم االستفادة من التحفيزات اجلبائية مع ربقيق  أىدافهم

 
 اإلشكالية:ب ـــــــ طرح 

اجلبائي شلارسة  التسيري أنلتحقيق النجاعة واالستمرارية وابعتبار  األساسيةالعامل اجلبائي ىو احد العوامل  إدراج أنابعتبار 
 التالية :  اإلشكاليةقانونية تقوم هبا ادلؤسسة يف ظل احرتام النصوص والتشريعات اجلبائية , من ىذا ادلنطلق ميكن صياغة 

 ما ىو الدور الذي يلعبو التسيري اجلبائي يف احلد من ادلخاطر اجلبائية اليت تتعرض ذلا ادلؤسسة االقتصادية 
 ليل ىذه ادلشكلة وبغية الوصول إذل فهم واضح ذلا، مت طرح األسئلة الفرعية التالية: من أجل معاجلة ورب

 أي مدى تلعب كفاءات ومعارف ادلسَت اجلبائي دورا يف تقليل ادلخاطر اجلبائية؟ إذل ــــ1
 ـــ ىل يؤدي خلق وضيفة تسيَتية  جبائية داخلية دورا يف احلد من ادلخاطر اجلبائية ؟         2

 ـــ ىل يوجد تناسب طردي بُت حجم نشاط ادلؤسسة وارتفاع ادلخاطر اجلبائية ؟3 

 
لإلجابة عن األسئلة ادلطروحة السابقة ومن مث اإلجابة على مشكلة البحث سبت صياغة الفرضيات  فرضيات الدراسة:ت ــ 
 التالية: 

 بائية جلكفاءات ومعارف ادلسري اجلبائي تقلل وحتد من ادلخاطر ا1
 وجود وظيفة جبائية داخل ادلؤسسة يعمل بشكل كبري وفعال على احلد من ادلخاطر اجلبائية 2
 اجلبائية فكلما زاد النشاط زاد اخلطر  ادلخاطرحجم نشاط ادلؤسسة يؤثر يف حجم  3

 اختيار موضوع : أسبابث ــ 
 . الرغبة يف االطالع والبحث يف ادلواضيع اجلبائية 
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  اجلبائي واليت جتمع بينو وبني اخلطر اجلبائي . التسيريموضوع قلة الدراسات اليت تتناول 
  اجلبائي للمؤسسات االقتصادية . التسيرياالجيايب الذي يضفيو  التأثري إبراززلاولة 
  لتحقيق الفاعلية . كأداةاجلبائي   التسيرياستخدام  أبمهيةغياب الوعي 

 أمهية الدراسة :ج ــ 

استغالل سلتلف  إذل الضرائبالدراسة يف كوهنا تسعى لتغَت ادلفهوم حول اجلباية من رلرد دفع  أمهيةتكمن 
 عباء اجلبائية شريعات والقوانُت من اجل تقليل األالت
  ح ـــــ  أىداف الدراسة : 

 التعرف على سلتلف اخليارات اجلبائية اليت دينحها ادلشرع اجلزائري للمؤسسات  -
 يق فعلي للتسيَت اجلبائي يف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية اكتشاف ىل يوجد تطب -
 مواطن ومصادر اخلطر اجلبائي من اجل معاجلتها  أىمالتعرف على  -

 خ ـــ حدود الدراسة :
احلدود ادلكانية : من اجل تسليط الضوء على واقع التسيَت اجلبائي يف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية  -

بوالية برج بوعريريج   CONDORاخلطر اجلبائي مت اختيار مؤسسة  بينو وبُتربط العالقة  وزلاولة
 كعينة لتطبيق الدراسة . 

 التساؤالت قمناعلى  واإلجابةاحلدود الزمنية : من اجل معاجلة االشكالية ادلطروحة  -
 : ادلستخدمة  واألدواتلبحث منهج اه  ـــ 

وصف  ابلنسبة للجانب النظري من ادلوضوع من اجلمت اعتماد يف ىذه الدراسة على ادلنهج الوصفي  -
استخدام دراسة حالة ابلنسبة للجانب التطبيقي منها لغرض  إذلالتسيَت اجلبائي واخلطر اجلبائي اظافة 

  موجود يف الواقع ماىرالدراسة النظرية على  إسقاط
وادليدانية وكانت  لنظرية ابلنسبة للدراسات ا األدواتادلستخدمة : مت االستعانة دبجموعة من  األدوات -

 كالتارل : 
 ادلراسيمسلتلف  إذل إضافةادلسح ادلكتيب : حيث مت االطالع على سلتلف ادلذكرات وادلقاالت  -1

 والتشريعات اليت كان ذلا عالقة دبوضوع الدراسة . 
 يف ادلؤسسة .  وادلسَتين اإلطاراتادلقابلة : كانت مع  -2
 االطالع على سلتلف الواثئق والتصرحيات اخلاصة ابدلؤسسة .   إذل إضافة - 3
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  الدراسة:صعوابت د ـــــ 
 واخلطر اجلبائي معا يف الدراسة التطبيقية .  التسيَتقلة ادلراجع ابللغة العربية اليت مجعت بُت  -

 ذ ــــــ ىيكل البحث : 
 فصلُت اثنُت إذلالدراسة مت تقسيم الدراسة  إشكاليةمن أجل معاجلة 

  تناولنا فيو سلتلف ادلفاىيم  األولمبحثني  يف ادلبحث  إىل: قمنا بتقسيم ىذا الفصل  األولالفصل
ادلبحث الثاين  أماللتسيري اجلبائي واخلطر اجلبائي من حيث التعريف , ادلصادر واحلدود  األساسية

 التشابو واالختالف بينهما .  أوجو إبرازفقد خصصناه الستعراض الدراسات السابقة وزلاولة 
  ثالثة مباحث  إىلالفصل الثاين : مت ختصيصو للدراسة ادليدانية عن التسيري اجلبائي , حيث قسم

اليت استعملت يف الدراسة وادلبحث الثاين خصص  األدوات أىمتضمن  األولادلبحث  أنحيث 
فخصص لتقييم  رياألخ ادلبحث أما.  CONDORيف مؤسسة  ئياجلبا التسيريعن  للحديث

اختبار مدى صحة الفرضيات واخلروج أبىم   إىل إضافةادلؤسسة  داخلسلتلف ادلخاطر اجلبائية 
 .  وحتليلهاالنتائج اليت مت استخالصها من الدراسة مع مناقشتها 
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للتسيري واخلطر اجلبائي   
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ددتهي  

التقليل من التكاليف  إذلالوظيفة اجلبائيةاليت هتدف  أمههاإن ضمان بقاء ادلؤسسة يف السوق قائم على رلموعة من الوظائف 
التشريعات القانونية واجلبائية الغَت الثابتة دون الوقوع يف أخطاء الغش والتهرب الضرييب . وإتباعالضريبية للمؤسسة   

 جبائي فعال يعمل على زبفي  مبال  االلتزام الضرييب من جهة واماية ادلؤسسة من الوقوع يف وال يكون ذلا ىذا إال إبتباع تسيَت
هبدف ضمان استمراريتها ورايدهتا . أخرىادلخاطر اجلبائية من جهة   

لذلك سنحاول معاجلة ىذا ادلوضوع من خالل ىذا الفصل التمهيدي والذي يتكون من مبحثُت مبحث أول يندرج ضمنو أىم 
اىيم واألساسيات العلمية ادلتعلقة ابلتسيَت اجلبائي من حيث ادلفهوم واخلصائص واألىداف إضافة إذل التعرف إذل مفهوم اخلطر ادلف

ادلبحث الثاين فهو عبارة عن رلموعة من الدراسات اليت تطرقت سابقا ذلذا ادلوضوع وزلاولة  أمااجلبائي , أنواعو , وكيفية تسيَته , 
ها.ربليل  
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واخلطر اجلبائي للتسيري اإلطار النظري:األولادلبحث   

.وحدوده أىدافو إذل إضافةاليت قدمت للتسيَت اجلبائي  التعارف أىميتناول ىذا ادلبحث على   

  حول التسيري اجلبائي : أساسيات:  األولادلطلب 

:كاأليتحول التسيَت اجلبائي    واألساسياتادلفاىيم   أىم إذلتطرق ىذا ادلطلب   

اجلبائي   التسيري: مفهوم  األولالفرع   

يف إطار اذلامش الذي  يرى أن التسيَت اجلبائي ىو آلية لتقليل التكاليف اجلبائيةالتعريف الفرانكفوين  ىو : لاألوالتعريف 

 يسمح بو القانون اجلبائي، يف حدود مبدأ عدم التعسف يف استعمال احلق والتصرف غَت العادي يف التسيَت، وىذا التعريف يقتصر

اجلبائية ادلمكنة الوقوع .  األخطارتفادي على التكاليف اجلبائية، وىو يهتم بتقدًن التقارير إلدارة ادلؤسسة من أجل  فقط  

وىو التعريف األصللو سكسوين يرى أن التسيَت اجلبائي يهتم بكل التكاليف دبا فيها التكاليف اجلبائية واألطراف : يف الثاينالتعر 
، اخلعُت...ادلتعاقدة مثل املة األسهم )ادلسامهُت( ادلدراء التنفيذيُت، ادلدراء ادلاليُت، احملللُت ادلاليُت، إدارة الضرائب، اجملتمع، ادلراج

. 1ية ابإلفصاح ذلا عن مبل  الضريبة )أي أنو ال يتعلق ابإلدارة فقط( ادلعن  

للموارد ادلتاحة يف ادلؤسسة من اجل  األمثلاجلبائي يعرف على انو االستعمال  التسيَتفان    mouric cozianحسب تعريف 
ادلتغَت اجلبائي  بتسيَتواجلبائي وعلم التسيَت ويتعلق بُت  السلوك القانوين اجلبائي ىو مزيج  والتسيَتادلسطرة ,  األىدافربقيق 

 2القانوين .  اإلطاربدون اخلروج عن تعظيمو  إذليف ادلؤسسة يف مجيع مراحل دورة حياهتا ولذالك تسعى 

العامل اجلبائي يف ازباذ القرارات , وذلك هبدف سبكُت ادلؤسسة من  إدراجادلارل ويقصد بو  التسيَتاجلبائي احد فروع  التسيَتيعترب 
وذلك من خالل قدرهتا على  األدىنحدىا  إذلالضريبية  األعباءاالستفادة من ادلزااي اليت يطرحها التشريع اجلبائي  وتقليص 
 3استغالل الفرص وادلزااي اليت دينحها القانون والتحكم فيها

" التسيَت اجلبائي يعٍت " استخدام  الضريبة  اليت تعترب التزام قانوين  للمؤسسة  واستغالذلا استغالال  كولييت فان  كريستُتحسب  
 ذكيا وجعلها يف صاحل  ادلؤسسة . 

                                                           
صابر عباسً ، محمود فوزي شعوبً ، أثر التسٌر الجبائً على االداء المالً فً المؤسسات االلتصادٌة دراسة لعٌنة من المؤسسات   

1
  

3124جامعة لاصدي مرباح ورللة ، الجزائر ،  23الجزائر ، الباحث ، العدد  –فً والٌة بسكرة   

 

228صابر عباسً ، شعوبً دمحم فوزي ، مرجع سبك ذكره ، ص  
2
 

3
، جامعة مسٌلة ، الجزائر ،  زواق الحواس ، فعالٌة التسٌرالجبائً فً ترشٌد صناعة المرار الملتمى الدولً صنع المرار فً المؤسسة اإللتصادٌة  

 .13، ص  :311أفرٌل  26/ 24
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االختيار من بُت االختيارات اجلبائية ادلتاحة للمؤسسة مع اخذ ابالعتبار: أبنواجلبائي  التسيَتكما يعرف   

 ة ،النصوص التشريعية واجلبائي 
  مؤسسة،خصوصيات كل 
  1. درجة ادلخطر اجلبائي 

 وأتديةاجلبائي ىو عبارة عن شلارسة قانونية تقوم هبا ادلؤسسة مع مراعاة  النصوص والقواعد اجلبائية  التسيَتومنو نستخلص ابن 
 خيارات جبائية ادلفروضة عليها من طرفها وىي اليت تشكل الفارق بُت التسيَت والغش  والتهرب اجلبائي وضرورة وجود  االلتزامات

 اجلبائي . التسيَتغياب  إذليف حالة غياب ادلتغَتات اجلبائية سيؤدي  ألنو القرارلصاحل  ادلؤسسة ، وىذا ما يساعد يف ازباذ 

  وأىدافوالفرع الثاين : ميزات التسيري اجلبائي 

 اجلبائي  التسيريشليزات :  أوال

فهو متمثل يف القواعد  األدىنابلنسبة للمستوى  اعلي واألخر اديناجلبائي داخل ادلؤسسة على مستويُت احدمها  التسيَتيبٌت 
اليت وجب على دث ادلنشئ ، ادلعدل ، التصريح ، التسديد(وىي عبارة عن رلموعة القواعد احملددة للضريبة وىي ) احل األساسية

 والقانون احملاسيب ،  األعمالفيقصد بو الربط كل من اجلباية وقانون  األعلىابلنسبة للمستوى  أماادلنفذ العادي التحكم فيها ، 

ربط جباية  إذلعليو ذباوز التطبيق البسيط للقواعد الضريبية واالنتقال  يًتتب إذ األعلىحبيث على ادلسَت اجلبائي التعامل ابدلستوى 
 2والقانون احملاسيب ، األعمالادلؤسسة مع قانون 

القانون  إطارئي يهتم قبل كل شيء ابلتوقع ابلضريبة وكذلك البحث عن زليط جبائي مناسب يعترب اقل تكلفة  يف ادلسَت اجلبا
 3اجلبائي ثالث خصائص ىي :  للتسيَت أننستنتج  اجلبائي " من خالل ىذا التعريف

 
 . التوقع ابلضريبة 
  األمثلالبحث عن االختيار اجلبائي . 

 . عدم وجود الغش الضرييب 

 التوقع ابلضريبة :  أ (

                                                           
دمحم عادل عٌاض ، محاولة تحلٌل التسٌر وآثاره على المؤسسات ، مذكرة ماجستٌر غٌر منشورة ، كلٌة الحموق والعلوم اإللتصادٌة ، جامعة  
1
  

14ص 3113/3114ورللة ، الجزائر ،   

 15دمحم عادل عٌاض ، نفس المرجع السابك ، ص  
2
  
 
للة ، صابر عباسً ، أثر التسٌر الجبائً على االداء المالً ، مذكرة ماجٌستٌر ، كلٌة العلوم االلتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌر ، جامعة ور 

. 25،  24،  23، 22ص  3122/3123الجزائر ، 
3
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 أناالختيار وابلتارل وجب على ادلؤسسة  إجراءالضريبة ىي تكلفة جيب تسَتىا بطريقة تساعد على التوقع بقيمتها عند  أندبا  
 أبدواتاجلبائي ال يًتك ىناك رلال للحظ كما جيب ربديد قيمتها ابالستعانة  التسيَتتعرف احلدث اجلبائي يف كل اختيار ، الن 

 التحليل ادلارل . 

 :  األمثلب ( البحث عن االختيار اجلبائي 

من االختيارات اجلبائية اليت دينحها ادلشرع ،  العديدنونية من اجل ادلفاضلة بُت اجلبائي ربليل مفصل للنصوص القا التسيَتيعترب 
 وذلك يف حدود ىامش احلركة اليت دينحها القانون ، واخليار اجلبائي يعٍت مجيع اخليارات اليت من شأهنا تبديل النتيجة اجلبائية .

 ج ( عدم وجود الغش الضرييب :

وجد من اجل تقليل  ألنواجلبائي ،  التسيَتال احد يعتقد بعدم مشروعية  أن أيحدود القانون "  اجلبائي وجد ليعمل يف التسيَت" 
 مبدأاليت يقدمها ادلشرع ، ومنو  ات للتحفيز ابلنظر  أخرىوضعية  إذليغَت اخليار من وضعية  التسيَتالتكاليف اجلبائية ، الن ىذا 

 اجلبائي مصنوع داخل حدود القانون واليت يشجعها ادلشرع .  التسيَت

 اجلبائي  التسيري أىداف اثنيا :

 1:التالية  األىداف إىلالوصول  إىلاجلبائي  التسيرييسعى 

  سلاطر جبائية دل تتمكن من ربديدىا، إذلكانت ادلؤسسة تتعرض   إذاالبحث يف ما 
  تعمل  القانوين الذي اإلطاركانت ادلؤسسة ليست ربت ضغط ضرييب اكرب من ذلك الذي ينتج عن   إذازلاولة معرفة ما

 فيو 
  ادلستحقة  الضرائبتكيف ىياكل ادلؤسسة بشكل يسمح بتخفيف 
 . 2ربسُت مستوى التنبؤ والعقلنة اجلبائية للخيارات اجلبائية ادلعتمدة من طرف ادلسَتين 

 اجلبائي  عموما فتتمثل يف :  التسيَت أىداف أما

 : اجلبائي األمنأ ( 

الرقابة  إذلاجلبائي يرتبط ابحلذر اخلاص دبدى احًتام مطابقة القرارات اجلبائية للمؤسسة للقواعد اجلبائية ، اليت  قد تؤدي  التسيَت
اجلبائية على حساابت ادلؤسسة  اجلبائية على صحة ومصداقية التصرحيات ادلقدمة من طرف ادلكلف ، وىذا عند تطبيق القواعد

                                                           
8دمحم عادل عٌاض ، مرجع سبك ذكره ، ص  
1
 

 26. 25صابر عباسً ، مرجع سبك ذكره ، ص  
2
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ادلعلومات  جودةواليت تظهرىا القوائم ادلالية ، ومنو جيب عرض القوائم مالية موثوق هبا ابحًتام القواعد اجلبائية من اجل ربسُت 
 احملاسبية وادلالية . 

 : ب ( البحث عن الفعالية اجلبائية

القانون اجلبائي يعطي للمؤسسة بع  احلرية او ىامش حركة يسمح ذلا ابحلصول على االمتيازات االقتصادية من اجل تعظيم 
 إمكانيةاخليار  ابلتارل ديكن القول انو يساعد يف عملية التحري  اجلبائي بواسطة اخليارات القانونية ، ويساعد ادلؤسسة على 

 االختيار بُت 

 إذلخيار للمؤسسة للوصول  أبحسنل مثل اخلضوع للرسم على القيمة ادلضافة ام ال ، وطرق حساب االىتالك العديد من البدائ
 الفعالية اجلبائية . 

مراقبة اخليار اجلبائي تعترب من عوامل الفعالية ، ىذه الرقابة تؤدى من طرف ادلراجع اجلبائي ، الذي يقوم دبراقبة مدى  أنوالنتيجة 
وسوء االختيار ، كما يقوم  بقياس درجة االضلراف بُت الفاعلية احملققة  األخطاءمخطط اجلبائي ، للحذر من ذبسيد ادلؤسسة لل

من طرف خلية داخل ادلؤسسة معينة حبل ادلشاكل اجلبائية ، والفاعلية اجلبائية تعٍت سبكُت ادلؤسسة من احلصول على  أووادلتوقعة 
 .ة متيازات : اجلبائية ، التنافسياال

 فاعلية بواسطة احلصول على االمتيازات اجلبائية : ال 

البحث عن الفاعلية اجلبائية ،ىذه االمتيازات توجد يف العديد من اخليارات اجلبائية  أسسالبحث عن االمتيازات تعترب من 
 ادلمنوحة للمؤسسة ن ىذه اخليارات تسمح بتخفيف الديون اجلبائية .

  : الفاعلية بواسطة احلصول على االمتيازات ادلالية 

بطبيعة احلال االمتيازات اجلبائية  ألنويسمح ذلا ابحلصول على االمتيازات ادلالية ،  األمثلث ادلؤسسة عن اخليار اجلبائي ان حب
انو يوجد  إالة والتوازن ادلارل ذلا ، مباشر على خزينة ادلؤسس أتثَتتتبعها امتيازات مالية ،  الن الضريبة ىي عبارة عن تكلفة ذلا 

العديد من االمتيازات ادلالية ليست نتيجة امتيازات جبائية ، لذلك جيب على ادلؤسسة تسوية الوضعية اجلبائية من اجل ربسُت 
 الوضعية ادلالية ذلا .

 : الفاعلية بواسطة احلصول على االمتيازات التنافسية 

من اجل احلصول على مزااي تنافسية يف السوق ،  جيب على ادلؤسسة التحكم يف التكاليف اجلبائية على ادلستوى الوظيفي 
 .للمؤسسة فيما يتعلق بعالقتها مع العمالء والشركاء 

 : ادلؤسسة إسرتاتيجيةج ( خدمة 
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ادلتغَت  إبدماجللمؤسسة ، وذلك  اإلسًتاتيجية األىداف إذلوضعية جبائية مالئمة جيب النظر  أحسنمن اجل احلصول على 
 األىداف إذلاحللول اجلبائية ابلنظر  أحسناجلبائي يف القرار التسَتي ، وابلتارل الفاعلية اجلبائية ىي مفهوم مرتبط بوضع 

 العامة للمؤسسة . اإلسًتاتيجية

 اجلبائي وتسري اخلطر اجلبائي التسيريالفرع الثالث : مبادئ وحدود 

 اجلبائي  التسيري: مبادئ  أوال

 التسيرياحلرية يف  مبدأ : 

للمزااي الضريبية اليت حيققها ىذا االختيار  إدراكواجلبائي على االختيار بُت عدة بدائل متاحة قانوان وذلك من خالل  التسيَتيعمل 
من االمتيازات اليت تسمح لو الظروف  األقصىاحلد  إذليستفيد  أنمن حقو   ألعمالو، فادلكلف ابلضريبة من خالل تسَته 

ابالستفادة منها ،  وذلك حسب مهارتو يف التعامل مع اجلباية ، فبمجرد البدء يف تنفيذ ىذا القرار التسَتي يكتسب القوة 
انت اخليارات ك  إذا أماكان ال خيالف التشريع ادلعمول بو ،   إذا اإلجراءاليت تعمل على احًتام ىذا  الضرائب إدارةالقانونية ذباه 

سوء نية ادلكلف ابلضريبة ،  إثباتالضرائب  إدارةاستطاعت  إذا إالنوع من التحايل الضرييب  أهناسيئة فال ديكن تصنيفها على 
الضرائب ، فالنتيجة اجلبائية ربسب من  إدارة، والدور الذي تلعبو للمؤسسة تظهر جليا يف حساب النتيجة اجلبائية  التسيَتفحرية 
من صحة النتائج من خالل مراجعة  التأكد ىوالضرائب  إدارةبع  التعديالت عليها ، فدور  إجراءيجة احملاسبية بعد خال النت

، وىذا ىو جوىر مبدأ حرية  التسيَتيكون ذلا احلق يف احلكم على نوعية  أنسلتلف الواثئق ادلربرة للقيود احملاسبية ادلسجلة دون 
 1التسيَت .

 لتسيري : مبدأ عدم التدخل يف ا 

 ادلؤسسة تقوم ابلتزاماهتا القانونية . مادمتتتدخل يف منط ادلؤسسة ا وان تنتقد خياراهتا  أنالضرائب  إلدارةال ديكن 

 على سبيل ادلثال طريقة اىتالكها دلعداهتا ...اخل  أواجلبائيية التدخل يف السياسات التمويلية للمؤسسة   لإلدارةوال حيق 

الضرائب دبمارسة حقها يف : االطالع، الرقابة ، التحقيق ، ادلعاينة ،  إلدارةوقد اقر ادلشرع اجلزائري هبذا ادلبدأ من خالل مساحو 
 الضرائب من خالل مراجعة التصرحيات الدورية  إدارةحبيث هتتم كل ىذه التدخالت ابلنظر يف الواثئق ادلختلفة سواء على ادلستوى 

 2ضرورة ذلك  اإلدارةل ادلكلف ابلضريبة عندما تقدر مستوى زلأو على  

 اجلبائي  التسيرياثنيا : حدود 

                                                           
7:و 8:صالح حمٌداتو دور المراجعة الجبائٌة فً تدنٌة المخاطر الجبائٌة مذكرة ماجٌستٌر  ص    

1
  

 22،  21دمحم عادل عٌاض ، مرجع سابك  ص  
2
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 1 إذللتسَت ادلؤسسة جيب التقيد ببع  احلدود واليت تصنف 

 احلدود قانونية : 

 واليت جيب على ادلسَت ذبنبها : أبرز ظاىر التعسف عدم احًتام التشريع اجلبائي يف تسَت مؤسسة يعد تعسفا قانونيا من  إن

 ادلؤسسة ابلقيام بعمليات ومهية  مزيفة مثل تزييف العقود والفواتَت ادلزيفة ، ادلؤسسات الومهية . كتظاىرالتصرفات الومهية   -
 . أرابحربويل  أو إخفاءالقانونية اليت تنجم عنها  العقود والتصرفات -
 .ادلكلف احلقيق  إلخفاءمؤسسات وسيطة  أو أشخاصاستعمال  -

 

 : احلدود ادلالية 

 ع ديوهنا اجلبائية بعدما كان اذلدف تدنيتها .2لذي يرفونية يعرض ادلؤسسة  للخطر اجلبائي اذباوز ادلسَت للحدود القان

 اثلثا : تسري اخلطر اجلبائي 

الالزمة للحد من الوقوع يف ادلخاطر اجلبائية  واإلجراءاتللمسَت اجلبائي ىو ازباذ رلموعة من االحتياطات  األساسياذلدف 
 من طرف ادلؤسسة يف :  دلتخذةاالحًتازية ا اإلجراءاتاجلبائي ،  وتتمثل ىذه  األمنوربقيق اكرب قدر شلكن من 

  الدفع . وأجالاحًتام البنود والتشريعات اجلبائية خاصة ما تعلق منها ابلتصرحيات اجلبائية 
  التحكم يف اجلباية وتقنيات احملاسبة  التسيَتتتوفر فيهم مؤىالت كالتحكم يف تقنيات  أكفاءتوظيف مسَتين جبائيُت ،

 ومعرفة القوانُت .
  ( أيتفعيل الرقابة الداخلية ) القدرة على تشخيص الصحيح دلواقع اخلطر 

 دبعاجلة سلتلف ادلعلومات ادلستجدات يف اجلانب اجلبائي والسماح  أىمقاعدة بياانت تسمح ابطالع ادلسَتين على  إنشاء

 .اجلبائية 

 حول اخلطر اجلبائي أساسياتاين : ادلطلب الث

تشهد ادلؤسسة تغَتات كثَتة يف زليطها جيربىا على التكيف معها لغرض التقليل من حدة ادلخاطر خصوصا اجلبائية منها اليت 
 اليت حيددىا التشريع اجلبائي . اجلبائية اباللتزاماتتتمثل يف عدم تقيد ادلؤسسة 

  فرع األول : مفهوم اخلطر اجلبائي ال
                                                           

3،  4زواق الحواس ، مرجع سابك ص  
1
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 نذكر منها :  تعاريفللخطر اجلبائي عدة 

ادلنظمة  أىدافتؤثر على ربقيق  أنديكن  أحداث أوللمدققُت : انو احتمال حدوث ظروف  األمريكيحسب تعريف ادلعهد 
 ودرجة احتمال حدوثها . األىدافوتقاس ادلخاطر من خالل درجة أتثَتىا على ىاتو 

نتيجة لعدم توفرىا على  أولعدم التزامها ابلنصوص والقواعد اجلبائية  اإلضافية" يقصد  بو ربمل ادلؤسسة جملموعة من التكاليف 
، الغش يف  التصرحيات إعدادالتأخر يف  أوبينها : االمتناع  شروط االمتيازات اجلبائية ادلمنوحة وللخطر اجلبائي عدة وضعيات من

 التصرحيات ، عدم مراقبة اخليارات اجلبائية " 

ادلخاطر الناذبة عن سلاطر التسيَت وادلتعلقة  بتصرفات ادلؤسسة والقرارات  اليت تتخذىا يف رلال  أىماخلطر اجلبائي من بُت  يعترب"  
، كما يعرف اخلطر اجلبائي أنو اخلسارة ادلالية ادلمكنة احلدوث  عن تطبيق القواعد البائية  التسيَت ادلارل وسلتلف اجلوانب التسيَتية

." 

 األعباءاليت تتحملها ادلؤسسة بسبب عدم احًتامها للقواعد الضريبية ، وتتمثل ىذه  اإلضافية األعباءعلى انو " تلك  أيضا يعرف 
و بسبب التعقيد والغموض يف النظام أرييب نتيجة عدم احًتام التشريع  يف العقوابت والغرامات  عموما ،  وينشا اخلطر الض

 ضرييب".ال

عدم االلتزام  أوعن عدم احًتام  ادلتوقعة احلدوث واليت تنتج اإلضافيةاخلطر اجلبائي" ىو عبارة عن اخلسارة ادلالية والتكاليف  إذا
 ؤسسة ."الفعال داخل ادل التسيَتغياب وظيفة  أوابلقوانُت   اجلبائية  

 مصادر اخلطر اجلبائي  : مظاىر و   الثاين  الفرع

تتجلى مظاىر ادلخاطر اجلبائية  النامجة عن سوء التحكم يف اجلانب اجلبائي  نتيجة سوء أو قصور يف التشريع اجلبائي من 
 خالل 

غَت مالئمة وأخطاء مادية واليت تقلصت بفضل استعمال  ألولية : ىي تلك ادلخاطر الناذبة عن اخليارات جبائيةاادلخاطر :أوال
ادلادي  اخلطأأخطاء انذبة عن عدم تفسَتات خاطئة للقوانُت اجلبائية ولتحليل ادلخاطر اجلبائية جيب التفرقة بُت  أواإلعالم اآلرل ، 

 ي .ادلعرب الناجم عن اخليار اجلبائ التسيَتيف القرار  واخلطأاحملاسيب  ابخلطأادلعرب عنو 

 ترجع لعناصر سلتلفة  وأخرىتظهر يف ادليزانية أو جدول حساابت النتائج  األخطاءاألخطاء احملاسبية : أىم ىذه  – 1

غَت مسجلة  األصولادليزانية كان تكون  أصولبع   فاحتسابيف ادليزانية ربدث نتيجة خطا  أخطاءادلخاطر النامجة عن  إن -
 تعلقة هبا مسجلة يف جدول حساب النتائج ايف ادليزانية يف حُت تكون التكاليف ادل
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االستغالل وبدرجة أقل   أعباءيف  ترتكز األعباءيف جدول حساابت النتائج حيث صلد مثال  أخطاءنتيجة  دلخاطراقد تكون  -
للنتيجة القابلة للخصم  األعباءبع   من خالل االظافة  أواالستثنائية ،  األعباءتسجل يف  أنادلالية كما ديكن  األعباءيف و 

قد  اإلضافة أوزبفي  بع  النواتج غَت خاضعة للضريبة  لذلك فعملية التخفي   أولتحديد النتيجة اجلبائية  احملاسبية
 تشكل مصدر خطر يف ىذه النتيجة 

تعًتضها  إذمصادر اخلطر اجلبائي يف ادلؤسسة االقتصادية  أىمقد تكون   أخرىاليت ربدث نتيجة عناصر  األخطاء إن -
 عدة صعوابت منها  عدم توفرىا على الشروط اليت سبكنها من االستفادة من بع  النشأةكانت حديثة   إذاوخاصة 

 1اجلبائية  اإلدارةاجلبائي نظرا حلداثة العالقة مع  التسيَتادلنصوص عليها يف التشريع اجلبائي ، قلة  اخلربة يف  رلال  اإلعفاءات

  مصادر اخلطر اجلبائي 

تنجم  واألخرىانمجة عن ضعف تسيَت ادلؤسسة  أسبابفهي  لألوذلاليت ينجم عنها اخلطر اجلبائي ابلنسبة لدينا نوعُت من ادلصادر 
 2عن التشريع اجلبائي .

 ادلخاطر أىمعدم التحكم يف التسيَت اجلبائي يشكل بطبيعة احلال  إن:  انمجة عن ضعف تسري ادلؤسسة أسباب -1
 : أسباباجلزائرية وذلك لعدة  ادلؤسسةاليت تتعرض ذلا  اجلبائية

يف الغالب يكلف مستخدمي احلساابت ابجلباية ونظرا  للحجم  ألنوعدم ادلتابعة ادلستمرة للجانب اجلبائي يف ادلؤسسة ، -
إعطاء عدم  إذلاليت تقع ضمن دائرة اختصاصهم ، وضعف تكوينهم من اجلانب اجلبائي يؤدي هبم  األعمالالكبَت يف 

 األولوية ذلذا اجلانب .
 اباللتزاماتادلؤسسة اجلزائرية ، فإن ذلك قد يعرضها دلخاطر عدم الوفاء  أولوايتنتيجة ادلكانة الغَت الالئقة اليت ربتلها ضمن  -

 قانوان .يف مواعيدىا احملددة  التصرحيات اجلبائية إيداعدم اجلبائية ادلنصوص عليها يف التشريع اجلبائي ادلعمول بو كع
ادلعروض ، شلا يؤدي ببع  ادلؤسسات  األدىناعتماد اذليئات احلكومية وأصحاب ادلشاريع يف إعطاء الصفقات على السعر  -

 إذل أخَتا يضطرىادراسات معمقة للتكاليف احلقيقية للمشروع شلا  إجراءقصد الفوز ابلصفقات دون  األسعارلتخفي  
واالنسحاب من  اإلفالس إذل، الشيء الذي يعرضها دلخاطر جبائية قد تؤدي  ادلراىنة على التهرب لعدم دفع الضرائب

 السوق .
 
 

 

                                                           
1
 RICHRAD CHOTIN LE FISC LA PETITE ENTERPRISE ET léXPERT COMPTABLE ; PARIS  L G D J P ; 104 

45نمال عن االستاذ حفادي عبد المادر ص   
 

214، 213حمٌداتو صالح مرجع سابك ص  
2
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 :أسباب انمجة عن التشريع اجلبائي  -2
 

 إن تعقد التشريع من مصادر اخلطر اجلبائية على ادلؤسسة ويتمثل ذلك يف : 
 سلك طرق غَت قانونية لتفادي دفع الضريبة , إذلالضرييب يؤدي ابدلؤسسة  العبءتعدد الضرائب وارتفاع  -
تكون  أناجلبائية ( خصما للمؤسسة بدل  اإلدارة) األخَتةاجلبائية ، شلا جيعل ىاتو   واإلدارةة غياب احلوار بُت ادلؤسس -

 ادلستشار وادلساعد ذلا .
النظام احملاسيب   إذل(    PCNللتعديالت احلاصلة يف ادليدان احملاسيب من ادلخطط الوطٍت ) اجلبائية اإلدارةضعف مواكبة  -

، فهذا التحول قد تنجر عنو  سلاطر جبائية على عنو من انعكاسات على ادليدان اجلبائي  ينجز(وما  SCFادلارل ) 
 من التطبيق . األوذلصة يف السنوات ادلؤسسات نتيجة تغَت النظام احملاسيب وانعكاساتو على جباية ادلؤسسة خا

 1الفرع الثالث : أنواع اخلطر اجلبائي 
 :سلاطر عدم االنتظام الضرييب  (1

تكون مربوطة برزانمة  اجلبائية االلتزاماتطبيعة نظام الضرائب اجلزائري ) نظام تصرحيي ( تفرض على ادلؤسسات رلموعة من 
سلاطر جبائية متمثلة يف ربميل ادلؤسسة  إذلزمنية زلددة وإجراءات مسطرة مسبقا ، ىذه االلتزامات ادلتعددة قد تؤدي 

من االمتيازات  االستفادةتكاليف إضافية تنتج عن  عدم التزامها ابلنصوص والقواعد اجلبائية أو عدم استيعاهبا لشروط 
 وتتجلى وضعيات ىذا اخلطر يف التارل : اجلبائية ادلنتقاة 

 اجلبائية مع تطبيق العقوابت ؛ األوعيةالغش يف التصريح الضرييب : حيث يتم تعديل  -
بطريقة تلقائية مع تطبيق عقوابت  األسستقدير  إذلاالمتناع أو التأخَت يف إيداع التصرحيات : حيث تلجأ ادلصاحل اجلبائية  -

 مالية زلددة ؛
 انتقاء ادلؤسسة الختيار جبائي ما هبدف احلصول على مزاايه ادلالية لتدعيم قدرهتا إنختيارات اجلبائية : عدم مراقبة اال -

مصدر للخطر اجلبائي ، فبمجرد قيامها بتطبيق االختيار اجلبائي تكون ملزمة ابحًتام بع  الشروط ،  إذلالتمويلية قد يتحول 
عنو خطر جبائي زلتمل يف حالة عدم تطبيقها واحًتامها ذلذه الشروط وذلك عند عدم توفر شروط االستفادة  رىذا ماينج

حق  إسقاطالضريبية للحصول عليو ، وينجم عن ذلك توقف ادلؤسسة يف مرحلة ما عن ربقيق الشروط  أومن ىذه اخليارات 
 . إضافيةابت جبائية واليت تعد دبثابة تكاليف للضريبة وتعرضها لعقو  وإخضاعهاادلؤسسة من ىذه االمتيازات 

                                                           
221،222حمٌداتو صالح مرجع سابك ص  
1
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  التصريح  إيداعيف  التأخر أوبع  العقوابت ادلًتتبة عن عدم التصريح  -
 (01اجلدول رقم )

 غياب التصريح خر يف إيداع  التصريحلتأحالة ا طبيعة التصريح

 2دج30.000 1دج 30.000مدة التأخَت شهر :  التصريح ابلوجود
اإلمجايل خلاصة ابلضريبة على الدخل التصاريح ا

 3الشركات  أرابحوالضريبة على 
ال تتجاوز الشهر تطبق  التأخَتمدة  -

 ادلستحقة  على احلقوق  10%
تتجاوز الشهر وتقل عن  التأخَتمدة  -

 %20شهرين تطبق عقوبة 
مدة التأخَت تتجاوز الشهرين تطبق عقوبة  -

25% 
  %10للضريبة تطبق  متأخرتسديد  -

 عن كل شهر %3 إذل إضافةكعقوبة 

إخطار ادلؤسسة لتسوية وضعيتها يف أجل  -
أقصاه شهر وعند عدم تلبية االستجابة 

الفرض التلقائي  إذلالضريبية  اإلدارةتلجا 
من  %30للضريبة مع تطبيق زايدة 

 احلقوق ادلستحقة للتطبيق ز

االستفادة من التخفي  ادلنصوص  فقدان -  G034التصريح ادلفصل اخلاص ابلزابئن 
من قانون الضرائب  219عليو يف ادلادة 

 ادلباشرة والرسوم ادلماثلة 
 إذل 1000جبائية من  تطبيق غرامة  -

دج كل مرة تثبت فيها أخطاء  10.000
أو عدم صحة ادلعلومات  إقاالتأو 

ادلطلوبة وتطبق الزايدة بسبب نقص 
من قانون  193التصريح وفقا للمادة 

 الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة 
اسًتجاع الرسم على النشاط ادلهٍت  -

 ادلضاف 
 صدر : قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلةادل

(سلاطر اخليارات اجلبائية اخلاطئة :2  

  اجلبائية يف إطار نظام دعم االستثمار  : اإلعفاءات:ادلخاطر اجلبائية ادلرتتبة عن  أوال

 

                                                           
3128من لانون الرائب المباشرة والرسوم المماثلة   2:5المادة  
1
  

3128من المانون  293الما 
2
  

312 8من لانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 2:3المادة  
3
  

  3128من نفس المانون   337المادة  
4
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تقدًن اخلدمات ابستثناء نشاط البيع والشراء عدة  أو اإلنتاجادلشرع اجلزائري للمؤسسات االقتصادية اليت تقوم بنشاط  أعطى
ير االستثمار بصفة دورية ومراقبة مدى احًتام ادلؤسسة اللتزاماهتا للوكالة الوطنية لتطو  اإلجراءعملية تنظيم ىذا  وأوكلتامتيازات 

1احملددة يف قرار منح ادلزااي دلرحليت االصلاز واالستغالل .  

الصادر سنة  08 – 06 ابألمرواخلاص بتطوير االستثمار وادلعدل  2001الصادر سنة  03 – 01رقم  األمرحبيث وضع 
ينة ادليدانية للمصاحل اجلبائية  عند القيام ابدلعا إال اإلعفاءاتاخلاص بتطوير االستثمار حبيث ال يتم االستفادة من ىذه  2006

منصب عمل ، ويف حالة  100اليت زبلق  لالستثماراتمخس سنوات ابلنسبة  إذل اإلعفاءسبدد مدة  أنللشروع يف النشاط وديكن 
حًتام عدم ا  

اجلبائية تلزم ادلؤسسات ادلستفيدة من االمتيازات ابلشروط  اإلدارةأن  إذلالشروط اليت يًتتب عن ذلك سحب اإلعفاء ، إضافة 
 التالية :

  داع التصريح السنوي يف اآلجال احملددة .ة إيضرور 
  ادلقتناة يف إطار دعم  االستثمار .اجلبائية دبعاينة العتاد والتجهيزات  اإلدارة ألعوانضرورة االستجابة ، والسماح 
  2كشف تقدم االستثمار تزامنا مع إيداع التصريح السنوي للنتائج .  إيداعضرورة 
  سنوات . أربعالشركات يف أجل  أرابحالتخفي  يف الضريبة على  أو لإلعفاءادلوافقة  اإلرابحاستثمار حصة  إعادةضرورة 
 طار دعم االستثمار يف النشاط ادلصرح بو  وادلبُت يف قرار منج مزااي جبائية .إيف  ضرورة استغالل العتاد والتجهيزات ادلقتناة 
  يف إطار دعم االستثمار. اقتناؤهوالربح بواسطة العتاد ادلبُت أعاله والذي مت  األعمالضرورة ربقيق رقم 

 دلتمثل يف :يف حالة عدم التزام ادلؤسسة بشروط االستفادة من االمتيازات يعرضها للخطر اجلبائي ا

 2015من احلقوق ادلعفاة حسب قانون مالية  %30تطبيق عقوبة  التحفيز معسحب مقرر االمتيازات اجلبائية وابلتارل مبل   –أ 

فإن على   يف حالة التنازل عن العتاد والتجهيزات ادلقتناة يف إطار دعم االستثمار خالل الفًتة القانونية احملددة لالىتالك –ب 
ادلؤسسة اسًتداد نسبة من الرسم على القيمة ادلضافة احململ لشراء ىذه التجهيزات ادلتنازل عنها وربسب النسبة كما يلي : عدد 

 .السنوات ادلتبقية / مدة االىتالك 

تثمار ، وتسمية النشاط( يف حالة استغالل االستثمار ادلقتٌت يف إطار دعم  االستثمار يف الوجهة الغَت ادلخصصة ) نوع االس –ت 
(  من احلقوق %25الشركات مع تطبيق عقوبة )  أرابحيتم  اسًتداد التحفيز يف رلال الرسم على النشاط ادلهٍت والضريبة على 
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ار االستثم لتجهيزات ابإلعفاءالشراء  إطارادلعفاة ، زايدة عن اسًتجاع نسبة الرسم على القيمة ادلضافة اليت مت االستفادة منها يف 
 وذلك من اتريخ استغالل االستثمار يف نشاط غَت موضع االمتياز .

 1بائية ادلرتتبة عن اإلعفاءات ادلوجهة للشباب ادلستثمرادلخاطر اجل  :اثنيا 

مؤسسات خاصة وذلك على ثالث ىيئات  إنشاءادلشرع اجلزائري للشباب ادلستثمر عدة امتيازات جبائية لتشجيعهم على  أعطى
 وىي :

  لدعم وتشغيل الشباب  الوطنية كالة الوANSEJ 
  الصندوق الوطٍت لتأمُت عن البطالةCNAC 
  الصندوق  الوطٍت لدعم القرض ادلصغرANGEM 

 حيث ديكن حصر ىذه االمتيازات اجلبائية حسب مرحليت االستثمار ) االصلاز واالستغالل ( 

 امتيازات مرحلة االصلاز :  ( أ
 الصناعية.إطار إنشاء النشاطات  من دفع رسم نقل ادللكية يعوض عن كل ادلقتنيات العقارية اليت سبت يف اإلعفاء 
  أو ابإلنشاءاإلعفاء من الرسم على القيمة ادلضافة فيما خيص السلع واخلدمات اليت تدخل مباشرة يف إصلاز االستثمار اخلاص 

 التوسيع.
 من مجيع حقوق التسجيل ادلتضمنة أتسيس الشركات . اإلعفاء 
 امتيازات مرحلة االستغالل :  ( ب

الشركات دلدة ثالث سنوات من اتريخ الشروع يف االستغالل   أرابحوالضريبة على  اإلمجارلالكلي من الضريبة على الدخل  اإلعفاء
تعهد ادلستثمرون  إذاعامُت إضافيُت   إذلىذه  اإلعفاءدة ستة سنوات ، وسبدد م إذلترفع ىذه ادلدة يف ادلناطق الواجب ترقيتها 

دلدة غَت زلددة ، ويًتتب عن عدم احًتام التعهدات ادلتصلة بعدد مناصب التوظيف سحب  األقلبتوظيف ثالث عمال على 
 االعتماد وادلطالبة ابحلقوق والرسوم مستحقة التسديد .

 ترفع ىذه ادلدة يف ادلناطق  االستغاللثالث سنوات من اتريخ الشروع يف  اإلعفاء الكلي من الرسم على النشاط ادلهٍت دلدة ،
تعهد ادلستثمرون بتوظيف ثالث عمال على  إذاعامُت اظافيُت  إذل، وسبدد مدة اإلعفاء 2ستة سنوات  إذلالواجب ترقيتها 

 دلدة غَت زلددة . اآلفل
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الشركات حسب احلالة  أرابحزايدة عن اإلعفاءات أعاله يوجد زبفيضات زبص الضريبة على الدخل اإلمجارل والضريبة على 
من اإلخضاع  األوذل، وكذا الرسم على النشاط ادلهٍت ادلستحق عند هناية فًتة اإلعفاءات ، وذلك خالل ثالث سنوات 

 1الضرييب ، ويكون التخفي  كالتارل :
  70زبفي   الضرييب:من اإلخضاع  وذلاألالسنة% 
  50زبفي   الضرييب: اإلخضاعالسنة الثانية من% 
  25زبفي   الضرييب:السنة الثالثة من اإلخضاع % 

 2لالستفادة من ىذه التخفيضات وجب على ادلؤسسة السعي جاىدة لتغطية شروط ىذه االمتيازات وأمهها :

 االستثمار ادلصرح بو تنفيذ 
  اقتناء العتاد احملدد بقرار منح االمتيازات 
 مجيع التصرحيات يف آجاذلا احملددة   إيداع 
  اجلبائية إبجراء ادلعاينة ادليدانية للتأكد من الوجود احلقيقي للعتاد واستغاللو يف الغرض ادلخصص لو اإلدارةالسماح دلوظفي 
 من قانون  138و 13يف ادلادتُت  إليهاالتمديد ادلشار  االلتزام بشروط التوظيف يف حالة السعي لالستفادة من فًتة

 الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة .
 االستفادة من تلك االمتيازات يعرضها ذلذا اذل رلموعة من ادلخاطر متمثلة يف : يف حالة عدم توفَت ادلؤسسة لشروط 

  منتظمة  بصفةالتصرحيات الشهرية والسنوية  إيداععدم 
  زبصيص العتاد والتجهيزات يف غَت النشاط  ادلصرح بو وادلستفيد من االمتياز اجلبائي 
 اجلبائية إبجراء ادلعاينة ادليدانية  للتأكد من الوجود احلقيقي للعتاد واستغاللو يف الغرض ادلصرح   اإلدارةالسماح دلوظفي  معد

 بو 
  فزايدة عن ادلطالبة بتسديد قيم  إلىالكوة القانونية  احملددة يف حالة عدم التنازل عن العتاد والتجهيزات خالل الفًت ،

الشركات فإن ادلؤسسة ملزمة  أرابحعلى  اإلمجارلالتحفيز  فيما خيص الرسم على النشاط ادلهٍت والضريبة على الدخل 
د من الشراء ابإلعفاء من العتاد ادلتنازل عنو ، والذي استفا ابقتناءابسًتجاع نسبة من الرسم على القيمة ادلضافة اخلاص 

يف حالة  % 25الرسم على القيمة  حيث ربدد ىذه النسبة كما يلي : عدد السنوات ادلتبقية / مدة اإلىتالك مع زايدة 
 عدم التصريح الطوعي ابسًتداد ىذه ادلبال  

 : ج( ادلخاطر اجلبائية ادلرتتبة عن إعادة االستثمار

                                                           
( 3126)موجودة فً االحكام الجبائٌة الغٌر الممننة لمانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  3122من المانون التكمٌلً لسنة  24المادة  
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  ما عدا السيارات السياحية اليت تشكل األداة الرئيسية  لالستهالك اإلستثمارت القابلة يف  األرابح  استثمارعادة إجيب
 خالل السنة ادلالية ادلوالية . أوللنشاط خالل السنة ادلالية لتحقيقها 

  قائمة  وإحلاقادلستفادة من التخفي   األرابحيف التصريح السنوي نتائج  يدرج أنمسك زلاسبة منتظمة حبيث جيب
 وسعر تكلفتها . األصولدخوذلا يف  طبيعتها واتريخ إذلمارات احملققة مع اإلشارة االستث

  رائب وقف التشغيل الذي حيدث يف أجل اقل من مخس سنوات على ادلؤسسة ان تدفع لقاب  الض أويف حالة التنازل
كما تؤسس  %5طبيق زايدة الدفع والضريبة ادلسددة يف سنة االستفادة من التخفي  مع ت ادلقرضةالفرق بُت الضريبة 

 %25االستثمار مع زايدة ب إبعادةضريبة تكميلية يف حالة عدم احًتام االلتزام 

 1الفرع الرابع : تقييم اخلطر اجلبائي 

 عرب ادلراحل التالية : رتقييم اخلطر اجلبائي دي إن

 :حتليل السوابق اجلبائية للمؤسسة  أوال

اجلبائية  اإلدارةالدورات السابقة دلعرفة عالقة  إذلوضوحا يتطلب عليها الرجوع  أكثرللمؤسسة  لكي تصبح االلتزامات اجلبائية
مطالبة بتقدًن تصريح يتضمن الوضعية اجلبائية ذلا وفق ما يتضمنو التشريع الضرييب ادلعمول بو ، وىذا دلعرفة   ابعتبارىاابدلؤسسة 

 تحليل السوابق اجلبائية يتطلب الًتكيز على ما يلي :كيفية تعامل اإلدارة اجلبائية مع ىذا التصريح ول

ادلعلومات اليت تطلبها اإلدارة اجلبائية من ادلؤسسة واليت زبص دورات سابقة ويكون ذلك ابإلطالع على زلتوى مراسالت  -
 ادلؤسسة مع اإلدارة اجلبائية لتحليل القيمة القانونية ذلذه ادلعلومات من اجل تقييم إجابة ادلؤسسة 

من نتائج التقييم يف دوراهتا  االستفادةتقييم اجلبائي الذي قامت بو اإلدارة اجلبائية حول تسيَت جباية ادلؤسسة وقدرهتا على ال -
 الالحقة .

تسمح السوابق اجلبائية للمؤسسة من تكوين نظرة حول الشكوك اليت تراود الغدارة اجلبائية عن ادلؤسسة خاصة اليت دل يتم  -
 .لة ، وابلتارل تكون أكثر عرضة من غَتىا للتحقيق مراقبتها دلدة طوي

 اثنيا : التحليل ادلايل لتتصريح ادلؤسسة 

بُت سلتلف السنوات ، وكذلك يسمح  تذبذب احلواصل اجلبائية إذلاليت أدت  األسبابيسمح التحليل ادلارل ابلبحث عن سلتلف 
ابدلقارنة بُت سلتلف ادلؤسسات اليت تشتغل يف نفس القطاع  فادلؤسسات اليت سبارس نفس النشاط ومن نفس احلجم تقريبا قد ربقق 

 التصرحيات تستخدمو اإلدارة اجلبائية كقاعدة للمعلومات سبكنها من اكتشاف احلاالت غَت العادية يفنتائج مقربة ، ىذا ادلعيار قد
 ادلقدمة ذلا .
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فالتحليل ادلارل للتصريح ادلقدم من طرف ادلؤسسة لإلدارة اجلبائية يفيدىا يف معرفة ادلركز ادلارل ذلا ، ألن ادلؤسسة اليت   كذلك
 دفعاهتا لإلدارة اجلبائية . أتخَتسبول بع  احتياجاهتا بتقليل أو  نأتعرف صعوابت يف تسيَت خزينتها ديكن 

 معرفة  النظام اجلبائي ادلكلفة بو ادلؤسسةاثلثا : 

ادلكلفة هبا وذلك ال يكون إال ابلدراية الواسعة جململ  الضرائبخالل معرفة ادلؤسسة للنظام اخلاضعة لو تكون عارفة جملموعة من  
بائي داخل ادلؤسسة القوانُت سواء كانت جبائية أو ذبارية فهي ادلرجع األساسي الذي حيكم من خاللو على فعالية التسيَت اجل

 وابلتارل سيطرهتا على اخلطر اجلبائي .

 والرسوم  ابلضرائبرابعا : معرفة ادلخاطر ادلرتبطة 

احلدث ادلنشئ وآجال ربصيل الضرائب الرتباطها  إذلاخلاضعة إضافة  األوعيةويكون ذلك ابلدراية واالطالع على كيفية حساب 
 الوثيق ابخلطر اجلبائي .

اجلبائية ورد ادلؤسسة  اإلدارةمن ادلؤسسة واليت زبص السنوات السابقة من خالل االطالع على ادلراسالت اليت ترسلو  اجلبائية -
 على ىذه ادلراسالت بغرض تقييم تعامل ادلؤسسة مع ىذه ادلرسالت .

 . الضرائباالحتجاجات ادلقدمة من طرف ادلؤسسة إلدارة  -
رلال والذي ديكن االستفادة منو يف دورات الحقة  أيالتقييم اجلبائي الذي قامت بو اإلدارة اجلبائية لديون ادلؤسسة ويف  -

 ألجل ربسُت أدائها ادلارل .

 ادلبحث الثاين :  الدراسات السابقة 

اليت  السابقةالدراسات  أىمللتسيَت اجلبائي واخلطر اجلبائي سنحاول يف ىذا ادلبحث  عرض  النظريةاجلوانب  ألىم حديثنابعد 
 تشابو واختالف . أوجومقارنة مابُت ىاتو الدراسات من  وإجراءاجلبائي واخلطر اجلبائي   التسيَتتناولت 

 : الدراسات السابقة  األولادلطلب 

 : ابللغة العربية  األولالفرع 

 20031:  دراسة دمحم عادل عياض  أوال

الدكتور حديثو عن  ابتدأ"  األموالالباحث يف ىذه الدراسة كانت " ماىو اثر النظام اجلبائي اجلزائري على شركات  إشكالية
ادلعطيات اجلبائية    وإدراجاجلبائي كمحدد يف ازباذ القرار داخل ادلؤسسة من حيث مفهوم وادلبادئ وكيفية تنظيم  التسيَت

 األموالعلى شركات  أتثَتىااحلديث عن عناصر النظام اجلبائي وكيفية  إذلكمحددات الزباذ القرار يف ادلؤسسة لينتقل 
                                                           

3113.3114نشورة كلٌة الحموق والعلوم االلتصادٌة ، جامعة ورللة ، الجزائر دمحم عادل عٌاض ، مذكرة ماجٌستار غٌر م 
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السلبية للجباية على خزينتها وكيفية  اآلاثرللسياسات ادلتبعة للتخفي  من تطرقو  إذل إضافةنتها ابلتشريع الفرنسي  ر ومقا
 اجلباية على سلتلف مصادر التمويل . أتثَتتسيَت نتائجها ، لينتهي ابحلديث عن 

 20091اثنيا : دراسة زواق احلواس 

العامل اجلبائي يف الوظيفة التسَتية لصناعة قرارات  إدراجادلطروحة للدكتور زواق احلواس " كيف ديكن  اإلشكاليةكانت 
 اإلشكاليةمعاجلة  ألجلوضفها  أساسية زلاور أربعةسبويلية سليمة، رشيدة ، من قبل ادلسَت "حيث بنيت ىذه الداخلة على 

احملور الثاين  أماواحلدود  واألسساجلبائي من حيث ادلفهوم  للتسيَت النظريةحيث تناول فيو اجلوانب  األولادلطروحة للمحور 
فخصص للحديث عن اثر العامل اجلبائي يف صناعة قرار التمويل مث ربدث عن ما ذبنيو ادلؤسسة من خالل توظيفها للعامل 

العامل اجلبائي يف ترشيد  إدراجاليت يقدمها  واإلسهامات إليواجلبائي يف صناعة القرار التمويلي خلتم بطرح النتائج ادلتوصل 
 وكيفية استغالل التشريعات اجلبائية لالستفادة منها.القرارات ادلالية 

 20122 اثلثا : دراسة اميداتو صاحل

يف  بائية تساىم ادلراجعة اجلبائية يف تدنئة ادلخاطر اجل أنأي مدى ديكن  إذلادلطروحة ذلذه الدراسة ىي "  اإلشكاليةكانت 
فصول حيث تناول يف الفصل  أربع إذلالباحث بتقسيم البحث  قام ادلوضوعادلؤسسة االقتصادية " ومن اجل مناقشة وربليل ىذا 

احلديث عن اخلطر  إذلسبر هبا العملية اجلبائية لينتقل  ليت ادلراحل ا ألىمللمراجعة اجلبائية من خالل التطرق  النظريةاجلوانب  األول
 اجلبائية يف تدنئة ادلخاطر اجلبائية .دور ادلراجعة  إلبرازاجلبائي ، وقد ختم حبثو بدراسة ميدانية قام هبا  والتسيَت

 3رابعا : دراسة صابر عباسي 

ادلارل يف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية " ودلعاجلة  األداءالبحث كانت تتمحور حول " ما مدى أثر التسيَت اجلبائي على  إشكالية
التحدايت  أىماجلبائي  وذلك من خالل  التسيَتوىو تطرق الباحث بدءا من اجلوانب النظرية والعلمية دلوضوعو  اإلشكاليةىذه 

 والعبءعلى ادلؤسسة األخَت اثر ىذا  وإبرازادلارل وعالقتو ابدلتغَت اجلبائي  األداءاليت يتلقاىا ادلسَت اجلبائي مث خص حديثو عن 
اجلبائي  التسيَتانية لقياس ادلالية مث القيام بدراسة ميد األىدافالذي يقع على عاتق ادلسَت اجلبائي للمؤسسة من اجل ربقيق 

 ادلارل . األداءعلى  أتثَتهومدى 

 األجنبيةت ابللغة االفرع الثاين : الدراس

 1 2009: دراسة دمحم بن حاج ساعد  أوال

                                                           
زواق الحواص ، فعالٌة التسٌٌر الجبائً فً ترشٌد صناعة المرار الملتمى الدولً صنع المرار فً المؤسسة االلتصادٌة ، مسٌلة  
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الجبائً على االداء المالً ، مذكرة ماجٌستار جامعة ورللة الجزائر  صابر عباسً ، اثر التسٌر 
3
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 ادلطروحة يف ىذه الدراسة تتمحور حول " كيف ديكن االستفادة من ادلراجعة اجلبائية يف تسيَت اخلطر اجلبائي "  اإلشكاليةكانت 

 أىدافهاكان نضري خصص فيو للمراجعة اجلبائية متضمنا كل   األولفصلُت ، الفصل  إذلحيث قام الباحث بتقسيم الدراسة 
الفصل الثاين فقد خصص دلراحل وكيفية سَت ادلراجعة  أماواختالفاهتا وخصوصية ادلراجعة مقارنو مع ادلراجعة ادلالية والقانونية 

ادلؤسسة دلختلف القوانُت اجلبائية وتوفَتىا لشروط االستفادة  تطبيقمن  التأكدادلستخدمة فيها من خالل  التقنياتاجلبائية واىم 
 من االمتيازات اجلبائية اليت دينحها التشريع اجلبائي ، والنظام اجلبائي الذي تتبعو ادلؤسسة مث التطرق دلختلف النتائج والتوصيات .

 20152منشاوي  إيناساثنيا : دراسة 

 ادلارل "؟ أداءىااجلبائي يف اجملمعات الشركات على  التسيَتادلطروحة يف ىذه الدراسة" ماىو أتثَت تطبيق  اإلشكاليةكانت 

اجلبائي من قبل رلمعات الشركات  التسيَتلدراسة ربديد شلارسات  األولفصلُت حيث خصص الفصل  إذلمت تقسيم ىذه الدراسة 
التحدث عن رلمعات الشركات يف تونس حبيث مت تسليط  الضوء  إذل األولص ادلبحث مبحثُت حيث خص إذلحبيث مت  تقسيم 

ادلبحث الثاين فقد خصص للحديث حول ربليل   ادلمارسات ادلختلفة  أماعلى واقعها ووضعها القانوين والوزن االقتصادي ذلا ، 
 اجلبائي يف رلمعات الشركات ، للتسيَت

 مقارنة بني الدراسات السابقة  الثاين:ادلطلب 

 نقاط  التشابو واالختالف مابُت الدراسة احلالية والدراسات السابقة  أىمحملاولة ادلقارنة بُت الدراسات السابقة يتطلب استعراض 

 التشابو  أوجو:  األولالفرع 

 اليت  األساسية واألىدافوم معظم الدراسات السابقة او جلها تعرضت دلفهوم التسيَت اجلبائي من خالل ضبط  ادلفه
 يسعى لتحقيقها ، 

  ادلستخدمة فيو  واألدواتالقواعد  أىموذكر  االقتصاديةتوضيح الدور الفعال الذي يؤديو التسيَت اجلبائي داخل ادلؤسسة 
  النصوص والقواعد ادلتعلقة هبا . أىماجلانب التشريعي للجباية من خالل ذكر  إذلاغلب الدراسات تطرقت 

 االختالف  أوجوالثاين : الفرع 

                                                                                                                                                                                     
1
 Mohamed ben hadj sad K , l audit fiscal dans les pm :proposition dun demarche pour l expert – comptable , 

mémoire pour lotentiondu diplôme dexpert –comptable faculte des science economiques et des getion de sfax  
université de sfax 2008.2009 
2
 Identification et impact des pratiques de gestionfiscale sur la performance fiscale des groupes ; ines 

mencgaoui thèse en vue de lobtention du titre de docteur en ; de societes : une etude menee dans le contexe 
tunisien universite ; societes univerite de francge- comte ecole doctorale langages ; espaces temps sciences de 
gestion le 15 janvier 2015 ; tunisel manar faculte des sciences economiques et gestion de tunis  
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  العامل اجلبائي يف ازباذ القرار توجهت  إدراج أمهيةاختالف اجملتمع والعينة اخلاصة بكل دراسة فالدراسات اليت ركزت على
الدراسات اليت كان تركيزىا حول ادلراجعة اجلبائية واخلطر اجلبائي فازبذت  أماكعينة للدراسة   األموال الزباذ شركاتاغلبها 

 ؤسسات االقتصادية كعينة لدراساهتا .ادل
 . الدراسات اليت اختصت ابدلراجعة اجلبائية كان كل تركيزىا منصب على دراسة ادلخاطر اجلبائية من منظور مهٍت 
 ت . لة يف طرق ادلعاجلة يف الدراسااختالف االدوات ادلستعم 
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 خالصة:

 

اجلبائي داخل ادلؤسسة  التسيَتعلى الدور احلقيقي والفعال الذي يلعبو  التأكيدفقد مت  األولمن خالل مامت ذكره يف الفصل 
 التسيَتحرية  إطارابستعمال الوسائل ادلشروعة قانوان يف  األدىنحدىا  إذلالضريبية  األعباءاجلبائي زبفي   التسيَتفهدف 

عدم التدخل يف  مبدأو " اجلبائي ى يَتسالتمبادئ  أىماجلبائية الن من  اإلدارةاعًتاض  أواجلبائي للمؤسسة دون تدخل 
 . التسيَت

احملددة ينجم عنو سلاطر جبائية للمؤسسة وجب ذبنبها واحلد منها وذالك من  اآلجالالتصريح يف  إيداععدم  أو التأخر إن
 خالل فاعلية تسَت اخلطر اجلبائي اليت تكون ب :

 . احًتام سلتلف بنود التشريعات اجلبائية خاصة ما تعلق منها ابلتصرحيات وآجال الدفع 
 صحيح دلواقع اخلطر اجلبائي وخلق رقابة جبائية  داخلية فعالة .القدرة على التشخيص ال 
 ادلستجدات اجلبائية وذلم القدرة على  أبىمذلم دراية واطالع  وأكفاءمسَتين جبائُت مؤىلُت  إذلادلهمة  إسناد

 .التحكم يف سلتلف ادلتغَتات اجلبائية 
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قي الفصل الثاين: اجلانب التطبي  
 ( CONDOR مؤسسة) 
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  :دتهيد

ادلتعلقة ابلتسيَت اجلبائي واخلطر اجلبائي والدراسات السابقة  النظرايتسلتلف  إذلبعد تطرقنا يف الفصل األول 
سلتلفات احليثيات وادلفاىيم بغية  إذلحيث سنتطرق يف ىذا الفصل  ،وادلرتبطة ارتباطا وثيقا دبوضوع دراستنا

فعال يف ادلؤسسات االقتصادية. وماىرعلى دراستنا ادليدانية من اجل ربطها مع اجلوانب النظرية  إسقاطها  

وتقيم الدراسة ادليدانية يف مؤسسة كوندور حيث اعتمدان يف ىذه الدراسة على سلتلف الواثئق اجلبائية  إبجراءقمنا 
 أويف ذبنب  اجلنائي التسيَتالدور الذي يؤديو  إظهاراجل ادلسَتين اجلبائُت يف رلموعة من ادلؤسسات من  أداء

ادلؤسسة. إليوتتعرض  أنذي ديكن تقليص حجم اخلطر اجلبائي ال  
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الطريقة ورلتمع الدراسةاألول:ادلبحث   

 األدواتنبُت يف ىذا ادلبحث أىم  اإلشكاليةومعاجلة  واألىدافالنتائج  إذلوانب الدراسة والوصول جب لإلحاطة
 اليت استخدمت يف اجلانب التطبيقي .

: الطريقة ادلستخدمة يف الدراسة  األولادلطلب   

اليت مت استخدامها فيها  واألدواتخصص ىذا ادلطلب يف استخدام الطريقة ادلتبعة يف الدراسة من خالل تعريف عينة الدراسة 
ودلعاجلة ىذا ادلوضوع مت استخدام منهج دراسة حالة  يف مؤسسة اقتصادية وىي مؤسسة كوندور ويرجع سبب اختياران ذلاتو 

خدمايت ذباري استطعنا الوقوف على سلتلف التصرحيات  إنتاجيارىا مؤسسة تقوم بنشاط معنا وابعتب إطاراهتاادلؤسسة  تعاون 
جبائُت داخلها . مسئولُتاجلبائية ومقابلة شخصية مع   

رلتمع وعينة الدراسة الثاين:ادلطلب   

ت االقتصادية فقد مت تطبيق اجلبائي واخلطر اجلبائي يف ادلؤسسا التسيَتادلطروحة  يف دراستنا تتمحور حول  اإلشكالية أنابعتبار 
 الدراسة على مؤسسة كوندور وعلى مستوى مصلحة احملاسبة وادلالية فرع اجلباية لصلتو ادلباشرة دبوضوع الدراسة

 أوال: البطاقة الفنية لشركة كوندور:
 

من خالل  البطاقة الفنية و اذليكل التنظيمي، كما سنتطرق إذل أىم الضرائب والرسوم  يف ىذا ادلبحث سنتعرف على شركة كوندور
 ادللزمة بدفعها.

 

 أوال: البطاقة الفنية لشركة كوندور:

 SPA CONDOR ELECTRONICSشركة ذات األسهم كوندور إلكًتونيك  إسم الشركة:

 الرمز التجاري:

 : شركة ذات أسهمالشكل القانوين

 B 02 0462772: التجاريرقم السجل 
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 000234046277228رقم التعريف اجلبائي:

 09/02/2002: اتريخ أتسيس الشركة

 23/11/2002 اتريخ الدخول يف اإلنتاج:

 2003أفريل  30مت تسجيلها يف العالمة ادلسجلة: 

 دج 2774.000.000،00قيمة رأمسال:

 بن امادي عبد الرامانرئيس رللس اإلدارة: 

 بن امادي عومارادلدير العام: 

 .اجلزائر -34000برج بوعريريج  161..... 70ادلنطقة الصناعية طريق مسيلة هنجالعنوان: 

 info@condor.dzالربيد اإللكرتوين: 

 .²م828359ادلساحة اإلمجالية: 

)كــــوراي DONGBU.DAEWOO)الصــــُت( وGREE.MIDEA. HISENSEالشــــركاء اإلســــرتاتيجيني:
)تركيـــــــــــــــا( VASTEL)الـــــــــــــــوالايت األمريكيـــــــــــــــة ادلتحـــــــــــــــدة وINTEL. MICROSOFTاجلنوبيـــــــــــــــة( و

 )مصر(.UNIONAIREو

mailto:info@condor.dz
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 اثنيا: تقدمي الشركة

 خاصة زبتص إبنتاج وتسـويق األجهـزة اإللكًتونيـة والكهـر ومنزلية،نشـاطها اقتصاديةشركة " ىي CONDORكوندور"  شركة
 أشـغال الرئيسي ىو إنتاج ىذه األجهزة االلكًتونية والكهر ومنزلية،وأيضـا لـديها أنشـطة أخـرى: نشـاط االسـتَتاد والتصـدير، نشـاط

، شــكلها «GROUPE BEN HAMADIعموميــة، نشــاط البيــع علــى احلــال، تنتمــي إذل رلموعــة بــن امــادي "
 .خاصة ذات األسهم شركة" SPAىو " 2002القانوين أصبح يف جوان 

، وبــدأ نشــاطها الفعلــي يف 2002وفقــا ألحكــام القــانون التجــاري، حيــث ربصــلت علــى الســجل التجــاري يف أفريــل الشــركةتنشــط 
مـًت مربـع 80104، يتواجد مقرىا التجاري ابدلنطقة الصناعية بربج بوعريريج، تًتبع على مسـاحة إمجاليـة تقـدر بــ: 2003فيفري 

عامل موزعُت على الوحـدات وادلصـاحل حسـب  6397إذل أكثر من  2018ماذلا سنة وىي دبلكية كاملة للمؤسسة، يبل  عدد ع
ادلكونة جملموعة بن امادي اليت ربتوي على عدة  الشركاتكوندور ىي إحدى شركةإطار إداري، 478التخصص، ومنهم أكثر من 

 ىي: وحدات

 " وىي وحدة إلنتاج القمح الصلب ومشتقاتو. ARGILOR" شركة

 وىي وحدة إلنتاج األكياس البالستيكية. "POLYBEN"  شركة

 " وىي وحدة إلنتاج البالط ومواد البناء.GEMAC" شركة

 " وىي وحدة ادلشاريع البناء العمالق.TRAVAUX COUVIA" شركة

 " وىي وحدة إنتاج العجائن.GEPATTE" شركة

 " إلنتاج الصفائح الشمسية.HODNA METAL" شركة

فيعتـرب العالمـة ادلسـجلة للمؤسسـة، حيـث مت تسـجيلها هبـذا االسـم لـدى الـديوان الـوطٍت حلمايـة ادلؤلفـات  أما ابلنسبة السم كوندور
 .2003أفريل 30يف  واالبتكارات

ــــاة.... ابتكــــار "  ــــور يف العــــادل يعــــيش يف أمريكــــا اجلنوبيــــة، وشــــعار ادلؤسســــة ىــــو "احلي ــــدور تعــــٍت طــــائر مــــن أكــــرب الطي وكلمــــة كون
INNOVATION IS LIFEللون ادلميز للشركة ىو اللون األزرق." وا 

"، نشـاطها يف اإلنتـاج VERSION2000ISOنسـخة" 9001علـى شـهادة اإليـزو 2007ربصلت الشـركة يف جـانفي
 والتسويق وخدمات ما بعد البيع لألجهزة اإللكًتونية والكهر ومنزلية.
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عدة مراحل حىت وصلت إذل ماىي عليو اآلن، وأوذل ادلراحل ىي مرحلة الشراء للبيع أي شراء ادلنتج وإعادة  كوندورشركة  وشهدت 
ومن مث إعادة تركيبو شلا خف  من سـعر منتجاهتـا يف السـوق، وادلرحلـة  كليا  ك مفكبيعو، أما ادلرحلة الثانية ىي مرحلة شراء ادلنتج 

ادلؤسسة مـن ادلراحـل السـابقة فأصـبحت تـتحكم يف تقنيـات الًتكيـب،  استفادتىذه ادلرحلة  الثالثة واجلوىرية ىي مرحلة اإلنتاج يف
 فحددت ادلكوانت اليت ديكن شرائها زلليا أو إنتاجها ذاتيا، وبدأت يف اإلنتاج احمللي.

و فعـال حيـث قامـت فلم يتبقى ذلا سوى أن تسجلو بعالمتها التجارية اخلاصة، وذلك عن طريق شراء الًتاخـيص، وىـذا مـا قامـت بـ
 الصينية، فأصبحت اليوم عالمة مسجلة وذو مسعة دولية. HISENSبشراء الًتاخيص من مؤسسة 

ادلؤسسة فهي التنويع يف منتجاهتا، وتقوم ابلتعريف آبفاقها وغاايهتا ربت شعار )رسالة(: "احلياة ....  اختارهتاأما اإلسًتاتيجية اليت 
 ية:" وتسعى لتحقيق الرؤى التالابتكار

 .زبفي  األسعار عن طريق تعظيم الربح_ 

 _ التواجد عرب كامل الوطن.

 _ التصدير.

وابلفعل ادلؤسسة حققت تقدما كبَتا فيما خيص زبفي  األسـعار، وذلـك مـن خـالل إسـتفادهتا مـن الـتعلم، وإكتسـاب اخلـربة، كمـا 
واليـة، سـواء عـن طريـق نقـاط البيـع أو ادلعـارض.... وكـذلك إمتـد صـيتها إذل بعـ  الـدول اإلفريقيـة الـيت  48يف  تقريبـاأهنا تتواجد 

 تصدر ذلا منتجاهتا.
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 ة كوندور يوضح اذليكل التنظيمي لشرك( 1:)الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلصدر: مصلحة ادلوارد البشرية لشركة كوندور.

إدارة نظم 

 تالمعلوما

إدارة المالية 

 والمحاسبة

 

إدارة الخدمات 

 اللوجيستية

إدارة مبيعات  إدارة التسويق إدارة المشاريع

المنتجات الكهرو 

 منزلية

إدارة مبيعات 

منتجات تكنولوجيا 

 المعلومات

 كوندور 

 المدير العام 

إدارة التكييف 

 المركزي
إدارة الموارد 

 البشرية 

 

إدارة الجودة 

والتنمية الشاملة 

 المستدامة

 إدارة العمليات 

وحدة 

 الثالجات

وحدة 

 المكيفات  
وحدة المنتجات 

 السمراء 

وحدة منتجات 

 الكومبيوتر

وحدة المنتجات 

 البيضاء

اإلدارة اإلقليمية 

 "قسنطينة"

" اإلدارة اإلقليمية

 "العلمة

اإلدارة اإلقليمية 

 المركزية

إدارة اإلستثمارات 

 والموارد العامة
خدمة السالمة 

 الداخلية

وحدة 

تحويل 

 البالستيك

تصنيع  وحدة

األلواح 

 الشمسية

وحدة 

 بولسترين 
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حيث يعترب ادلدير العام حلقة الوصل بُت ادلنشأة وادلوظفُت، ألن لو خربة كافية   ديثل ىذا الشكل اذليكل العام لشركة كوندور  
كقائد إلدارة صحيحة واليت ربقق أىداف الشركة، وىذا ما يظهره اذليكل التنظيمي من خالل التنوع يف اإلدارات ودبعٌت آخر 

 يظهر التخصص يف إدارة أنشطتها ومواردىا، من أجل التسيَت السليم للشركة.

 ( يوضح اذليكل التنظيمي لإلدارة ادلالية واحملاسبة2الشكل رقم: ) 

 

 ادلصدر: مصلحة ادلوارد البشرية لشركة كوندور.

القلــب النــاب  للمؤسســة حيــث تــًتجم كــل عمليــات اإلنتــاج والبيــع إللــأموال تســدد هبــا تكــاليف  واحملاســبة ىــيتعتــرب مديريــة ادلاليــة 
اجلانــب ادلــارل الــذي يضــمن الســَت احلســن للمؤسســة،  تــوفرادلبــال  ادلاليــة ادلقابلــة للمنتجــات ادلقدمــة أو ىــي الــيت  اســتالمادلنتجــات، 

 حيث تنقسم إذل قسمُت: 

 إدارة ادلالية واليت ربتوي على مصلحتُت، مصلحة البنوك   ومصلحة اخلزينة.

عامة، مصلحة احملاسبة التحليلية، مصلحة تسيَت األصول الثابتة، إدارة احملاسبة واليت ربتوي على أربع مصاحل، مصلحة احملاسبة ال
 مصلحة اجلباية

وىي تعمل على تطويرىا وتكوين  2014تعطي إدارة شركة كوندور أمهية كبَتة جدا دلصلحة اجلباية حيث منذ نشأة ادلصلحة سنة 
 .، وىذا لتحسُت مردوديتهم موظفيها بشكل دائم ووفق آخر التغيَتات اليت ربدث على القوانُت اجلبائية

إدارة المالٌة 
 والمحاسبة

 إدارة المالٌة

خدمة الخزٌنة 
 المركزٌة

مصلحة العملٌات 
 المركزٌة

 إدارة المحاسبة

مصلحة المحاسبة 
 العامة

 مصلحة الجباٌة

مصلحة تسٌٌر 
 األصول الثابتة 

مصلحة المحاسبة 
 التحلٌلٌة

 السكريتارية
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 اذليكل التنظيمي دلصلحة اجلباية   (33 )الشكل رقم

 ادلبحث الثاين : حتليل الوضعية ادلالية واجلبائية للمؤسسة  وتقيم سلاطرىا 

 : حتليل الوضعية ادلالية للمؤسسة  األولادلطلب 

والنتيجة  عمالاألمن أجل تعزيز دراستنا  ادليدانية قمنا بعرض وربليل الوضعية ادلالية للمؤسسة وذلك من خالل ادلقارنة رقم 
وذلك من اجل معرفة تطور العناصر اليت تشكل  2014 األساسوسنة  -2013 -2012الصافية ذلا وذالك يف الفًتة ما بُت 

 لوعاء الضرييب دلختلف الرسوم والضرائب اليت زبضع ذلا ادلؤسسة .ا

 2314-2313-2312والنتيجة الصافية لسنة  األعمالالتايل يوضح   رقم ( 32) اجلدول 

 2014 2013 2012 البيان 
 47747116985 43922929099 31777492007 رقم االعمال 

 2265266489 1585262769 582655577 النتيجة الصافية 
  (3( ))2( )1ادلصدر : مؤسسة كوندور ادلالحق ) 

 ماأ 2012ادلؤسسة مقارنة ب أنمليار دج وذلك  12145437092قد ارتفع دبقدار  2013لسنة  األعمالرقم  أننالحظ 
النتيجة  أمايف ادلؤسسة  اإلنتاجيةوذلك راجع لزايدة الطاقة  433548187886فقد سجل ارتفاع  2014ابلنسبة  لسنة 

 مصلحة الجباية

مصلحة 

التصريحات 

 الجبائية

مراقبة 

 الجباية

المنازعات 

 الحبائية
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فقد ارتفع  2014مليون دج اما يف سنة 1002607192ب 2012تطورا مقارنة بسنة  2013الصافية فقد عرفت يف سنة 
 مليون دج  680003720 إذل

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 القوائم ادلايل ىابالعتماد عل لبالطا إعدادمن  ادلصدر:   35- 34رقم الشكلني

 

 رقم األعمال 

ملٌار دج 61  

ملٌار دج 51  

ملٌار دج 41  

ملٌار دج 31  

ملٌار دج 21  
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الصافية النتيجة  

ملٌار 3.6  

مالٌر 3  

ملٌار 2.6  

ملٌار2  

ملٌون 611  

0 

 

2102 

2102 

2102 
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  2318اخلاصة بسنة : التصرحيات  الثاين ادلطلب 

 كوندور زبضع ذلا مؤسسة  لتي ائب الضرا منظومة

النشاط ادلهٍت  لضريبة على اىمها: م ألرسووائب الضرابالتالي يخضع لمجموعة من ولحقيقي م النظاالى زبضع مؤسسة كوندور إ
 ى. ألخرم الرسو، واإلجماليالدخل الضريبة على ، المضافةالقيمة الرسم على الشركات ، ا رابحألرسم على ا

 ،TAP: الضريبة على النشاط ادلهٍت  أوال

عمومية   أشغالواخلدمات  ،   اإلنتاج أنشطةاحملقق من  األعمالالشهري بناءا على رقم  عمالاألحبساب رقم  التسيَتيقوم مراقب 
 نشاط التصدير فهو معفى  أما، بيع على احلال 

 HT*0.01*0.83+REVENT*0.02التجزئة ( :  وأ) بيع ابجلملة    اإلنتاجيالنشاط 

 HT *0.02*0.75 :عمومية أشغال

من كل يوم  20قبل الشهري احملقق حيث تتم ىذه العملية  األعماليكون التصريح ابلضريبة على النشاط ادلهٍت بناءا على رقم 
الشهري  G50التصريح  إبعداد التسيَتيف التصريح ) يًتتب عن غياب التصريح غرامات ( مث يقوم مراقب  للتأخرشهر تفاداي 

ابلنسبة  أماالعمومية  لألشغالابلنسبة  % 25من  زبفي  من الرسم و  %2خارج الرسم مع تطبيق نسبة  األعمالبناءا على رقم 
 اإلعفاءاتاالستفادة من )  % 17من  زبفي  من الرسم و %1خارج الرسم مع تطبيق نسبة  األعمالفيتم تطبيق رقم  لإلنتاج

 ابلنسبة للبيع على احلالة  زبفي   بدون %2 ( وتطبيقANDIادلقدمة من طرف الصندوق الوطٍت لدعم االستثمار 

الشهر لدى مركز الضرائب لوالية برج من  20الدفع وشيك بنكي امل مبل  الضريبة ويكون التصريح قبل  أبمريرفق ىدا التصريح 
 رل : التال الشكح ويكون التصري  CDI BBAبوعريريج 
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 ادلصدر مالحق ادلؤسسة 

  TVAاثنيا : الرسم على القيمة ادلضافة  

فان مصلحة اجلباية اليت ىي فرع منها تقوم جبمع كل  تصرحيات الشركات الفرعية  األمكوندور ىي ادلؤسسة   مؤسسة أنابعتبار 
يف  التأخرمن الشهر ادلوارل ويف حالة  20منهما ىو الذي يصرح بو يف التسديد قبل  وادلطروحمنها من قيمة مضافة زلصلة 

  التسيَتيف مؤسسة كوندور يقوم ادلراقب بعملية  tvaالتسديد ) تسدد غرامات ( ابلنسبة لتسديد 

و  بتدقيق  ادلبال  ادلوجودة يف الفواتَت و  سندات اإلثبات م  مراعاة  التفريق  بُت مبال  الرسم على القيمة ادلضافة اخلاصة ابدلبيعات
حلدث ادلنشأ للرسم على القيمة ادلضافة للمبيعات ىو الفوترة أما ابلنسبة للخدمات ىو القب  األخرى ادلتعلقة ابخلدمات ألن ا

الكلي أو اجلزئي للمبل  ،مث يقوم إبعداد التصريح الشهر  وفقا لذلك يف   يوم األوذل من الشهر ادلعٍت ابلتصريح و يكون  ذلك 
 حسب التصريح ادلوارل 

  tvaتصريح ب كيفيةالشكل الثاين يبُت  
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التصريح يف  شهر يتممن كل  20يرفق  ىذا التصريح أبمر الدفع  و صك بنكي حيمل مبل  الضريبة ويكون التصريح قبل اليوم  
 حيث دينح قاب  الضرائب وصل يثبت عملية الدفع .  DGIكربايت ادلؤسسة    إحدى

 IRG SUR SALAIRاثلثا :الضريبة على الدخل اإلمجايل صنف مرتبات و أجور  

يعمل ادلكلف ابحملاسبة  شهراي حبساب الكتلة  االجرية و خصم قيمة الضريبة على الدخل اإلمجارل و يبل  مراقب التسيَت من  
يوم من كل شهر لتفادي عقوابت التأخَت ويتم التصريح هبا بواسطة التصريح الشهري  20أجل التصريح فيها شهراي قبل  

G50A 
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:  ادلوضحة حسب الشكل التارل

 
 

 DGIيكون التصريح ادلوضح أعاله مرفق  بصك بنكي، وبعد دفع  الضريبة على مستوى وصل يثبت عملية الدفع على مستوى 
 دينح قاب  الضرائب وصل يثبت عملية الدفع .

مديرية   فيتم التصريح بو  سنواي على مستوى G29 أما خبصوص  التصريح السنوي   للضريبة على الدخل اإلمجارل النموذج     
 كربايت ادلؤسسات جبمي ع  موظفي مؤسسة كوندور على مستوى وطٍت 

 الضريبة على أرابح الشركات 

الوحدة غَت معنية بدفع  الضريبة على أرابح الشركات لكنها تقوم إبعداد ميزانية جبائية خاصة هبا و تقوم إبرساذلا للمجمع    
ت اخلاصة ابلوحدات و بناءا على نتيجة  التجميع   تدفع   الضريبة على أرابح كل ادليزانيا  بتجميع)ادلؤسسة األم( الذي  يقوم 

 كات . على مستوى اجملمع  يتم تسيَت الضريبة على أرابح الشركات ابلشكل التارل :شر ال

 تتم عملية حساب و تصفية الضريبة على أرابح الشركات على مرحلتُت : 

 مرحلة دف  التسبيقات على احلساب؛  -  
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 سوية :رحلة التم -

 مرحلة دفع التسبيقات على احلساب: 1 

من كل ثالثي يتم  التصريح  ودفع  20و تتم ىذه العملية على ادلستوى ادلركزي  )ادلديرية العامة( حبيث يف كل من اليوم   
السنة السابقة حبيث إذا  ادلدفوعة عنمن الضريبة على األرابح  %30تسبيقات على احلساب، ربسب كل تسبيقة على أساس 

 دل توجد بعد  2017الن سنة  2016سنة  أي 2-ن إذلنلجأ  2018لسنة   IBSحساب  أردان

 وابلتارل فان : 128249328ىي  2016النتيجة اجلبائية للمؤسسة يف سنة  أعمالرقم  أن لنفرض مثال

  2018الشركات دلؤسسة كوندور لسنة  أرابححساب الضريبة على  

  6201من النتيجة اجلبائية لسنة  %30 األولالتسبيق 

128249328*0.30  =38474798.52  

  ظهرتالن ىاتو النتيجة  قد  2017من النتيجة اجلبائية لسنة  %30التسبيق الثاين 

344689469*0.30  =103406841 

لتعدل  األولوذلك بطرح التسبيق الثاين من التسبيق  نو2017يكون نفس التسبيق لسنة  أنالتسبيق الثالث  فيجب عليو  أما
  األولالتسبيق 

  األوليعترب ىذا ىو التسبيق  إذا 64932042.18=  1034066841-38474798.52

 103406840التسبيق الثالث : 

 ىذه التسبيقات كالتارل : آجالتتحدد 

 مارس  20 إذلفيفري  20: من  األولالتسبيق 

 جوان  20 إذلماي 20التسبيق الثاين :من 

  نوفمرب  20 إذل أكتوبر 20التسبيق الثالث :من 

 ية:    سو مرحلة الت
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يف اتريخ  أيتتم عملية تصفية الضريبة على أرابح الشركات سنواي بعد ربديد النتيجة الفعلية احملققة )النتيجة قبل  الضريبة (  
 إذلافريل من كل سنة تلي السنة اليت  مت فيها ربقيق  النشاط حبيث بعد التوصل  30من سنة  و يلزم بدفع الضريبة قبل  31/12

جيري الفرق بُت رلموع التسبيقات ادلدفوعة خالل السنة  % 19 أرابحالنتيجة وضرب حاصل النتيجة يف معدل الضريبة على 
 ثالث حاالت : أمامالسنة ويكون  آخرفعال يف وقيمة الضريبة احملسوبة 

 قيمة التسبيقات أكثر من قيمة الضريبة احملققة فعال: وىنا يبقى تسبيق   للسنة ادلوالية )ضريبة مؤجلة أصول(  -1
 قيمة التسبيقات مساوي  لقيمة الضريبة احملققة فعال: رصيد معدوم -2
 ويف ىذه احلالة يتم دفع  الباقي بشيك بنكي. قيمة التسبيقات اقل من قيمة الضريبة احملققة  فعال:  -3

  DGIوبعد دفع قيمة الضريبة يتم التصريح ابدليزانية السنوية ) ادليزانية اجلبائية (لدى مصلحة اجلباية ادلتمثلة يف  

 تتمثل يف :  أخرىيرفق ىذا التصريح بتصرحيات جبائية 

  ( األصولالتصريح السنوي وملحقاتو ، )...، اخلصوم ، جدول حساابت النتائج 
  منوذج  لألجورالتصريح السنوي ابلضريبة على الدخلGn29 
  أو 01النموذج رقم  اإلمجارلالتصريح السنوي ابلضريبة على الدخل Gn01  
  لى النشاط ادلهٍت عالشركات والرسم  أرابحالتصريح السنوي ابلضريبة علىGn 04  

 للتصرحيات :تقيم ادلخاطر اجلبائية : ثالثادلطلب ال
  TAPلرسم على النشاط ادلهين ابلنسبة 

 وأشغالوبيع على احلال واستَتاد وتصدير  إنتاجيادلذكورة من نشاط  األنشطةالعمليات اليت زبضع للنشاط ادلهٍت ىي كل 
 والفواتَت  األعمالمكوانتو ىي رقم  أماعمومية  

 العمليات ادلعفاة ىي عمليات التصدير 

 ابلنسبة للنشاط ادلهٍت  التأخَتال توحد عقوبة 

 (03رقم ) اجلدول

 التأخَتعقوبة  اتريخ التسديد ادلدفوعةالقيمة  الشهر

 ال توجد  2018فيفري  12 57779970 جانفي 
 ال توجد  2018مارس   04 60876000 فيفري 
 ال توجد  2018افريل  10 61860000 مارس 
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 ال توجد  2018ماي  10 50777997 افريل 
 ال توجد  2018جوان   11 51850400 ماي

 ال توجد  2018جويلية  16 62424205 جوان 
 ال توجد  2018 أوت 05 65669204 جويلية 
 ال توجد  2018سبتمرب 06 62423450  أوت

 ال توجد  2018 أكتوبر 12 45352925 سبتمرب 

 ال توجد  2018نوفمرب  09 50346777  أكتوبر

 ال توجد  2018ديسمرب  14 55798845 نوفمرب 

 ال توجد  2019جانفي  05 62520540 ديسمرب 

 حقوق ادلدفوعة يف اجاذلا . 

 

 TVAلقيمة ادلضافة رسم على اابلنسبة ل 

االستثمار دبقدار  إلعادةمن الوكالة الوطنية  إعفاءان ىناك  إالاحملقق خارج الرسم  األعمالوعاء الرسم على القيمة ادلضافة ىو رقم 
17% 
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  إذافرق بينهما واحلاصل  إبجراءىذه احلالة تقوم ادلؤسسة  للمشًتايت يفكانت القيمة ادلضافة للمبيعات اكرب من قيمة ادلضافة   إذا
 كان وجب ىو الذي يتم دفعو دلديرية الضرائب 

الضرائب يف ىذه احلالة  إدارةاقل من القيمة ادلضافة للمشًتايت فان ادلؤسسة سبلك احلق عل  للمبيعاتادلضافة كانت القيمة   إذا
قيمة ادلضافة للمشًتايت وادلؤسسة ال تقوم بدفع  إذلمث يضاف  يليوالشهر الذي  إذلاحلاصل بينهما يف الشهر يرحل  ظهورعند 

 القيمة ادلضافة وتستمر العملية حىت يتم تسويتها .

ادلعنية ورلموع  ابلسنةيتم تسوية القيمة ادلضافة وذلك بتشكيل ملف ذو صيغة قانونية ويتكون من مجيع فواتَت البيع والشراء ادلتعلقة 
 لدراسة ادللف . G50جداول التصريح للسنة  

  التأخَتال يوجد عقوبة  التأخَتابلنسبة لعقوابت 

 (04اجلدول رقم )

 التأخَتعقوبة  التسديد اتريخ ادلدفوعةالقيمة  الشهر

 Néant جانفي 
 ال توجد  2018فيفري  12

 Néant فيفري 
 ال توجد  2018مارس   04

 Néant مارس 
 ال توجد  2018افريل  10

 Néant افريل 
 ال توجد  2018ماي  10

 Néant ماي
 ال توجد  2018جوان   11

 Néant جوان 
 ال توجد  2018جويلية  16

 Néant جويلية 
 ال توجد  2018اوت  05

 Néant  أوت
 ال توجد  2018سبتمرب 06
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 Néant سبتمرب 
 ال توجد  2018أكتوبر  12

 Néant  أكتوبر
 ال توجد  2018نوفمرب  09

 Néant نوفمرب 
 ال توجد  2018ديسمرب  14

 ال توجد  2019جانفي  Néant 05 ديسمرب 

  

 احملصلة للشهر ادلقبل tvaالبيع لذلك زبرج لنا   tvaالشراء اكرب من  tvaالن   tvaابلنسبة للمؤسسة ال تدفع  مالحظة :
 

 (35جدول رقم ):  اإلمجايلابلنسبة للضريبة على الدخل 

 التأخَتعقوبة  اتريخ التسديد ادلدفوعةالقيمة  الشهر

 ال توجد  2018فيفري  12 43016100 جانفي 
 ال توجد  2018مارس   04 43016100 فيفري 
 ال توجد  2018افريل  10 43016100 مارس 
 ال توجد  2018ماي  10 43016100 افريل 
 ال توجد  2018جوان   11 43016100 ماي

 ال توجد  2018جويلية  16 43016100 جوان 
 ال توجد  2018اوت  05 43016100 جويلية 
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 ال توجد  2018سبتمرب 06 43016100  أوت

 ال توجد  2018 أكتوبر 12 43016100 سبتمرب 

 ال توجد  2018نوفمرب  09 43016100  أكتوبر

 ال توجد  2018ديسمرب  14 43016100 نوفمرب 

 ال توجد  2019جانفي  05 43016100 ديسمرب 
 

  مىأجور دخول عمال جدد مع عدم تغَت  أونا عدم تغَت العمال ظالح األجورابلنسبة للضريبة على  مالحظة:
 
 

 الشركات  أرابحابلنسبة للضريبة على 

نشاط تقوم بو ادلؤسسة ىنا ادلؤسسة اكرب  أبكربالشركات حيث يتم ربديد الوعاء  ابالنطالق  ألرابح إجبارايزبضع ادلؤسسة 
  إنتاجيمن ادلؤسسة نشاط  %80 أنابعتبار %19زبضع  إذا إنتاجينشاط تقوم بو ىو نشاط 

 .  الشركات يف ادلؤسسة أرابحابلنسبة لضريبة على  التأخَتال توجد سلاطر عقوبة 

  نا العمل ادلنظم ظىاتو ادلؤسسة الح َتسيبتيف الشركة ورؤية ادلسَتين الذين يقومون  مالحظاتنامن خالل
 وجو  أكملوادلتقن كل لديو وظيفة يقوم هبا على 
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 ادلؤسسة  داخلداء ادلسريين والوظيفة التسريية أتقيم :   الرابعادلطلب 

ادلسَتين ومؤىالهتم ومعارفهم اليت ديتلكوهنا ومقارنتها واخلروج بنتيجة وبُت  كفاءاتالربط بُت  من خالل ىذا ادلطلب سنحاول 
 األسئلةرلموعة من  طرحللمؤسسة وابقي ادلؤسسات واخلروج بنتيجة وذلك من خالل  التسَتية الوظيفة

 تقيم ادلسريين اجلبائني : :  أوال

 فالتسيَتا ومقدار اخلطر اجلبائي الناتج عنو وهنوادلعارف اليت ديتلك ين التقييم سنحاول الربط بُت مؤىالت وكفاءة ادلسَت يف ىذا 
جباية ادلؤسسة بشكل جيد  للتسيَتكان ادلسَت يتمتع دبؤىالت ومعارف جبائية تؤىلو   إذا إالاجلبائي الفعال وادلثارل ال يتحقق 

ربد من ادلخاطر  أوان ) كفاءة ومعارف ادلسَت اجلبائي تقلل  األوذلوابلتارل التقليل من ادلخاطر اجلبائية وىذا ما جاء يف الفرضية 
 اجلبائية (

 

 

 فروعها التابعة ذلا  من 5جملوعة من ادلسَتين دلؤسسة كوندور و رلموعة من االسئلة  إبجراءومن اجل اختبار صحة الفرضية قمنا 

تًتاوح  أعمارىممن ادلسَتين ديتلكون شهادة ماسًت زبصص زلاسبة وجباية من جنس ذكر  4 أنكالتارل حيث   اإلجاابتوكانت 
منضبطون ذلم كفاءة مهنية  يقومون دبتابعة قانون ادلالية   األخالقسنة ديتلكون خربة يف ادليدان ذلم كفاءة عالية من  35و 30بُت 

 الضرائب  إدارةيف وقتها ذلم ضمَت مهٍت  ذلم عالقات جيدة مع  األعمالاىو جديد يؤدون وكل م

سنة لديو  30فهو ديتلك شهادة ليسانس زبصص زلاسبة ومالية من جنس ذكر يًتاوح عمره من اقل من  األخَتادلسَت اجلبائي  أما
 الضرائب جيدة  إدارة يقوم دبتابعة قانون ادلالية    عالقتو مع طيبة منضبط يف مهنتو ال أبخالقسنوات يتميز  4خربة يف اجملال دلدة 

 اجلبائية داخل ادلؤسسة  الوظيفةادلسَتين اجلبائُت يتحكمون يف  أننتوقع  اإلجاابتمن خالل  : إذا
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 (36اجلدول رقم )

 تكوين  دكتوراه  ماسًت  ليسانس  
 مهٍت 

موافق  ال  نعم   أنثى ذكر 
على 
ىذا 

 اجلواب 

غَت 
موافق 
على 

 اجلواب 

غَت  جيدة  متوسطة  متزوج   أعزب
جيد
 ة 

           x     اجلنس 
العمر اكثر 

 33من 
 سنة 

      x         

العمر اقل 
 33من 
 سنة 

               

احلالة 
االجتماع

 ية 

           x    

نوع الشهادة 
ادلتحصل 

 عليها

 x              

من شروط 
العمل 

الناجح وجود 
مسري جبائي 

ذو كفاءة 
 عالية

      x  x       

ىل دتلك 
اخلربة ادلهنية 

يف اجملال 
 اجلبائي 

      x         

ىل تقوم 
مبتابعة 

واالطالع 
على قانون 

 ادلالية 

      x         

ىل انت 
موافق على 
راي ان من 
اسباب اليت 

تؤدي اىل 
تعرض 

ادلؤسسة اىل 
رقابة جباية 

االخطاء ىي 
 ادلتكررة

        x       

عالقتك مع 
مصلحة 

الضرائب 
 جيدة ام ال 

             x  
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 داخل ادلؤسسة  التسريية اثنيا : تقيم الوظيفة 

 احلد على فعال و كبَت كلشب يعمل ادلؤسسة داخل جبائية وظيفة وجود" الثانية الفرضية صحة اختبار سنحاول الفرع ىذا يف     
 و صلاعة تضمن للمؤسسة ضمان كورقة تعترب داخلية جبائية  تسيَتية وظيفة على ادلؤسسة توفر ألن ،"  اجلبائية ادلخاطر من

 على السَتين اجلبائُت  األسئلة من رلموعة بطرح قمنا الفرضية صحة الختبار ، اجلبائية األخطار يف الوقوع من ادلؤسسة سالمة
يفة جبائية منظمة تعمل بشكل كبَت وفعال من ظادلؤسسة تقوم بو  أن أي  اإلجاابتادلتواجدين يف فروع الشركة حيث كانت نفس 

 ادلطروحة كانت كالتارل :  األسئلةذبنب الوقوع يف ادلخاطر اجلبائية  حيث 

 اجلواب  السؤال 
ىل يف كل مؤسسة تتواجد مصلحة متخصصة  -

 دبعاجلة الضرائب ؟ 
نعم يف كل مؤسسة تتواجد مصلحة متخصصة يف معاجلة 

كل فرع من ادلؤسسة يقوم دبعاجلة الضرائب   أنالضرائب حيث 
 . األمادلؤسسة  إذل وإرساذلا

دورات تكوينية للمكلفُت  إبجراءىل تقوم ادلؤسسة   -1
 ابلضريبة ؟ 

دورات تكوينية للمكلفُت دبتابعة  إبجراءنعم  تقوم ادلؤسسة 
 الضريبة حيث ىناك فرع تكويٍت يقوم بعملية التكوين 

 ببعضهااجلبائية مرتبطة  الوظيفةيوجد تعاون  بينهم  أكيد وبقية مصاحل ادلؤسسة  ادلوظفُتىل يوجد تعاون بُت  -2
  األخرف جبائي عملو يوم على عمل ظالبع  وكل مو 

ستعداد للتعامل مع ىل سبلك ادلؤسسة القدرة واال -3
 الضرائب ؟  وأنواعالتغَتات احلاصلة يف معدالت 

عليها  أكيدكوندور مؤسسة كبَتة ونشاطها كبَت   مؤسسة أندبا 
تتماشى مع التغَتات احلاصلة يف معدالت الضريبة وكل  أن

 الضريبة  أنواع
القانونية ومن اجل  آجاذلانعم تؤد ادلؤسسة كل التزاماهتا يف  القانونية  آجاذلاىل تؤد ادلؤسسة كل التزاماهتا يف 

 يف وقتها يتطلب وجود تسَت جبائي فعال  G50تقدًن 
  2014نعم تعرضت ادلؤسسة لرقابة جبائية وذلك سنة   ىل سبق وان تعرضت ادلؤسسة لرقابة جبائية 

 (37جدول رقم )

 ادلؤسسة تقوم بوظيفة جبائية  أنتبني  اإلجاابتومن خالل   
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 من صحة الفرضيات  والتأكدادلبحث الثالث : حتليل النتائج 

 من صحة الفرضيات  التأكد مث  النتائج من خالل ربليلها وتفصيلها ومن سنحاول مناقشةيف ىذا اجلزء من الدراسة 

 : عرض النتائج وحتليلها  األولادلطلب 

ابعتبارىا تتوفر على كامل الظروف اليت تساعدان يف من ادلؤسسات الكبَتة ويعترب اختياران ذلذه ادلؤسسة  تعترب مؤسسة كوندور
ابعتبار  2014-2013-2012دراسة موضوعنا وربليل ادلخاطر اجلبائية بداية دراستنا انطلقت من ربليل الوضعية ادلالية لسنة 

 2018اجلبائي لسنة  التسيَتنوفمرب  مث قمنا بعمليات  2017ت كان سنة ادلؤسسة دل تكن رلمع شركات فولوجها جملمع الشركا
 ىو : إليووما توصلنا 

  2014و 2013و 2012لسنة  اإلعمالادلؤسسة وضعيتها ادلالية مستقرة وجيدة ويف ارتفاع نضرا لرقم  أن -1
من حيث االلتزامات دبجوعة الضرائب ونشاطها  أخرىمؤسسة  أيعملية تسَت الضريبة يف مؤسسة كوندور ال زبتلف عن  -2

والرسم على النشاط  ادلضافةالشركات والضريبة على القيمة  أرابحوالضريبة على  اإلمجارلمن حيث دفع الضريبة على الدخل 
ىذه الضرائب والرسوم دون  بتسيَتوكذلك مكلف قانوين يقوم  يمكلف حقيق أهناادلهٍت ويتم تسَت الضريبة فيها من حيث 

 احملددة لدفعها  ابآلجالتسَتىا يضعها موضع خطر جبائي ابرتباطها  أن إالربمل عبئها 
 جيعلها ملتزمة بدفع سلتلف الضرائب والرسوم  األعمالالوضعية اجلبائية للمؤسسة تعكس وضعيتها ادلالية فتحقيقها لرقم  -3
نا ظالح إجاابهتملجباية على قدر جيد يف اجملال اجلبائي حيث بعد استطالعنا على ادلسَتين اجلبائيُت وادلوظفُت ادلستخدمُت ل -4

كلها لصاحل ادلؤسسة شلا ال جيعلها عرضة للمخاطر اجلبائية لذلك   األموريف العمل وىذه  واالنضباطادلستوى العلمي والعملي 
 التسَتية للجباية داخل ادلؤسسة  الوظيفةنتوقع ربكم جيد يف 

تسوية جبائية وىذا ما يثبت ابن ادلسَت متحكم ابدلعارف اجلبائية فيما  أوتتعرض لعقوابت فيما خيص التأخَت  ادلؤسسة دل -5
 خيص تسَت سلتلف الضرائب والرسوم .

الضرائب من مراقبة التصرحيات ، التحقيق يف احملاسبة ، التحقيق ادلصوب  إدارةالرقابة اجلبائية اليت تقوم هبا  أنواععدم معرفة  -6
 جيعل ادلؤسسة تفقد حقوقها وضماانهتا ادلمنوحة ذلا بوجب القانون  ..

يل من لادلرتكبة جبائيا ومنو التق األخطاءالتسَتية اجلبائية داخل ادلؤسسة تتم بشكل جيد وىذا ما يقلل حجم  الوظيفة -7
 .ادلخاطر اجلبائية احملتملة احلدوث  
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 من صحة الفرضيات  التأكدادلطلب الثاين : 

 

 : كفاءة ومعارف ادلسري اجلبائي تقلل وحتد من ادلخاطر اجلبائية  األوىلالفرضية 

اتخر يف التصريح واليت وضحت ابن  أوتسوية  أوبناءا على التصرحيات  اجلبائية فانو ال توحد عقوبة مًتتبة عن غياب التصريح 
َت ومعارفو  قادرة على معرفة حجم ادلخاطر ادلًتتبة عن كفاءة ادلس  أناحملددة ويرجع الفضل   آجاذلاادلؤسسة تدفع ضرائبها يف 

 تسوية  أو أتخره أوالغياب التصريح 

 الفرضية الثانية : وجود وظيفة جبائية داخل ادلؤسسة يعمل بشكل كبري وفعال على احلد من ادلخاطر اجلبائية

ادلرتكبة جبائيا ومنو التقليل  األخطاءداخل ادلؤسسة تساىم يف تقليل  فان وجود وظيفة جبائية أعالهادلبينة  اإلجاابتمن خالل 
  صحة ىذه  الفرضية  تتأكدمن ادلخاطر اجلبائية احملتملة احلدوث وعليو كذلك 

 الفرضية الثالثة : حجم نشاط ادلؤسسة يؤثر يف حجم ادلخاطر اجلبائية فكلما زاد النشاط زاد اخلطر 

كفاءة ومعارف ادلسَت اجلبائي ربد من اخلطر اجلبائي ووجود وظيفة جبائية داخل   أن األوذلالفرضية  على اإلجابةمن خالل 
حجم النشاط  أن التوصلادلؤسسة يعمل بشكل كبَت وفعال من احلد من ادلخاطر اجلبائية ومن خالل الوضعية ادلالية للمؤسسة مت 

 سسة ال يعٍت زايدة ادلخاطر اجلبائية ىذه الفرضية منفية .اجلبائية كلما زاد نشاط ادلؤ  ادلخاطرال يؤثر يف حجم 

 ملخص نتائج الفرضيات 

 النتيجة  الفرضية 
 متفق مع الفرضية  كفاءة ومعارف ادلسري حتد من اخلطر اجلبائي 

وجود وضيفة تسريية داخل ادلؤسسة تعمل بشكل  
 كبري وفعال على احلد من اخلطر اجلبائي 

 متفق مع الفرضية 

حجم نشاط ادلؤسسة يؤثر يف حجم ادلخاطر اجلبائية  
 كلما زاد نشاط زاد اخلطر 

 غري متفق مع الفرضية  



 الخاتمة
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 اخلادتة 

تعترب من ابرز العوامل ادلؤثرة على ادلؤسسة  ألهناالوظيفة اجلبائية  أمههاضمان بقاء ادلؤسسة وصلاىا مرتبط دبجموعة من الوظايف 
اجلبائي الذي  ابلتسيَتفهي سبثل اقتطاعات من خزينتها دون احلصول على مقابل ومن أجل التحكم يف الوظيفة اجلبائية دعمت 

اجلبائي يف  سيَتالتذبنب ادلخاطر اجلبائية وعلى ضوء ىدفنا الرئيسي من الدراسة طرحنا اإلشكالية  ما ىو دور  أىدافومن ابرز 
 اجلبائي الفعال واخلطر اجلبائي ادلتوقع احلدوث  التسيَتربط العالقة بُت  أردانذبنب ادلخاطر اجلبائية يف ادلؤسسة حيث 

 ادلؤسسة ويضمن بقائها .  أىدافاذلدف من البحث ىو البحث عن تسيَت جبائي فعال جينب الوقوع يف سلاطر جبائية وحيقق  إن

اجلانب النظري للتسيَت اجلبائي واخلطر اجلبائي يف ادلؤسسة  األولفصلُت اثنُت حيث تضمن الفصل  إذلقسمت الدراسة 
وانطالقا من الدراسة مت استخالص رلموعة من النتائج الفصل الثاين فهو عبارة عن دراسة نظرية دلؤسسة كوندور  أمااالقتصادية 

 واختبار صحة الفرضيات.

 : كفاءة ومعارف ادلسري جتنب وحتد من ادلخاطر اجلبائية  األوىلالفرضية 

من خالل قياسنا دلعارف ادلكلفُت بتسيَت اجلباية وقياسنا حلجم الظرائب والرسوم ادلدفوعة تبُت ان ادلؤسسة  تقوم بعمل منظم 
 صلنا عليو مت أتكيد الفرضية األوذل .دل تتحمل أي عقوابت وبناءا على ما رب وأهنااحملددة  آجاذلاوالرسوم يف  الضرائبوتدفع مجيع 

 جبائية داخل ادلؤسسة يعمل بشكل كبري وفعال على احلد من ادلخاطر اجلبائية  وظيفةالفرضية الثانية : وجود 

اجلبائية داخل ادلؤسسة تبُت ان ادلؤسسة تساىم بشكل كبَت وفعال يف تقليص من ادلخاطر اجلبائية  للوضعيةمن خالل تقييمنا 
 جينبها من الوقوع يف ادلخاطر اجلبائية لذلك فصحة الفرضية الثانية مؤكدة . ة تؤدي وظيفة جبائية داخلية فادلؤسس

الفرضية الثالثة : حجم نشاط ادلؤسسة يؤثر يف حجم ادلخاطر اجلبائية فكلما زاد نشاط ادلؤسسة زاد اخلطر 
 اجلبائي 

حجم نشاط ادلؤسسة مرتبط حبجم الضرائب  أنلمؤسسة تبُت من خاللو من خالل ربليلنا للوضعية اجلبائية والوضعية ادلالية ل
ابن وجود مسَت ذو كفاءة عالية ومهنية  قد جنب ادلؤسسة من الوقوع يف ادلخاطر  أتكيدانوالرسوم ادلدفوعة ولكن من خالل 

 .احلدوث  احملتملة دلخاطر اجلباية اجلبائية لذلك فالصحة الفرضية ملغية وابلتارل فان زايدة نشاط ادلؤسسة اليعٍت زايدة ا
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 نتائج الدراسة : 

التسيَت اجلبائي اجليد فهو  أساسادلسَت اجلبائي ذو الكفاءة العالية وادلهنية والذي يتمتع ابدلؤىالت العلمية واخلربة ىو  -1
 على دراية واطالع اتم ودائم أبىم ادلستجدات والتشريعات القانونية .

ادلؤسسة اليت ربوي وظيفة جبائية كأحد وظائفها األساسية تكون يف مأمن دائم من الوقوع يف األخطاء وادلخاطر   -2
 اجلبائية .

فالتعاون والتحلي بروح الشجاعة ذبعلهم  وأخوةالصلة اليت تربط بُت ادلسَتين وادلوظفُت اجلبائية ىي صلة صداقة  -3
 .دلهنية  واجلبائية انسجام يف حياهتم ا إذلمتقاربُت شلا يؤدي 

أن التعديالت ادلستمرة اخلاصة ابلنظام اجلبائي اجلزائري من خالل القوانُت ادلالية لكل سنة يعيق ادلؤسسة من وضع  -4
 ربمل أخطار جبائية يف حالة عدم مسايرة التعديالت  إذلخطط  طويلة ادلدى ويؤدي هبا 

القوانُت والتشريعات اليت حيددىا ادلشرع اجلبائي ذبعل ادلؤسسة مقيدة بتلك االلتزامات ويف حالة عدم االتزام ابلقوانُت  -5
 .جبائية  أخطارينجم عنو 

 تعدد الضرائب وارتفاع العبء الضرييب يؤدي ابدلؤسسة إذل سلك طرق غَت قانونية . -6

 التوصيات :

 أواجلبائي يف ادلؤسسة والتخلص  التسيَتديكن تقدًن مجلة من التوصيات من اجل ربسُت صورة انطالقا من النتائج ادلتوصل اليها 
 التقليل من ادلخاطر اجلبائية وىي : 

 .ادلصاحل كافة مستوى على العمال و ادلوظفُت سلتلف بُت للمؤسسة ابلنسبة اجلباية أبمهية الوعي ثقافة رشن -1
 . ادلهام كل أداء و مواكبة على قادر غَت واحد مسئول ألن اجلباية فرع يف ادلوظفُت عدد زايدة ادلؤسسة على -2
 .متابعتها لتسهيل ادلهمة اجلبائية ابألحداث خاصة جبائية ملفات تكوين -3

 :  أفاق الدراسة

 دراسة مقارنة بُت حجم ادلؤسسة واخلطر اجلبائي . إجراء -1
 .الضريبية اإلدارة و االقتصادية  ادلؤسسات بُت العالقة على اجلبائي التسيَت أتثَت دراسة -2
 .الكربى ادلؤسسات و( الصغَتة) الناشئة ادلؤسسات بُت اجلبائي للتسيَت مقارنة دراسة إجراء -3
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 :  واألطروحاتادلذكرات 

 العلومو  احلقوق ،كلية ورةشمن غَت ماجيسًت ،مذكرة ادلؤسسات على أاثرهو  اجلبائي التسيَت ربليل ،زلاولة عياض عادل 1
 .2002/2003 اجلزائر ، ورقلة ،جامعة االقتصادية

 و االقتصادية العلوم كلية ماجيسًت، مذكرة ، االقتصادية ادلؤسسات يف ادلارل األداء على اجلبائي التسيَت ،أثر عباسي صابر 2
 .2011/2012 اجلزائر، ، ورقلة جامعة ، التسيَت علوم و اريةجالت

 اريةجالت و االقتصادية  العلوم كلية ، منخورة غَت ماجيسًت مذكرة ، اجلبائية ادلخاطر تدنئة يف ادلراجعة ،دور صاحل اميداتو 3
 .2011/20112  اجلزائر ، ورقلة جامعة ، التسيَت علوم و

 ادلال سوق  يف ادلتداولة ركاتشلل ادلارل األداء على الضرييب طالتخطي أثر لقياس مقًتح مدخل ابراىيم الرؤوف عبد نبيل 4
 .2014، جانفي ، مصر ، اخلرق أكادديية ادلعلومات، تكنولوجيا و للحساابت العارل ادلعهد ،  يادلصر 

 ادلقاالت وادللتقيات :

 من لعينة دراسة االقتصادية ادلؤسسات يف ادلارل األداء على اجلبائي التسيَت أثر ، شعويب  فوز دمحم ، عباسي صابر 5
 .2013قاصدي مرابح ورقلة  جامعة 12عدد  الباحث رللة ، اجلزائر بسكرة، والية يف ادلؤسسات

 ،جامعة االقتصادية ادلؤسسة يف القرار  عصن الدورل ادللتقى القرار صناعة ترشيد يف اجلبائي التسيَت فعالية ، احلواس زواق 6
 .2009افريل  14/15 اجلزائر ، ادلسيلة

 ادلراجع ابللغة االصلليزية : 

8 Mohamed ben hadj Saad ,l՛audit fiscal les PM :proposition d ՛un démarche 
pour l՛expert-comptable ,mémoire  pour l՛obtention du diplôme d՛expe rt 

comptable, faculté des sciences économiques et des gestions de Sfax 2008/2009  

 مواقع االنرتنيت : 

 .www.mfdgi.gov.dz للضرائبادلديرية العامة 
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( 1لسنة  ادللحق )2312نية اادليز 
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 1-1ادللحق رقم 
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 2-1ادللحق رقم 
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  3 -1ادللحق رقم 
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 (2ادللحق رقم ) 2313ادليزانية لسنة 
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 1-2ادللحق رقم 
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 2-2ادللحق رقم 
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  3-2ادللحق رقم 
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 33ادللحق رقم   2314ادليزانية لسنة 
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 1-3ادللحق رقم 
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  2-3ادللحق رقم 
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 3-3ادللحق رقم 
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 التصرحيات  34ادللحق رقم 
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 1-4ادللحق رقم 
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 2-4ادللحق رقم 
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 3-4ادللحق رقم 
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 4-4ادللحق رقم 
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 رقم الصفحة عنوان الصفحة

 A اإلىداء 

 B الشكر والعرفان 

 C ملخص 

 E-D قائمة احملتوايت 

 F قائمة اجلداول 

 I-H قائمة األشكال البيانية

 02 ادلقدمة 

 05 اجلبائي  واخلطرالنظري للتسيري  اإلطار:  األولالفصل 

 06 دتهيد 

 07 النظري للتسيري واخلطر اجلبائي  اإلطار:  األولادلبحث 

 07 حول التسيري اجلبائي  أساسيات:  األولادلطلب 

 07 : مفهوم التسيري اجلبائي  األولالفرع 

 08 اجلبائي  التسيريالفرع الثاين : شليزات 

 11 الفرع الثالث : مبادئ وحدود التسيري اجلبائي 

 12 حول اخلطر اجلبائي  أساسياتادلطلب الثاين : 

 12 : مفهوم اخلطر اجلبائي  األولالفرع 

 13 الفرع الثاين :  مظاىر ومصادر اخلطر اجلبائي 

 15 اخلطر اجلبائي  أنواعالفرع الثالث : 

 20 الفرع الرابع : تقييم اخلطر اجلبائي 

 21 ادلبحث الثاين : الدراسات السابقة 

 21 : الدراسات السابقة  األولادلطلب 
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 23 ادلطلب الثاين : مقارنة بني الدراسات السابقة 

 25 خالصة 

 26 الفصل الثاين : اجلانب التطبيقي 

 27 : الطريقة ورلتمع العينة  األولادلبحث 

 28 : الطريقة ادلستخدمة يف الدراسة  األولادلطلب 

 28 ادلطلب الثاين : رلتمع العينة 

 28 : البطاقة الفنية لشركة كوندور  أوال

 30 اثنيا : تقدمي شركة كوندور 

 34 ادلبحث الثاين : حتليل الوضعية ادلالية واجلبائية وتقييم سلاطره

 34 حتليل الوضعية ادلالية للمؤسسة  األول:ادلطلب 

 36 التصرحيات  الثاين:ادلطلب 

 43 ادلطلب الثالث : تقيم ادلخاطر اجلبائية للتصرحيات 

 48 للمؤسسة  ادلسريين والوظيفة التسيريية أداءادلطلب الرابع : تقيم 

 48  ادلسريين أداء: تقييم  أوال

 50 اثنيا : تقييم الوظيفة اجلبائية يف ادلؤسسة 

 51 من صحة الفرضيات  والتأكدادلبحث الثالث : حتليل النتائج 

 51 : عرض النتائج وحتليلها  األولادلطلب 

 52 من صحة الفرضيات  التأكدادلطلب الثاين : 

 53 اخلادتة 

 56 ادلراجع 

 58 ادلالحق 
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