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 اإلهداء

 أمحد هللا عز وجل على إمتام هذا البحث

إىل الزهرة الىت ال تذبل وأعظم وأرق وأطيب إمرأة بني النساء أمي الغالية، أسقتين لنب التوحيد مع األخالق 
و دعمتين ماديا و معنويا طيلة مشواري الدراسي يف ظل غياب والدي رمحه هللا و  رضيعا وعملتين صغريا

 أينما ذهبت و أينما حللت.رافقتين بدعائها 

 إىل  روح أيب  الطاهرة الذي ال أذكر سوى مالحمه الدافئة )رمحه هللا(.

هللا. و عالء حفظهم إىل دفء البيت وسعادته أختاي  

 إىل كل أعمامي عزدين و عبد احلق و يزيد و مسعود و حممد و مصطفى

 إىل كل أخوايل عادل و سليم و مجال و نصر الدين

خااليت إىل عمايت و  

 إىل أصدقاء الطفولة محزة و عمار و الصديق و جنيب و عنرت

 وإىل كل عائليت الكرمية اليت وسعها قليب ومل تسعها ورقيت.

 إىل كل من دق به قليب وملن ينطق به لساين
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 اإلهداء

 أمحد هللا عز وجل على إمتام هذا البحث.

ء اليت رعتين حق لعطاء واحلنان اليت صربت على كل شيأهدي مثرة حبثي إىل من وهبت فلذت كبدها كل ا
ة يف عملي أمي أعز مالك الرعاية اليت كانت سندي يف الشدائد وكانت دعواهتا بالتوفيق تتبعين خطوة خبطو 

 على قليب.

ل املبتغى، إىل حىت أحقق له أماله، إىل من كان  يدفعين قدمنا حنو األمام لني إىل الذي وهب يل كل ماميلك
.الذي سخر يل كل شيء صعب وجعله سهال يف سبيل العلم،إىل أيب الفاضل شامخ املكارم  

 إىل دفء البيت وسعادته إخويت إهلام وعبد القادر وهدى وأمساء حفظهم هللا يل،

  تسعهم ورقيت.إىل كل عائليت اليت وسعها قليب ومل

 وامتين النجاح والتوفيق يف شهادة البكالوريا لكل من هدى و نسرين

 .إىل كل من دق به قليب ومل ينطق به لساين
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 الشكر

ذا العمل احلمد هلل الذي أنار لنا درب العلم واملعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا على إجناز ه
 املتواضع .

. 76ة يوسف اآلية هللا العلي القدير القائل يف كتابه الكرمي )ولوفق كل ذي علم عليم( سور بداية نشكر   

إىل كل من أشعل مشعة يف دروب عملنا وإىل كل من وقف جبانبنا ليعطنا من  االمتنان نتوجه جبزيل الشكر و
جيهاته ونصائحه ( الذي مل يبخل علينا بتو  زيادي سامي حصيلة علمه وخنص بالذكر األستاذ املشرف )

القيمة اليت كانت عونا لنا يف إمتام هذا العمل املتواضع يف ظل الظروف الصعبة اليت يعيشها العامل بسبب وباء 
 كورونا.

ا و أعطانا كل الوثائق نتوجه جبزيل الشكر إىل حمافظ احلسابات و احملاسب مصطفى ساسي الذي استقبلتن
ه املذكرة  و تقدميه لنا كل املعلومات الالزمة.احملاسبية لشركة جيبار إلمتام إجناز هذ  

 

 

 

 

 

 

 



 امللخص

 
 
 

مت التطرق  من الناحية احملاسبية إىل عمليات اجلرد  ، هتدف هذه الدراسة إىل تشخيص أ عمال هناية السنة حماسبيا و جبائيا       
، و من الناحية اجلبائية مت التطرق إىل كيفية االنتقال من النتيجة  و تسوية احلسابات يف هناية السنة وفق النظام احملاسيب املايل

 .2020انون املالية التكميلي ، و ق 2020، و كذلك التطرق إىل مستجدات قانون املالية  ئيةجة اجلبااحملاسبية إىل النتي
،  ، لتحديد خمتلف املفاهيم املتعلقة بأعمال هناية السنة و للوصول إىل أهداف الدراسة مت اتباع املنهج الوصفي يف اجلانب النظري

 باإلضافة إىل منهج دراسة حالة تطبيقية بإسقاط الدراسة النظرية على واقع مؤسسة جيبار بربج بوعريريج.
 

ه الدراسة إىل ضرورة القيام بأعمال هناية السنة وفق القواعد احملاسبية من أجل إعداد القوائم املالية بصورة صادقة ، و  و توصلت هذ
كذلك ضرورة التماشي مع مستجدات القوانني اجلبائية ، لتحديد الوعاء اخلاضع للضريبة ) النتيجة اجلبائية( ، للتصريح به لدى 

 اإلدارة اجلبائية.
 املفتاحية : أعمال اجلرد ، النتيجة اجلبائية ، النتيجة احملاسبية.الكلمات 

 
 This study aims to diagnose the work of the end of the year in accounting and 

taxation, from the accounting point of view the inventory and settlement of 

accounts at the end of the year according to the financial accounting system, and 

from the fiscal side the method of moving from the accounting result to the fiscal 

result, and It also addressed developments in the Finance Act 2020, and the 

Supplementary Finance Act 2020. 

 In order to reach the objectives of the study, the descriptive approach was 

followed in the theoretical side, to define the various concepts related to the end-

of-year work, in addition to an applied case study method by projecting the 

theoretical study to the reality of the GIPAR Foundation in Bordj Bou Arrerig. 

This study concluded that the end of the year work should be carried out 

according to the accounting rules in order to honestly prepare the financial 

statements, as well as the necessity to comply with the developments of the tax 

laws, to determine the taxable base (the fiscal result), to be declared by the 

administration fiscal. 

Key words: inventory work, fiscal result, accounting result. 
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شهد العامل منذ القرن املاضي انفتاحا اقتصاديا هائال، وظهور اقتصاد السوق كنظام اقتصادي عاملي تقوده الدول             
االقتصادية الدولية الرأس املالية الكربى، وتدعمه املنظمات التجارية واملالية العاملية فتحررت املبادالت واتسعت رقعة العالقات 

وتشابكت فيما بينها وانتشرت فروع الشركات يف خمتلف االقاليم يف عصر اتسمت معامله بتطور تكنولوجي سريع وثروة 
 للمعلومات.

ويف ظل هذه التطورات  اليت فرضتها التوجهات االقتصادية توجب على اجلزائر مواكبتها للقيام جبملة من اإلصالحات اليت   
مست احملاسبة الدولية واليت نتج عنها االنتقال من املخطط احملاسيب إىل النظام احملاسيب املايل اجلديد، هذا األخري مستمد من 

، كما أن النظام احملاسيب املايل 2010ة و التقارير املالية، حيث بدأ العمل بالنظام احملاسيب املايل يف جانفي املعايري احملاسبية الدولي
هو تقنية كمية ملعاجلة حركة رؤوس االموال املعدة عن طريق تسجيل كل العمليات اليت تكون مثبتة بوثائق تربيرية طيلة السنة، 

من اليومية مث الرتحيل إىل دفرت االستاذ مث إىل ميزان املراجعة قبل اجلرد، غري أن هذا ليس حيث تكون يف جداول احملاسبة انطالقا 
لذا تقوم املؤسسة بعمليات اجلرد لتبيني املبالغ الصحيحة الكتشاف األخطاء و  ، األرصدةدليال قاطعا على صحة املبالغ و 

ة و اجلرد اليت تبني الوضعية املالية للمؤسسة و ملسرييها و تصحيحها، و كل هذه العمليات السابقة تعرف بأعمال هناية السن
 عماهلا و املتعاملني معها، مث تقوم املؤسسة بإعداد ميزان املراجعة النهائي اجلديد و إعداد القوائم املالية لتحديد نتيجة الدورة، و

 يف هناية السنة.بالتايل فمجمل األعمال اليت تقوم بإعدادها هي من أجل حتديد النتيجة الصافية 

و كذلك تعتمد املؤسسة يف حتديدها للنتائج اجلبائية املتعلقة باحتساب الضريبة على املعطيات و النتائج احملاسبية و تكييفها       
اإلصالحات  مع األنظمة اجلبائية، إذ تعد القوانني اجلبائية من أهم املتغريات اليت يتأثر هبا النظام احملاسيب املايل اجلديد بالرغم من

من خالل تعديل نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة، و الرسم على القيم  2020اليت قامت هبا الدولة من خالل قانون امللية لسنة 
 املضافة و غريها من التغريات اليت طرأت عليها. ومن هنا نطرح االشكالية التالية:

النظام احملاسيب املايل اجلديد ملؤسسة جيبار إلنتاج اآلجر و القرميد  كيف تتم معاجلة أعمال هناية السنة حماسبيا و جبائيا وفق
 الصناعي؟

 األسئلة الفرعية:

 ما هي أهم املستجدات احملاسبية يف النظام احملاسيب املايل اجلديد؟ -

 ماهي اخلطوات املتبعة إلجناز أعمال هناية السنة و عاجلتها حماسبيا وفق النظام احملاسيب املايل اجلديد؟ -

 ما هو الفرق بني النتيجة احملاسبية و اجلبائية يف املؤسسة؟ -
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 املنهج املتبع:

من أجل اإلملام جبوانب الدراسة اعتمدنا على املنهج الوصفي لعرض خمتلف املفاهيم املتعلقة بالنظام احملاسيب املايل  -
 و االنتقال من النتيجة احملاسبية إىل النتيجة اجلبائية. 2020اجلديد و أعمال هناية السنة و أهم القوانني اجلبائية لسنة 

 مدنا على الوثائق احملاسبية و اجلبائية للمؤسسة.أما بالنسبة للجانب التطبيقي فاعت -

 صعوبات البحث:
 من أهم الصعوبات اليت واجهتنا:

 صعوبة احلصول على الكتب بسبب فريوس كورونا؛  -

 صعوبة التنقل إىل اجلامعة و مكتب الشركة بسبب الفريوس؛ -

 صعوبة االلتقاء مع الزميل من أجل املناقشة حول املذكرة بسبب الفريوس؛ -

 وبة االلتقاء مع األستاذ املشرف من أجل املناقشة حول املذكرة بسبب الفريوس؛صع -

 قلة املراجع يف اجلانب اجلبائي اجلزائري يف ظل التحيني الدائم للقوانني. -
 هيكل الدراسة:

لدراسة، حيث مت تقسيم هذه املذكرة إىل فصلني، تسبقهم مقدمة وتليهم خامتة، يف حني خصصنا الفصل األول لإلطار النظري ل
قسمنا هذا الفصل إىل ثالث مباحث ، املبحث األول كان حول اإلطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل اجلديد، أما املبحث الثاين 
فكان حول املعاجلة احملاسبية ألعمال هناية السنة وعمليات اجلرد، و كذلك املعاجلة جبائية ألعمال هناية السنة وفق مستجدات 

ويف املبحث الثالث تطرقنا إىل إبراز بعض الدراسات السابقة اليت تناولت موضوعنا و كذلك اإلضافات املقدمة يف   ملالية،قوانني ا
خصصناه للجانب التطبيقي لدراسة احلالة ملؤسسة جيبار إلنتاج اآلجر و القرميد الصناعي، حيث  فقد مذكتنا، أما الفصل الثاين

األول خاص بتقدمي عام للمؤسسة حمل الدراسة، واملبحث الثاين خاص باملعاجلة احملاسبية و  تضمن هذا الفصل مبحثني، املبحث
 .2019اجلبائية ألعمال هناية السنة لسنة 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 الفصل األول

 
 اجلانب النظري للمعاجلة احملاسبية و اجلبائية ألعمال هناية السنة وفق

 احملاسيب املايلالنظام 
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 هيد: مت 
سعت اجلزائر يف السنوات األخرية إىل بناء نظام مايل يتوافق مع متطلبات احملاسبة الدولية، ليصبح متالئما مع 

بتبين نظام حماسيب  2010 حيث قامت اجلزائر يف جانفي احتياجات مستعملي املعلومة احملاسبية على املستوى الوطين و الدويل.
يتوافق مع املعايري احملاسبية الدولية، الذي سيساهم يف حتسني جودة املعلومات احملاسبية، هذه األخرية اليت تنتج عن نشاط املؤسسة 
خالل الدورة  حيث يقوم احملاسب بتسجيل العمليات و تقييدها حماسبيا من أجل مراجعتها و تفقدها، تسمى هذه األعمال 

عمال هناية السنة واليت تتمثل يف عمليات اجلرد و التسوية وهتدف هذه األعمال إىل معرفة خمتلف األخطاء اليت حدثت خالل بأ
الدورة و تصحيحها هذا من جهة، و من جهة أخرى يرتتب على املؤسسة التزامات اجتاه مصلحة الضرائب بتسديد خمتلف 

 الضرائب و الرسوم املفروضة عليها. 

 إىل دراسة املباحث التالية: زء هذا اجلسيتم يف 

 :مي للنظام احملاسيب املايل اجلديد؛ياإلطار املفاه املبحث األول 

 :املعاجلة احملاسبية و اجلنائية ألعمال هناية السنة واجلرد؛ املبحث الثاين 

 :الدراسات السابقة و مقارنتها مع الدراستنا املبحث الثالث.
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 .: ماهية النظام احملاسيب املايل اجلديد املبحث األول

فهو ميثل اإلطار الذي يشمل القواعد عداد القوائم املالية، إلكل مؤسسة يف اجلزائر   على إلزامية يعترب النظام احملاسيب املايل وسيلة       
و األسس اليت تساعد املؤسسة على تبويب و تسجيل العمليات و إثباهتا يف الدفاتر و السجالت احملاسبية الستخراج البيانات و 

املطلب األول   من خالل للنظام احملاسيب املايل اجلديد يمياإلطار املفاه معرفة ىلسنتطرق يف هذا املبحث إ لذلكإقفال القوائم املالية، 
يف املطلب  أما ،جمال تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلديدتطرقنا إىل يف املطلب الثاين  و تناولنا مفهوم النظام احملاسيب املايل اجلديد،

 .احملاسيب املايل اجلديدو أهداف النظام  أمهية فتم التطرق إىلالثالث 
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 : مفهوم النظام احملاسيب املايل اجلديد. املطلب األول

 ، وكذلك جمال تطبيقه.أهم اخلصائص اليت يتميز هبا والنظام احملاسيب املايل اجلديد  مفهوم إىل  سنتطرقيف هذا املطلب      

 .النظام احملاسيب املايل اجلديد: تعريف  الفرع األول

، و طبقا هلذا القانون فإن" احملاسبة املالية 2007نوفمرب  25املؤرخ يف  11_07صدر النظام احملاسيب املايل مبوجب القانون  
تسجيلها، و  أو النظام احملاسيب املايل عبارة عن نظام لتنظيم املعلومات املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية، و تصنيفها و

 .1وضعية خزينته يف هناية السنة املالية" عرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية و ممتلكات الكيان، و جناعته و

"النظام احملاسيب املايل اجلديد اهلو عبارة عن جمموعة من املبادئ و االتفاقيات و القواعد املستنبطة من املعايري  و عرف ايضا:      
بية الدولية، واليت تسمح مبعاجلة املعلومات عن األحداث االقتصادية للمؤسسة )مدخالت النظام احملاسيب املايل اجلديد( لتحديد احملاس

 القيم االقتصادية لبنود القوائم املالية)خمرجات النظام احملاسيب املايل اجلديد( وذلك هبدف ايصال املعلومات املالية إىل مستخدميها،
 . 2تقييم األداء املايل للمؤسسة و مركزها املايل" ملساعدهتم يف

هو جممل العمليات اليت تشمل التسجيل و التبويب املستندات و الدفاتر احملاسبية  ومن هنا نستنتج أن النظام احملاسيب املايل اجلديد:
ختيار الوسائل املناسبة لعرض االية من أجل ومن مث حتديد اإلجراءات اليت تتبع يف مجع املعلومات املتعلقة واملعامالت اإلدارية و امل

 النتائج اخلاصة هبا.

 الفرع الثاين: خصائص النظام احملاسيب املايل اجلديد

 :3ميكن إبراز أهم خصائص النظام احملاسيب املايل فيما يلي

 يسمح بتوفري معلومات مالية منسجمة و مقروءة متكن من اجراء املقارنات و اختاذ القرارات؛ _

و مدونة احلسابات تسمح بإعداد كشوف مالية على  يتضمن النظام احملاسيب املايل إطارا تصوريا للمحاسبة املالية، و معايري احملاسبة _
 أساس املبادئ احملاسبية املعرتف هبا عامة؛

ألصول و اخلصوم بقيمتها (، و اليت تعرض التكلفة التارخيية يف عملية تقييم ا juste valuerإدخال مفهوم القيمة العادلة ) _
العادلة و هي القيمة اليت ميكن هبا شراء أو بيع األصل أو اخلصم يف تاريخ إقفال احلسابات و ذلك بغية معرفة و تقدير جيد لذمة 

 املؤسسة؛

 ل و( و الذي يهدف إىل معرفة أثر عنصر الزمن من األصل على عملية تقييم األصو actualizationإدخال مفهوم التحيني ) _
 .اخلصوم

                                                 
 .03، ص 2007نوفمرب  25الصادر بتاريخ  74رية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد و املتضمن النظام احملاسيب املايل، اجلريدة الرمسية للجمه 11-07القانون1 
توراه، ختصص حماسبة، كلية علوم اقتصادية وجتارية و بن خليفة محزة، دور القوائم املالية يف إعداد بطاقة األداء املتوازن لتقييم أداء املؤسسات االقتصادية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دك2 

 .7، ص 2018-2017علوم التسيري، جامعة بسكرة، 
االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري، جامعة ختصص حماسبة و تدقيق، كلية العلوم  يب أمحد عبد اجلبار، احملاسبة اجلبائية وفق النظام احملاسيب املايل، مذكرة ماسرت،بن نايب حسني، طي3 

 16، ص 2017-2016اجلياليل بونعامة خبميس مليانة، 
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 املطلب الثاين: جمال تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلديد

 املتضمن للشروط و كيفيات تطبيق النظام احملاسيب املايل، فإن األطراف املعنية بااللتزام 11-07من القانون  04من خالل املادة   
 بالنظام احملاسيب املايل هي:

 الشركات اخلاضعة ألحكام القانون التجاري؛ 

 التعاونيات؛ 

  األشخاص الطبيعيون أو املعنويون املنتجون للسلع أو اخلدمات التجارية و الغري التجارية الذين ميارسون نشاطات اقتصادية
 مبنية على عمليات متكررة؛

  اخلاضعني لذلك مبوجب نص قانوين أو تنظيمي؛األشخاص الطبيعيني أو املعنويني 

  كما ميكن للكيانات الصغرية جدا اليت ال يتعدى رقم أعماهلا و عدد مستخدميها و نشاطها احلد القانوين أن متسك حماسبة
 .1مالية بسيطة

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .03نفس مرجع سابق، ص  ،رية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةو لرمسية للجمهاملتضمن النظام احملاسيب املايل، اجلريدة ا 11-07القانون
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 احملاسيب املايل اجلديداملطلب الثالث: أمهية و أهداف النظام 
 سنتطرق من خالل هذا املطلب إىل إبراز أمهية و أهداف النظام احملاسيب املايل.       

 الفرع األول: أمهية النظام احملاسيب املايل اجلديد
 :1تكمن أمهية النظام احملاسيب املايل اجلديد فيما يلي  
مراقبة احلسابات اليت تعتمد يف إطاره على املفاهيم و قواعد حمددة بدقة ووضوح و يزيد من الشفافية حول وضعية تسهيل  -

 املؤسسات مما يساهم يف اختاذ القرارات الصحيحة؛
 توفري فرصة للمؤسسات لتحسني نوعية عالقتها مع االطراف املتعاملة معها و اليت تستفيد من قوائم املالية؛ -
ام احملاسيب املايل جيلب الشفافية للمعلومات احملاسبية و املالية املنشورة يف احلسابات و القوائم املالية، و يزيد من مصداقيتها و النظ -

 الوثوق هبا أمام املستعملني للمعلومة على املستويني الوطين و الدويل، و يكون كضمان يساهم يف تعزيز ثقتهم باملؤسسة؛
مقارنة يف الزمن لنفس املؤسسة ، و يف نفس الوقت بني املؤسسات وطنيا و دوليا حول الوضعيات املالية و  ميكن من إجراء أفضل -

 األداء، و سهولة قراءة و فهم املعلومات املالية املوجهة ملستعملي املعلومة من داخل اجلزائر و خارجها؛
إجبارها على تقدمي معلومات ، مبا يفيدها يف االعتماد على يساعد املؤسسات اجلزائرية من جانب متويل املستثمرين، من خالل  -

ستثمار يف اخلارج، بتقدميها املعلومة املالية املطلوبة و مصادر إضافية للتمويل، خاصة بالنسبة للمؤسسات اليت هلا اسرتاتيجية اال
 ستثمار.املساعدة ألصحاب األموال الراغبني يف اال

 احملاسيب املايل اجلديد.: أهداف النظام  الفرع الثاين
 :2ميكن إبراز أهم األهداف املنتظرة من تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلديد كمايلي

 تقييم عناصر امليزانية وفقا ملبدأ الصورة العادلة؛ -
 تسمح بإعداد التصرحيات اجلبائية مبوضوعية و مصداقية؛ -
 تسهيل العمل احملاسيب للمستثمر األجنيب من خالل جتنيبه مشاكل اختالف الطرق احملاسبية؛ -
 توفري معلومة مالية مفهومة و موثوق هبا دوليا؛ -
 إعطاء صورة صادقة و حقيقية عن الوضعية املالية ، االداء و التغريات يف الوضعية املالية للمؤسسة؛ -
قابلة للمقارنة عرب الزمن بني املؤسسة نفسها، و بني عدة مؤسسات متارس نفس النشاط أو يف  جعل القوائم املالية للمؤسسات -

 نفس القطاع داخل الوطن و خارجه، أي يف الدول اليت تطبق املعايري الدولية للمحاسبة؛
و تسمح هلم مبتابعة أمواهلم يف نشر معلومات وافية، صحيحة و موثوق هبا و تتمتع بشفافية أكرب، تؤدي إىل زيادة ثقة املستثمرين  -

 املؤسسات.
 
 

                                                 
جامعة مستغامن،  قتصادية و التجارية و علوم التسيري،م االبعلي زهية، دور النظام احملاسيب املايل يف اإلفصاح عن املعلومات املالية، مذكرة ماسرت، تدقيق حماسيب و مراقبة التسيري، كلية العلو 1 

 .10، ص 2017-2016سنة
  .8مرجع سبق ذكره، ص  ،احملاسبة اجلبائية وفق النظام احملاسيب املايل بن نايب حسني، طييب امحد عبد اجلبار2 
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 ألعمال هناية السنة و عمليات اجلرد و اجلبائية املعاجلة احملاسبية املبحث الثاين :

  األخطاء وتصحيح احلسابات اليت قامت بتسجيلها خالل الدورة احملاسبية مبراجعة املؤسسة تقوم سنة كل هناية يف        
السنة حيث يتم إعداد القوائم  بتلك تتعلق ال ولكن سجلت اليت أو ،بعد تسجل مل تسجيالت أي نسيان أو ومعاجلة فيها، الواردة

بعد ذلك  إعداد ميزان املراجعة قبل عملية  ،مث حتويلها إىل دفرت األستاذ ،تسجيل كل الوثائق احملاسبية يف اليوميةاملالية من خالل 
إعداد جدول حساب النتائج و  بعدها يتم ،مث إجراء عمليات اجلرد  للحصول بعدها على ميزان املراجعة بعد عمليات اجلرد ،اجلرد

      امليزانية اخلتامية حسب الشكل التايل:

 .1خمطط يوضح مراحل أعمال اجلرد إلعداد القوائم املالية  : 1الشكل رقم               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                 
 .  https://www.youtube.com/watch?v=gMiZdIrqlTc&t=1058s،34 رقم ، أعمال اجلرد، حماضرة2019جوان  23شريف طواهري،1

 دفرت األستاذ اليومية        احملاسبيةالوثائق 

ميزان املراجعة بعد 
 اجلرد

القيام بعملية 
 اجلرد

ميزان املراجعة 
 قبل اجلرد

جدول حساب 
 النتائج

نتيجة حتديد 
 الدورة

 امليزانية اخلتامية
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 : مفهوم أعمال هناية السنة   املطلب األول
على امتداد الدورة احملاسبية متتد التسجيالت احملاسبية ملختلف العمليات اجلارية للمؤسسة، و اليت تسجل ي دفرت اليومية و        

 هذا حسب الوثائق السندات املربرة هلا، و حتليلها، و يف هناية السنة تتم عملية التصحيح و املراجعة من خالل أعمال هناية السنة.
 السنة:تعريف أعمال هناية 

 اجلارية العمليات ملختلف احملاسبية و تصحيح التسجيالت تعرف أعمال هناية السنة على أهنا مراجعة و دراسة  :التعريف األول

 حسب وترمجتها وحتليلها، هلا املربرة السندات حسب وهذا اليومية ستغالل بدفرتاال دورة تسجيلها على امتداد يتم واليت للمؤسسة،

إجراءات جيب القيام هبا قبل أعداد امليزانية  وهي املراجعة، بعدها يف ميزان تراجع دفرت األستاذ كي إىل نقلها مث مثال، وقوعها زمن
 دراستها ترتيبها، مستندات وجود ( واملوضوعية والدقة التنظيم حيث من قصار جهده احملاسب يبذل حيث اخلتامية للدورة احملاسبية 

 .1 األرشيف( يفجيب  كما هبا واالحتفاظ ،تسجيلها،
هي خمتلف العمليات اليت هتدف إىل حصر األصول و اخلصوم الفعلية للمؤسسة و حتديد قيمتها احلقيقية، هبدف  :تعريف الثاينال

 حتديد املركز املايل للمؤسسة و إعداد الكسوف املالية، و حتديد نتيجة الدورة
 وتشمل أعمال هناية السنة العمليات التالية:

و يقصد به اإلحصاء املادي لعناصر أصول املؤسسة )تثبيتات، خمزون، مدينني( و مراجعة الوثائق اليت  اجلرد املادي أو الفعلي: -
 تثبت التزاماهتا )ديوهنا(.

قية، حىت تتحمل كل دورة أعباءها و تستفيد من نواجتها الفعلية و تظهر األصول بقيمتها احلقي تسوية احلسابات يف هناية السنة: -
أو نقص يف قيمة األصول ) و هو ما  ضفإننا يف هناية السنة نقوم بتسوية حسابات األعباء و النواتج كما نقوم بتسجيل كل اخنفا

 يعرف بتكوين أقساط االهتالك و خسائر القيمة لألصول.
هبدف التأكد من صحة حسابات دفرت األستاذ و تطابقها مع اليومية و تيسري عملية إعداد الوثائق  وذلك :إعداد ميزان املراجعة -

 امللخصة.
  غلق الدفاتر احملاسبية -
 إن عملييت اجلرد املادي و اجلرد احملاسيب ضروريتان لألسباب التالية:  ضرورة عملية اجلرد يف هناية السنة: -
عة لنظام الربح احلقيقي اض( )ن.م.م( يلزمان املؤسسة اخل10حيث أن كال من القانون التجاري )املادة  :تطلبات القانونيةتلبية امل -

بالقيام بعملية جرد عناصر األصول و اخلصوم على األقل مرة واحدة يف كل سنة، و هذا هبدف إعداد امليزانية و حساب النتائج، كما 
 يقتني )امليزانية و ح/النتائج( يف دفرت اجلرد.من القانون التجاري هاتني الوث 10نصت املادة 

و النواتج و األصول و اخلصوم و هذه كلها متثل أحد  و هي عملية تتطلب تسوية حسابات املصاريف :نتيجة الدورة حتديد -
 جوانب اجلرد احملاسيب.

 .2إمنا تلخص بيانات عملية اجلرد ف اإلجبارية قانوناو هذه الكشحيث أن  :عداد الكشوف املالية اخلاصة يف هناية السنةإ -

 

                                                 
قتصادية والتجارية وعلوم المذكرة ماسرت غري منشورة، حماسبة وتدقيق،  كلية العلوم ا اجلبائية، النتيجة حتديد مع السنة هناية سهام، أعمال رمحاين موسى كرمية بن شيخ بن1

 5، ص2018مليانة،  مخيس بونعامة، اجلياليل جامعة التسيري،

 .123 -122، ص ص 2009،  الدار النشر جيطلي، برج بوعريريج ،اجلزائر،1ط عبد الرمحان عطية، احملاسبة العامة وفق النظام احملاسيب املايل،  2
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هي جمموعة العمليات اليت يقوم هبا احملاسب يف هناية السنة بعد تسجيل كل الوثائق : أعمال هناية السنة   *ومن هنا ميكن القول أن
عمليات  احملاسبية اخلاصة بالسنة املالية يف اليومية مث حتويلها إىل دفرت األستاذ بعد ذلك  إعداد ميزان املراجعة قبل عملية اجلرد مث إجراء

ون، ترحيل نتيجة السنة السابقة( للحصول بعدها على ميزان املراجعة بعد عمليات اجلرد )تسجيل االهتالك، تسجيل التغريات يف املخز 
لحصول بعدها على القوائم اجلرد مث حتديد نتيجة الدورة يف جدول حساب النتائج و األصول و اخلصوم يف  امليزانية اخلتامية للدورة ل

 .املالية
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 : عمليات اجلرد الثايناملطلب 

يقوم احملاسب يف هناية السنة مبراجعة أرصدة احلسابات و اكتشاف األخطاء املرتكبة، و احرتاما للمبادئ احملاسبية و قوانني        
 ة عن الوضعية املالية للمؤسسة خالل الدورة.النظام احملاسيب املايل يقوم بعملية اجلرد إلعداد قوائم مالية تعطي صورة صادق

 :1نواعهأ : تعريف اجلرد والفرع األول
: اجلرد هو جمموعة العمليات اليت تتمثل يف حصر األصول وخصوم املؤسسة عينا ونوعا وقيمة عند تاريخ اجلرد ، تعريف اجلردأوال: 

واحدة كل اثين عشر شهرا ) عادة عند قفل السنة  استنادا اىل عمليات الرقابة املادية و احصاء املستندات الثبوتية على األقل مرة 
 .)املالية

من نظام احملاسيب املايل، يتم جرد عناصر األصول و اخلصوم و قفل   02املادة  11/07حسب األمر  للجرد: ثانيا: األمهية القانونية
كافة احلسابات لغرض إعداد امليزانية و حساب النتائج حيث تنسخ من هذا الدفرت وفق قواعد التسجيل احملاسيب دون شطب أو تغيري 

سنوات، و حسب  10كن االحتفاظ هبذا الدفرت ضمن أرشيف املؤسسة ملدة أو حمو حيث تكون الصفحات مرقمة و مؤشرة، كما مي
 ، يعترب دفرت اجلرد من الدفاتر احملاسبية اإلجبارية اليت نص عليها القانون التجاري على وجوب مسكها.11و  10املادة 

 نواع اجلردثالثا: أ
 :نوعنيو يتمثل يف  

 : باإلمكان الوقوف على وضعية املؤسسة يف أي وقت.ي العملية اليت جتعل هو  اجلرد الدائم 

 و هو اجلرد الذي يتم بصفة متقطعة. : اجلرد املتناوب 
 : طرق اجلرد الفرع الثاين

 تنقسم إىل قسمني و مها:

 : اجلرد خارج احملاسبة(: تقوم املؤسسة من خالل  اجلرد املادي مبعاينة و إثبات خمتلف عناصر األصول و  اجلرد املادي(
 اخلصوم و إحصاء الوثائق الثبوتية.

تكون أصول و خصوم املؤسسات خاضعة للجرد من حيث الكم و القيمة مرة واحدة يف السنة على األقل، على أساس 
الفحص املادي و إحصاء الوثائق الثبوتية، و يكون اجلرد املادي مسبوقا بإعداد ميزان املراجعة قبل اجلرد و الذي يظهر حركة 

 ات املؤسسة خالل السنة.خمتلف حساب
 : قيود تسوية احلسابات( : يتم خالهلا تسجيل قيود التسوية الناجتة عن اجلرد املادي بعد املوافقة بني  اجلرد احملاسيب(

 معطيات اجلرد املادي ملختلف حسابات املؤسسة، و بني أرصدة هذه احلسابات املسجلة يف دفاتر املؤسسة.

 زمن اجلرد:  الفرع الثالث:

ات اجلردية و قبل إعداد جرت العادة أن يكون موعد اجلرد يف هناية السنة املالية، وحتديدا بعد إعداد ميزان املراجعة قبل التسوي
النهائية و امليزانية اخلتامية احلسابات

                                                 
 منشورة ،حماسبة و تدقيق، كلية العلوم طهراوي رشيدة، خمتار رمحاين خبتتة، عملية اجلرد املادي للتثبيتات و املخزونات وفق النظام احملاسيب املايل، مذكرة ماسرت أكادميي غري1

 .37-36، ص ص 2018وم التسيري، جامعة اجلياليل بونعامة، مخيس مليانة، والتجارية وعل االقتصادية



 ألعمال هناية السنة وفق النظام احملاسيب املايل اجلديد الفصل األول  :................. املعاجلة احملاسبية و اجلبائية

 

  

15 

 

 املطلب الثالث: املعاجلة احملاسبية ألعمال هناية السنة

 : املعاجلة احملاسبية ألعمال هناية السنة من خاللتتم      
 ؛تسجيل عمليات االهتالك و خسائر القيمة و املؤونات 

 ؛احلسابات تسجيل خمتلف عمليات املراجعة و تصحيح اخطاء  

 حتديد النتيجة و إعداد القوائم املالية. 

 املؤونات.: املعاجلة احملاسبية لالهتالكات و خسائر القيمة و الفرع األول

ويتم  أو غري مادي، تبطة بأصل مادير ميكن تعريف االهتالك على أنه" استهالك املنافع االقتصادية امل تعريف االهتالك:-أوال
 .1حسابه كعبئ إال إذا كان مدجما يف القيمة احملاسبية ألصل أنتجه الكيان نفسه "

 .2" التوزيع املنتظم للمبلغ القابل لالهتالك للتثبيت على مدة منفعتهاالهتالك على أنه:  16وعرف املعيار احملاسيب الدويل رقم 

 أنواع االهتالك:-ثانيا  
  :هو الذي يتزايد بعبئ ثابت خالل العمر االنتاجي لألصل؛االهتالك اخلطي 
  :العمر االنتاجي لألصل؛ هو الذي يتزايد بعبئ متزايد خاللاالهتالك املتزايد 
  :3هو الذي يتزايد بعبئ متزايد خالل العمر االنتاجي لألصلاالهتالك املتزايد. 

 بعض املصطلحات اخلاصة باالهتالك-ثالثا
 و هي تساوي تكلفة التثبيت )تكلفة االقتناء أو تكلفة اإلجناز(منقوص منها القيمة املتبقية .القيمة القابلة لالهتالك : 
  :و إما عدد  االقتصادي لألصول من طرف مستعمل أو أكثر،هي إما املدة املنتظرة من االستعمال مدة املنفعة

 الوحدات اإلنتاجية أو الوحدات املماثلة املنتظرة من استعمال األصول من طرف مستعمل أو أكثر.
 و هي تساوي القيمة القابلة لالهتالك منقوص منها جممع االهتالك.ية الصافية: بلقيمة احملاس 

 لالهتالكات املعاجلة احملاسبية -رابعا
)اهتالك التثبيتات( و يكون يف اجلانب الدائن مع حساب  28احملاسيب املايل يف احلساب  النظاميسجل االهتالك حسب   

 :4) خمصصات االهتالك  (يف اجلانب املدين و يسجل بالقيد التايل68

x68  

28x 

 خمصصات االهتالك  و املؤونات و خسائر القيمة

 اهتالك التثبيتات   

xxxxx  

xxxxxx 

                                                 
 .30ص  ،مرجع سبق ذكرهطهراوي رشيدة، خمتار رمحاين خبتتة، عملية اجلرد املادي للتثبيتات و املخزونات وفق النظام احملاسيب املايل،  1 
 .31ص  ،مرجع سبق ذكره عملية اجلرد املادي للتثبيتات و املخزونات وفق النظام احملاسيب املايل، طهراوي رشيدة، خمتار رمحاين خبتتة،2 

,page. Allal hamini, bilan comptable travaux de clôture, première édition, berti édution, algerie,2013 3 
ion, référence aux normes IFRS, première éditTazdait ali, maitrise du système comptable financier en 4

édition ACG, algerie, 2009,page 340. 
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 :1: املعاجلة احملاسبية خلسائر القيمة حسب النظام احملاسيب اجلديدالفرع الثاين

أهنا فائض القيمة احملاسبية لألصول عن قيمتها  علىعرف النظام احملاسيب املايل خسارة القيمة تعريف خسارة القيمة: أوال: 
 التحصيل.الواجبة )أي املمكنة( 

فتنص على مراجعة اخلسارة من )ن م م(  9-112من )ن م م( أما املادة  7-112و هذا هو نفس التعريف الوارد يف املادة 
املدرجة )أي املسجلة( بالنسبة لكل أصل و هذا هبدف زيادة قيمة اخلسارة أو ختفيضها تبعا لتطور القيمة القابلة للتحصيل لألصل 

 اجعة خسارة القيمة يف هناية السنة.املعين و تكون عملية مر 
 التسجيل احملاسيب:ثانيا: 

 تسجيل خسارة قيمة 
x68  

29x 

 خمصصات االهتالك  و املؤونات و خسائر القيمة

 خسارة قيمة

 تسجيل خسارة قيمة

xxxxx  

xxxxxx 

 
  :بالقيد التايل:حيث ال ميكن أن يتجاوز قيمة اخلسارة السابق تسجيلها و تسجل اسرتجاع خسارة القيمة 
X29  

78X 

 خمصصات االهتالك  و املؤونات و خسائر القيمة

    اسرتجاع خسارة قيمة

 اسرتجاع خسارة قيمة

xxxxx  

xxxxxx 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .133،134،135ص ص  مرجع سبق ذكره، عبد الرمحان عطية، احملاسبة العامة وفق النظام احملاسيب املايل،  1
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 :1حسب النظام احملاسيب اجلديد للمؤونات: املعاجلة احملاسبية الفرع الثالث

عمال مببدأ احليطة و احلذر تتوقع املؤسسة حدوث بعض األخطار احملتملة املواكبة لنشاطها، فتلجأ إىل اعتماد بعض املؤونات 
جراءات دفرتية، الغرض منها توزيع أعباء هذه األخطار على أكثر من إات( جملاهبة هذه األخطار احملدقة هبا يف شكل ص)املخص

 .هذه املخاطر أثناءهاواحدة هبدف حتقيق اآلثار املهمة على انتاج النشاط خالل الدورة اليت قد حتدث  سنة مالية
من عنصر عدم اليقني بالنسبة ملبلغها و يف بعض األحيان بالنسبة لوجودها، هذه األعباء هي ضهي أعباء تتتعريف املؤونة: أوال: 

ك البد من تسجيلها حماسبيا يف هناية الدورة احملاسبية حىت تكون النتيجة احملددة حمتملة لكنها تواجدت خالل الدورة احملاسبية لذل
 من قبل املؤسسة دقيقة.

 نواع املؤونات :ثانيا: أ

 مؤونة تدين قيمة األصول الثابتة.-
 خزون.مؤونة تدين قيمة امل-
 مؤونة تدين قيمة الزبائن.-
 .مؤونة تدين قيمة السندات-

  لمؤوناتلاملعاجلة احملاسبية ثالثا: 
 مؤونات خسائر القيمة 
x68  

39 

49 

49 

 خمصصات االهتالك  و املؤونات و خسائر القيمة

 خسائر القيمة عن املخزونات

 خسائر القيمة عن حسابات الغري

 خسائر القيمة عن السندات

xxxxx  

xxxxxx 

xxxxxx 

xxxxxx 

  :إن تصنيف هذه املؤونات ضمن اخلصوم الغري جارية يعود إىل أن حتقق األرباح مؤونة األعباء اخلصوم الغري جارية
مدينا و  )خمصصات اهتالك و مؤونة( 68اخلاصة هبا قد يكون بعد فرتة تزيد عن سنة، يف هناية السنة جنعل احلساب 

 )مؤونات لألعباء خصوم غري جارية( مدينا وفق القيد التايل:15احلساب 
x68  

15x 

 االهتالك  و املؤونات و خسائر القيمةخمصصات 

 مؤونات لألعباء خصوم غري جارية

xxxxx  

xxxxxx 

 

                                                 
 .123  ص ذكره،مرجع سبق  عبد الرمحان عطية، احملاسبة العامة وفق النظام احملاسيب املايل، 1 
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 الفرع الرابع: املعاجلة احملاسبية للمخزون يف هناية الدورة

املخزون حسب طبيعتها دون تسجيل عملية دخول خالل السنة يتم تسجيل املشرتيات من أوال: يف حالة اجلرد املتناوب: 
 :1املشرتيات إىل املخزن، و يف هناية السنة نقوم بالقيود التالية

 قيد استهالك خمزون أول مدة 
 

x60 

 

 

 

x32 - x30  

 /ن31/12

  مشرتيات مستهلكة

 خمزونات

 إلغاء خمزون أول مدة

 

Xxxxx 

 

 

 

xxxxxx 

 قيد استهالك مشرتيات الدورة 

 

x60 

 

 

 

x38  

 /ن31/12

  مشرتيات مستهلكة

 مشرتيات خمزنة

 38ترصيد حساب 

 

xxxxx 

 

 

 

xxxxxx 

 قيد تسجيل خمزون هناية الدورة 

 

x32 - x30 

 

 

X60  

 /ن31/12

 خمزونات

 مشرتيات مستهلكة

 تسجيل خمزون هناية الدورة

 

xxxxx 

 

 

 

xxxxxx 

 
 
 

                                                 
ion, Tazdait ali, maitrise du système comptable financier en référence aux normes IFRS, première édit 1

édition ACG, algerie, 2009,page 493 494. 
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   فيما يتعلق باملنتجات النهائية أو املصنعة ال تسجل أي عملية  النهائية يف هناية الدورة:قيد التغري يف خمزون املنتجات
 :1)خمزونات(، حيث تسجل يف هناية السنة و فق القيود التالية 3حماسبية خالل السنة يف احلساب 

  :صنعة للبيع ويف هناية السنة خالل السنة نقوم بإخراج املنتجات املقيد إخراج خمزون املنتجات املصنعة للدورة السابقة
 نقوم بسجيل القيد التايل:

 

x72 

 

 

 x35 - x33 

 /ن31/12

 االنتاج املخزن 

 خمزون املنتجات

 إخراج خمزون أول الدورة

 

xxxxx 

 

 

 

xxxxxx 

 
  :خالل السنة عند انتاج منتوجات و ال يتم بيعهاقيد إدخال املنتجات املصنعة خالل السنة الغري مباعة إىل املخزن 

 يف هناية السنة نقوم بتسجيلها حماسبيا وفق القيد التايل:
 

x35 - x33 

 

 

 

 

x72 

 

 /ن31/12

 خمزون املنتجات

 االنتاج املخزن  

 إدخال خمزون هناية الدورة

 

xxxxx 

 

 

 

xxxxxx 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Tazdait ali, maitrise du système comptable financier en référence aux normes IFRS, première édition, 

édition ACG, algerie, 2009,page 587  588. 
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 ثانيا: يف حالة اجلرد الدائم

خالل السنة يتم تسجيل املشرتيات حسب طبيعتها و كذلك كل التغريات اليومية للمخزون )مدخالت، خمرجات( يف هذه احلالة 
و هكذا فإن رصيد احلساب يظهر قيمة املخزون املعين، و املفروض أن ال تكون هناك فروق هامة بني اجلرد املادي و احملاسيب 

 :1حيث يتم تسوية هذه الفروق حسب القيد التايل

 :تسوية الفارق العادي للمخزون بني اجلرد املادي و احملاسيب للمخزون 
 حالة اجلرد املادي أكرب من اجلرد احملاسيب للمخزون، هذه احلالة تتم تسويتها بالقيد التايل: يف

 

X3 

 

 

60x 

72x 

 /ن31/12

 خمزونات حسب الطبيعة

 مشرتيات مستهلكة

 انتاج باملخزن )الفارق(

 للمخزون تسوية الفارق العادي

 

xxxxx 

 

 

 

 

 

xxxxxx 

xxxxxx 

 
 يف حالة اجلرد احملاسيب أكرب من اجلرد املادي للمخزون، هذه احلالة تتم تسويتها بالقيد التايل:

 

60x 

x 72 

 

 

 

X3 

 

 

 /ن31/12

 مشرتيات مستهلكة

 انتاج باملخزن )الفارق(

 خمزونات حسب الطبيعة

 

 تسوية الفارق العادي للمخزون

 

xxxxx 

 

 

 

 

 

xxxxxx 

xxxxxx 

 
 
 

                                                 
  1عبد الرمحان عطية، احملاسبة العامة وفق النظام احملاسيب املايل، مرجع سبق ذكره، ص 142. 
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  1العادي للمخزون بني اجلرد املادي و احملاسيب للمخزونالغري تسوية الفارق: 

 
 يف حالة اجلرد املادي أكرب من اجلرد احملاسيب للمخزون، هذه احلالة تتم تسويتها بالقيد التايل:

 

x3 

 

 

757x 

 /ن31/12

 خمزونات حسب الطبيعة

 استثنائية عن عملية التسيري )الفارق(نواتج 

 تسوية الفارق الغري العادي للمخزون

 

xxxxx 

 

 

 

 

xxxxxx 

 

 
 حالة اجلرد احملاسيب أكرب من اجلرد املادي للمخزون، هذه احلالة تتم تسويتها بالقيد التايل:

 

675 

 

 

X3 

 /ن31/12

 مشرتيات مستهلكة

 خمزونات حسب الطبيعة

 العادي للمخزونتسوية الفارق الغري 

 

xxxxx 

 

 

 

 

xxxxxx 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  1عبد الرمحان عطية، احملاسبة العامة وفق النظام احملاسيب املايل، مرجع سبق ذكره، ص 143. 
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 الفرع اخلامس: بعض التسويات األخرى اليت جيب القيام هبا يف هناية السنة

  تورة نقوم بتسويتها بالقيد ايف حالة استالم بضاعة بدون ف )موردون لفواتري مل تصل لصاحبها(: 408تسوية حساب
 :1التايل

 

x38 

 

 

408 

 /ن31/12

 مشرتيات خمزنة

 موردون لفواتري مل تصل لصاحبها

 تسوية عمليات الشراء بدون فاتورة

 

xxxxx 

 

 

 

 

xxxxxx 

 

 
 بالقيد التايل: 408عند استالم الفواتري نقوم برتصيد حساب 

 

408 

 

 

401 

 /ن31/12

 موردون لفواتري مل تصل لصاحبها

 موردون

 فاتورةتسوية عمليات الشراء بدون 

 

xxxxx 

 

 

 

 

xxxxxx 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
تدقيق و مراقبة التسيري، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و مذكرة ماسرت أكادميي غري منشورة، شاشو شريفـ، تسوية أعمال اجلرد حسب النظام احملاسيب املايل،  1

  .30،ص 2018جامعة عبد احلميد بن باديس، مستغامن، علوم التسيري،
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  يف حالة تسجيل نفقات ال تعود للدورة احلالية )جزء منها أو بكاملها و  )أعباء معاينة مسبقا(:486تسوية حساب
أما اجلزء الذي  6اجلزء املتعلق بالدورة يسجل يف احلساب  أن حيث ،لذا جيب حذفها مما يؤدي إىل ختفيض النفقات(

 :1وفق القيد التايل 486ال يعود للدورة يسجل يف احلساب 
 

 

x6 

486 

 

 

 

401 

 

 /ن31/12

 نفقات حسب الطبيعة)تعود للدورة(

  أعباء معاينة مسبقا)ال تعود للدورة(

 تسوية عمليات ال تتعلق بالدورة

 

xxxxx 

 

 

 

 

xxxxxx 

 

 
 باجلزء الذي يتعلق بتلك الدورة وفق القيد التايل: 486الدورة املقبلة نقوم برتصيد حساب و يف 

 

x6 

 

 

486 

 

 /ن31/12

 نفقات حسب الطبيعة)تعود للدورة(

  أعباء معاينة مسبقا)ال تعود للدورة(

 486تسوية حساب 

 

xxxxx 

 

 

 

 

xxxxxx 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .35ص  شاشو شريفـ، تسوية أعمال اجلرد حسب النظام احملاسيب املايل، مرجع سبق ذكره، 1
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  ومتثل مبالغ ضريبية ستحصل خالل دورات الحقة رغم أهنا )أي  :1(133املؤجلة أصول )حساب تسوية الضرائب
، ويتم تسجيلها حماسبيا جبعل احلساب مبلغ الضريبة ( ناجتة عن عمليات متت خالل دورات سابقة لسنة التحصيل

النتائج القابلة للتحصيل خالل ( دائنا مببلغ الضرائب عن فرض الضريبة املؤجلة أصول) 692مدينا و احلساب  133
 السنوات املالية املقبلة وفق القيد التايل:

 

133 

 

 

692 

 

 /ن31/12

  أصول مؤجلة ضرائب

 املؤجلة الضريبة فرض

 تسجيل ضرائب مؤجلة أصول 

 

xxxxx 

 

 

 

 

xxxxxx 

 

 
 و يف الدورة املوالية نقوم بالقيد التايل:

 

692 

 

 

 

133 

 

 1/ن+31/12

 املؤجلة الضريبة فرض

  أصول مؤجلة ضرائب

 تسجيل ضرائب مؤجلة أصول 

 

xxxxx 

 

 

 

 

xxxxxx 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
مذكرة ماسرت أكادميي غري  حممد حرود، عبد القادر لونيسة، مدى التزام املؤسسات االقتصادية اجلزائرية بأحكام الضرائب املؤجلة يف ظل النظام احملاسيب املايل،1

  .59،ص 2015،قاملة،1945ماي  08جامعة  ة العلوم االقتصادية و علوم التسيري،كلي  مالية املؤسسات، ،منشورة
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  ومتثل مبالغ ضريبية مستحقة الدفع خالل : 1)ضرائب مؤجلة خصوم( 134تسوية ضرائب مؤجلة خصوم حساب
و تسجل  متت خالل دورات سابقة لسنة االستحقاق دورات الحقة رغم أهنا ) أي املبالغ الضريبية ( ناجتة عن عمليات

 )فرض الضريبة املؤجلة خصوم( مدينا وفق القيد التايل: 693دائنا و جبعل احلساب  134حماسبيا جبعل احلساب 
 

693 

 

 

 

413  

 

 /ن31/12

 خصوم املؤجلة الضريبة فرض

 خصوم  مؤجلة ضرائب

 تسجيل ضرائب مؤجلة خصوم 

 

xxxxx 

 

 

 

 

xxxxxx 

 

 
 الدورة املوالية نقوم بالقيد التايل: و يف

 

134 

 

 

693 

 

 1/ن +31/12

 خصوم  مؤجلة ضرائب

 خصوم املؤجلة الضريبة فرض

 تسجيل ضرائب مؤجلة خصوم 

 

xxxxx 

 

 

 

 

xxxxxx 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .59ص مرجع سبق ذكره،  حممد حرود، عبد القادر لونيسة، مدى التزام املؤسسات االقتصادية اجلزائرية بأحكام الضرائب املؤجلة يف ظل النظام احملاسيب املايل،1
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 : املعاجلة اجلبائية ألعمال هناية السنة املطلب الرابع

بعد القيام بأعمال هناية السنة حماسبيا و إعداد القوائم املالية، يتم تقدمي هذه القوائم لدى مصلحة الضرائب مع جمموعة من       
الوثائق اجلبائية )املطبوعات اجلبائية( للتصريح بالضرائب و الرسوم الواجبة الدفع من طرف املؤسسة كالضريبة على الدخل اإلمجايل، 

الشركات، الرسم على القيم املضافة، و التصريح برقم األعمال احملقق خالل الدورة، التصريح بالعمالء )الزبائن( الضريبة على أرباح 
و املوردين املتعامل معهم خالل الدورة،........ و كل هذا يتم حسب مستجدات قانون املالية، و قانون املالية التكميلي لسنة 

 عن الوضعية املالية و اجلبائية للمؤسسة خالل الدورة. من أجل إعطاء صورة صادقة و سليمة 2020

 2020و قانون املالية التكميلي  2020أهم النقاط الواردة يف قانون املالية  :ولالفرع األ

، و جاء ببعض  2019ديسمرب  30( املؤرخة يف 81يف اجلريدة الرمسية )رقم  2020صدر قانون املالية لسنة 
( 33يف اجلريدة الرمسية )رقم  2020الضرائب، ليتم بعدها صدور قانون املالية التكميلي املستجدات يف ما خيص بعص 

، ليقوم بدوره بتغيريات مهمة يف جمموعة من الضرائب.2020جوان  4املؤرخة يف   

 

 الضريبة على الدخل اإلمجايل: أوال

 

 :1خيضع للضريبة على الدخل اإلمجايلجمال التطبيق:  -أ
 ؛األشخاص الطبيعيون  
 ؛اء شركات األشخاصضأع 
 ؛الشركاء يف الشركات املدنية املهنية 
 ؛أعضاء شركات املسامهة الذين هلم مسؤولية تضامنية و غري حمددة فيها 
 أعضاء الشركات املدنية اخلاضعة لنفس النظام الذي ختضع له شركات التضامن. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .9.ص2020املباشرة،اجلزائر،،قانون الضرائب 7املادة 1 
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مل يطرأ  2020و مع صدور قانون املالية  2020يف بداية سنة  :2020حسب قانون املالية  معدالت فرض الضريبة-ب
 2020إىل غاية صدور قانون املالية التكميلي لسنة  ألي تغيري على معدالت الضريبة على الدخل اإلمجايل )اجلدول التصاعدي(،

اليت حتدد معدالت فرض الضريبة على الدخل اإلمجايل   ماثلةرائب املباشرة و الرسوم املضمن قانون ال 104حيث مت تعديل املادة 
 :1كالتايل

 2020اجلدول التصاعدي  الشهري للضريبة على الدخل اإلمجايل قبل صدور قانون املالية  -
 :2020اجلدول التصاعدي  الشهري للضريبة على الدخل اإلمجايل قبل صدور قانون املالية ( 01اجلدول رقم )

 نسبة الضريبة  للضريبة بالدينارقسط الدخل اخلاضع 
  0%  10.000ال يتجاوز 

 20% 30.000إىل  10.001من 
 30% 120.000إىل   30.001من 

 "35% 120.000يفوق 
 
بعد صدور قانون املالية التكميلي و تطبيقه رمسيا يف : 2020حسب قانون املالية التكميلي  معدالت فرض الضريبة -ج

 دج من دفع الضريبة على الدخل اإلمجايل 30.000مت إعفاء املداخيل )األجور( اليت تقل عن  2020اجلزائر يف جوان 
 بنفس اجلدول التصاعدي السابق. دج 30.000وتطبق فقط على املداخيل )األجور( اليت تفوق 

 

                                                 
 .5،اجلزائر،ص2020،قانون املالية التكميلي،33العدد  ،اجلريدة الرمسية،9املادة 1 
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 الرسم عل النشاط املهين: ثانيا

  جمال التطبيق-أ

رقم أعمال حيققه يف اجلزائر املكلفون بالضريبة الذين ميارسون نشاطا ختضع أرباحه للضريبة على الدخل يستحق الرسم بصدد 
 ريبة على أرباح الشركات.ضاإلمجايل، يف صنف األرباح املهنية أو ال

  2020حسب قانون املالية  رييبضاع الضمعدل اإلخ -ب

  ؛ %2حيدد معدل الرسم على النشاط املهين ب 
 ؛بدون االستفادة من ختفيضات بالنسبة ألنشطة اإلنتاج %1الرسم إىل  خيفض معدل 
  فيما خيص رقم األعمال الناتج عن نشاط نقل احملروقات  % 3غري أنه يرفع معدل الرسم على النشاط املهين إىل

 .1بواسطة األنابيب

 2020التعديالت حسب قانون املالية التكميلي  -ج

 و حترر كما يأيت: رائب املباشرة و الرسوم املماثلة،ضقانون المن  222تعدل أحكام املادة 
،ما تبقى من املادة %25مع ختفيض قدره  2%فيما خيص نشاطات البناء و األشغال العمومية و الري، حيدد معدل الرسم ب 

 .2بدون تغيري 222
 الضريبة على أرباح الشركات: ثالثا

 :3جمال التطبيق -أ
 ؛األموال شركات رؤوس 
 ؛شركات األشخاص الذين اختاروا إخضاعهم للضريبة على أرباح الشركات 
 لشركات املدنية اليت اختارت.ا 

 :20204معدل اإلخضاع حسب قانون املالية  -ب
 19% ؛بالنسبة ألنشطة اإلنتاج 
 23%  بالنسبة ألنشطة البناء و األشغال العمومية و الري، و كذا األنشطة السياحية و احلمامات، باستثناء وكاالت

 ؛األسفار
 26% بالنسبة لألنشطة األخرى. 

 مل يتم أي تعديل على معدالت اإلخضاع للضريبة على أرباح الشركات. :2020 حسب قانون املالية التكميلي -ج

                                                 
 .51،ص2020ضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة،اجلزائر،ال،قانون 222املادة 1 
 .6،مرجع سبق ذكره،ص33العدد  ،اجلريدة الرمسية،12املادة 2 
 .30مرجع سبق ذكره،ص ب املباشرة و الرسوم املماثلة،،قانون الضرائ136املادة 3 
 .35مرجع سبق ذكره،ص ،قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة،150املادة 4 
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 ريبة اجلزافية الوحيدةضال رابعا:

 : جمال التطبيق-أ

األشخاص الطبيعيون أو املعنويون، الشركات و التعاونيات اليت متارس نشاط صناعي، أو جتاري، أو حريف ، أو مهنة غري جتارية  -
 ؛دج 30.000.000و اليت ال يتجاوز رقم أعماهلم السنوي 

ستثمارية أو األنشطة املؤهلة لالستفادة من دعم "الصندوق الوطين لدعم تشغيل ميارسون املشاريع اال املستثمرون الذين -
 .الشباب" أو "الوكالة الوطنية لدعم القرض املصغر" أو "الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة"

 2020معدالت اإلخضاع حسب قانون املالية -ب

 5% ؛بالنسبة ألنشطة اإلنتاج و بيع السلع 
 12% .بالنسبة لألنشطة األخرى 

 :1 2020حسب قانون املالية التكميلي  -ج

خيضع للضريبة اجلزافية الوحيدة األشخاص الطبيعيون و الشركات املدنية ذات الطابع املهين اليت متارس نشاطا صناعيا و جتاريا و 
ما عدا تلك  دج، 15.000.000الصناعات التقليدية اليت ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي حرفيا، و كذا التعاونيات احلرفية و 

 اليت اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح احلقيقي.

 يستثىن من اإلخضاع الضرييب اجلزايف:

 ؛أنشطة الرتقية العقارية و تقسيم األراضي 
 ؛حاهلا عادة البيع علىأنشطة استرياد السلع و البضائع املوجهة إل 
 ؛األنشطة املمارسة من طرف الوكالء 
 ؛األنشطة املمارسة من طرف العيادات و املؤسسات الصحية اخلاصة، وكذا خمابر التحاليل الطبية 
 ؛أنشطة اإلطعام و الفندقة املصنفة 

 ؛القائمون بعمليات رسكلة املعادن النفيسة، و صانعي و جتار املصنوعات من الذهب و البالتني 
 لعمومية و الري و البناء.األشغال ا 

 .مل يطرأ أي تعديل على معدالت اإلخضاع للضريبة اجلزافية الوحيدة 2020يف قانون املالية التكميلي 
 

                                                 
 .8ص  ، مرجع سبق ذكره،33،اجلريدة الرمسية، العدد 14املادة 1 
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 الرسم على القيمة املضافة:: خامسا

 :1جمال التطبيق -أ

 العمليات اخلاضعة للضريبة وجوبا:
 ؛املتعلقة بنشاط صناعي أو جتاري أو حريف أو حريف العمليات 
 ؛العمليات اليت تنجزها البنوك و شركات التأمني 
 ؛العمليات احملققة عند ممارسة نشاط حر 
 ؛املبيعات اخلاصة بالكحول أو اخلمور و مشروبات مماثلة هلا 
 ؛العمليات املتعلقة باألشغال العقارية 
 ؛املبيعات حسب شروط البيع باجلملة 

 ؛عمليات اإلجيار، و أداء اخلدمات وأشغال اخلدمات و البحث و مجيع العمليات من غري املبيعات و األشغال العقارية
 أي من األشخاص. ينظمهااليت  احلفالت الفنية واأللعاب و التسليات مبختلف أنواعها

 العمليات اخلاضعة للرسم اختياريا:
 ؛العمليات املوجهة للتصدير 
 قة لفائدة الشركات البرتولية، مؤسسات تتمتع بنظام الشراء باإلعفاءالعمليات احملق. 

 .20202حسب قانون املالية  معدالت اإلخضاع للرسم على القيمة املضافة -ب

 ؛%9 املعدل املخفض 
  19املعدل العادي%. 

 
 .)دون تغيري( 2020 التكميلي حسب قانون املالية معدالت اإلخضاع للرسم على القيمة املضافة -ج

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  1املادة 1-2،قانون الرسم على رقم األعمال،اجلزائر،2020،ص 4.

 .11،قانون الرسم على رقم األعمال مرجع سبق ذكره،ص23،املادة 21املادة 2
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 االنتقال من النتيجة احملاسبية إىل النتيجة اجلبائية. الفرع الثاين :
 

يتم حتديد النتيجة احملاسبية من خالل جدول حساب النتائج)اإليرادات مطروح منها األعباء( أو من خالل امليزانية ) األصول 
 للخصم قابلة الغري األعباء بإضافة ذلك و اجلبائي التشريع ألحكام وفقا اجلبائية النتيجة حتديدمطروح منها اخلصوم( بعدها يتم 

 (.التخفيضات) للضريبة خاضعة الغري تايراداال منها مطروح احملاسبية جةالنتي إىل( االسرتدادات)
 

 : النتيجة احملاسبيةأوال   
 تعريف النتيجة احملاسبية -أ

يلي:" تساوي النتيجة الصافية للسنة املالية، الفارق  من النظام احملاسيب املايل كما 28تعرف النتيجة احملاسبية حسب املادة      
النواتج و جمموع األعباء لتلك السنة املالية، ويكون هذا الفارق مطابقا لتغري األموال اخلاصة بني بداية السنة املالية و بني جمموع 

 .1هنايتها، ما عدا العمليات اليت تؤثر مباشرة على مبلغ رؤوس األموال اخلاصة و ال تؤثر على األعباء و النواتج"
 ات و التكاليف".و تعرف أيضا:" الفرق بني  اإليراد   

 و من هنا نستنتج أن النتيجة احملاسبية هي:" هي الفرق بني أصول و اخلصوم".
 طرق حساب النتيجة -ب

 يتم حتديد النتيجة احملاسبية إما عن طرق امليزانية أو عن طريق جدول حساب النتائج.
 حتديد النتيجة عن طريق امليزانية-1

بأهنا:" حتدد امليزانية  156/ 08من املرسوم التنفيذي 32عرف النظام احملاسيب املايل اجلديد امليزانية يف املادة  تعريف امليزانية:" -أ
بصفة منفصلة عناصر األصول و عناصر اخلصوم، يربز عرض األصول و اخلصوم داخل امليزانية للفصل بني العناصر اجلارية و 

 . 2العناصر غري جارية"
 أنواع امليزانية: -ب

  :و تظهر الوضعية املالية للمؤسسة يف بداية السنة أو بتاريخ تكوينها، إن امليزانية االفتتاحية امليزانية االفتتاحية
لدورة ما تطابق امليزانية اخلتامية للدورة اليت سبقتها، ومن خصائص امليزانية االفتتاحية أهنا ليست إلزامية قانونا و أهنا ال 

 يجة الدورة و أهنا ليست عملية.تظهر نت

 :و تعد يف هناية السنة و تظهر نتيجة الدورة وهي إلزامية قانونا كما أهنا عملية . امليزانية اخلتامية 

   عناصر امليزانية: -ج
  :تشمل عناصر األصول املوارد اليت ميكن مراقبتها و اليت تسريها املؤسسة، من خالل األحداث األصول

ضية و اليت ينتظر منها منافع اقتصادية مستقبلية حيث أن مراقبة األصول هي قدرة احلصول على االقتصادية املا
 منافع اقتصادية مستقبلية توفرها هذه االصول، و تتضمن األصول عنصرين أساسني:

 املعنوية(؛ : هي أصول خمصصة لالستعمال بصورة مستمرة حلاجات نشاط املؤسسة )التثبيتات العينية واألصول غري جارية -

                                                 

 1 املادة 140 من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، 2018، ص 35.

 .10عبد الرمحان عطية، احملاسبة العامة وفق النظام احملاسيب املايل ، مرجع سبق ذكره، ص 2 
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: هي اصول تتوقع املؤسسة اجنازها أو بيعها أو استهالكها يف اطار دائرة االستغالل العادي للمؤسسة، وهي األصول اجلارية -
 اصول مت حيازهتا أساسا ألغراض املعامالت القصرية.

  :تؤدي تسويتها املنتظرة اىل خروج موارد من هي التزامات حالية للمؤسسة ناجتة عن احداث ما حيث اخلصوم
 املؤسسة متثل منافع اقتصادية فهي تعترب مصدرا لألصول، وتتمثل يف:

هي تلك الزيادة أو الفائض يف االصول على اخلصوم اجلارية و الغري جارية و تتكون من رأمسال الصادر، موال اخلاصة: األ -
 ؛االحتياطات والنتيجة

 اخلصوم الغري اجلارية مجيع عناصر اخلصوم اليت ال متثل خصوما جارية؛ تشمل: اخلصوم غري جارية -

هي خصوم تنتظر املؤسسة انقضائها يف دائرة االستغالل العادي حيث جيب ان يتم تسويتها يف غضون اثنا اخلصوم اجلارية:  -
 عشر شهر اليت تلي إقفال السنة املالية؛.

هي قيمة الربح أو اخلسارة اليت حتققها املؤسسة من جراء العمليات املالية و التجارية اليت  نتيجة السنة املاليةحساب النتيجة:  -د
 قامت هبا خالل دورة معينة ، و يف هناية السنة املالية تظهر النتيجة يف حالتني إما حالة ربح أو خسارة :

 ؛عندما تكون النتيجة يف هناية السنة املالية ربح، يف هذه احلالة يكون جمموع األصول أكرب من جمموع اخلصوم احلالة األوىل
 عندما تكون النتيجة يف هناية السنة املالية خسارة، يف هذه احلالة يكون جمموع اخلصوم أكرب من جمموع األصول.احلالة الثانية: 

 النتائج.حتديد النتيجة عن طريق جدول حساب  -2
 تعريف جدول حساب النتائج -أ

عرف النظام احملاسيب املايل اجلديد جدول حساب النتائج بأنه: "كشف ملخص لألعباء و النواتج املنجزة من طرف الكيان  
خالل السنة املالية، دون االخذ باحلسبان تاريخ التحصيل أو السحب ، و يربز من خالل فرق النتيجة الصافية للسنة املالية ربح 

 .1أو خسارة"
مع كل مؤسسة قصد تقدمي معلومات  اهتالءمهناك طريقتني لعرض حساب النتاج جيب  النتائج: أنواع جدول حساب -ب

مالية تستجيب ملقتضيات التنظيم ومها جدول حساب النتائج حسب الطبيعة و جدول حساب النتائج حسب الوظيفة، ولكل 
 منهما مراحل للوصول إىل النتيجة الصافية ومها:

  لتحديد النتيجة جيب املرور باخلطوات التالية: الطبيعة:جدول حساب النتائج حسب 

 :تتمثل النتيجة العادية يفحتديد النتيجة العادية: -
ميثل جمموع املبيعات لكل من البضائع و املنتجات املصنعة و اخلدمات املقدمة و املنتجات امللحقة و إنتاج السنة املالية:  -

 ت سواء كان معنوي أو عيين و إعانات االستغالل و يضم احلسابات التالية:تغريات االنتاج املخزن و االنتاج املثب
 مبيعات من البضائع و املنتجات املصنعة و اخلدمات املقدمة و املنتجات امللحقة؛ 70ح/ -
 االنتاج املخزن أو املنتقص من املخزون 72ح/ -
 االنتاج املثبت 73ح -
 إعانات االستغالل 74ح/ -
 .74+؛/73+ح/72+ح/70ح/ = السنة ملاليةإنتاج أن حيث 

                                                 
 .203،ص2015احملاسبة العامة وفق النظام احملاسيب املايل، جسور للنشر و التوزيع، الطبعة االوىل، اجلزائر، و عبد العايل منصر، تقنيات أمحد طرطار 1 
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خرى و اخلدمات اخلارجية املتحصل : ميثل ملشرتيات املستهلكة للمواد االولية و البضائع و التموينات األاستهالك السنة املالية -
 عليها من عند الغري و يدخل يف حساهبا احلسابات التالية:

 املستهلكةاملشرتيات  60ح/ -
 اخلدمات اخلارجية 61ح/ -
 استهالكات اخلارجية االخرى 62ح/ -
 62+ح/61+ح/60ح/=ومنه استهالك السنة املالية 

 استهالك السنة املالية -=انتاج السنة املاليةالقيمة املضافة لالستغالل -
 64أعباء املستخدمني و ح/63جمموع ح/: هو عبارة عن الفرق بني القيمة املضافة لالستغالل و امجايل فائض االستغالل -

 الضرائب و الرسوم و املدفوعات املماثلة، حتسب وفق العالقة التالية:
 78+ح/68ح/-65ح/-75= امجايل فائض االستغالل +ح/النتيجة العملياتية  -
ا حيث متثل الفرق بني املنتجات املالية : وهي النتيجة اليت مت حتقيقها من خالل العمليات املالية و اليت مت القيام هبالنتيجة املالية -

 و االعباء املالية
 66ح/-76= ح/ومنه النتيجة املالية

 : و هي جمموع كل من النتيجة العملياتية و النتيجة املالية، وختضع هذه الضريبة مباشرة للضريبة؛النتيجة العادية قبل الضرائب -
العادية قبل الضريبة مطروحا منها أو مضافا اليها الضرائب الواجب دفعها و  تساوي النتيجة النتيجة الصافية لألنشطة العادية: -

 الضرائب املؤجلة لألنشطة العادية؛

 67ح/-77: و تتمثل يف الفرق بني املنتجات الغري عادية، أي تساوي ح/النتيجة الغري عادية -

 لألنشطة العادية و النتيجة الغري عادية: هي عبارة عن جمموع النتيجة الصافية النتيجة الصافية للسنة املالية -

 
  :يتم اعداد هذا النوع من احساب النتائج يف املؤسسات الصناعية هبدف حساب جدول حساب النتائج حسب الوظيفة

إىل  التكاليف و سعر التكلفة للمنتجات وحتديد أسعار بيعها بدقة من خالل متابعة تطور التكاليف، وسنتطرق يف مايلي
 مراحل حتديد النتيجة الصافية احملاسبية:

هو الفرق بني رقم اعمال الدورة املتمثل يف مبيعات البضائع و املنتجات املصنعة و اخلدمات املقدمة و هامش الربح االمجايل:  -
ة هبذه املبيعات، وذلك املنتجات امللحقة وتكلفة هذه املبيعات من بضائع مستهلكة و مواد أولية و خمتلف االستهالكات املتعلق

 حسب العالقة التالية:

 تكلفة املبيعات –هامش الربح االمجايل= رقم االعمال 
: هي هامش الربح االمجايل مضافا اليه املنتجات العملياتية األخرى مع طرح التكاليف التجارية و األعباء النتيجة العملياتية -

 العملياتية االخرى

التكاليف  -النتيجة العملياتية = هامش الربح اإلمجايل + املنتجات العمالياتية األخرى  وتكتب وفق العالقة التالية:
 األعباء العمالياتية األخرى –التجارية 

 وحتدد وفق العالقة التالية:النتيجة العادية قبل الضريبة :  -
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أعباء  -مصاريف املستخدمني وخمصصات االهتالك + منتجات مالية  –النتيجة العادية قبل الضريبة = النتيجة العملياتية 
 مالية.

: ومتثل الفرق بني النتيجة العادية قبل الضريبة وجمموع الضرائب الواجبة على النتائج العادية النتيجة الصافية لألنشطة العادية -
 والضرائب املؤجلة ويتم احلصول عليها كما يلي :

الضرائب -الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية  -النتيجة العادية قبل الضريبة شطة العادية = النتيجة الصافية لألن -
 املؤجلة عن الضرائب املؤجلة

 وحتدد وفق العالقة التالية:النتيجة الصافية للسنة املالية:  -
 االعباء غري العادية + املنتجات غري عادية. –لألنشطة العادية النتيجة الصافية للسنة املالية =النتيجة الصافية 

ويف االخري سواء مت احتساب النتيجة احملاسبية عن طريق جدول حساب النتائج حسب الطبيعة أو الوظيفة فإننا حنصل على نفس 
 النتيجة، على املؤسسة اختيار احدى اجلدولني حلساب النتيجة.

 .تعريف النتيجة اجلبائية ثانيا:

من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة بأهنا:" الفرق يف قيم األصول الصافية  140عرفت النتيجة اجلبائية حسب املادة   
 لدى اختتام دورة أو افتتاح دورة، و يعرب عنها كما يلي:

 قيم األصول يف هناية السنة -قيم األصول يف بداية السنة  =النتيجة اجلبائية 
 تاملؤونا  –اإلهتالكات  –ية = األصول األصول الصاف

على أنه :" الربح اخلاضع للضريبة هو الربح الصايف احملدد حسب نتيجة خمتلف  1الفقرة  140و عرفت أيضا حسب املادة 
العمليات  أيا كانت طبيعتها احملققة من طرف كل مؤسسة مبا يف ذلك على وجه اخلصوص التنازالت عن أي عنصر من عناصر 

 ل أثناء االستغالل أو يف هنايته ".االصو 
من هنا نستنتج أن النتيجة اجلبائية هي :"النتيجة اجلبائية هي النتيجة احملاسبية و لكن بعد اجراء بعض التعديالت الالزمة اليت نص 

 عليها املشرع اجلبائي".
تائج احملققة من طرف املؤسسة مطروحا منها كما حدد املشرع اجلبائي االساس اخلاضع للضريبة وهو الربح الصايف الناتج بني الن

 االعباء احملتملة يف إطار ممارسة النشاط) التكاليف العامة، تكاليف مالية ، اهتالكات، مؤونات، ضرائب ورسوم(.
 :1ميكن تلخيص العالقة بني النتيجة احملاسبية و النتيجة اجلبائية كمايلي

 العجز املايل السابق. -التخفيضات  –النتيجة احملاسبية + األعباء املدجمة  النتيجة اجلبائية =
 العناصر املكونة للنتيجة اجلبائية -أ

 تتشكل النتيجة اجلبائية من النتيجة احملاسبية مضافا إليها االسرتدادات  مطروحا منها التخفيضات و العجز املايل السابق.

 النتيجة احملاسبية:  -1
هي عناصر ال تكون قابلة للخصم من أجل حتديد الربح اجلبائي الصايف، بعبارة أخرى هي تكاليف أدرجت  املدجمة:عباء األ -

د يف حساب الربح احملاسيب إال أن االدارة اجلبائية ترفضها هنائيا ألهنا ال تعترب مصاريف استغاللية أو أهنا تتجاوز احلد االقصى احملد
 يف التشريع اجلبائي ؛

 

                                                 
  1املادة 140 ،قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، مرجع سبق ذكره،ص32.
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"هي تلك العناصر اليت ال ميكن اعتبارها من االيرادات اخلاضعة للضريبة و االعباء املخفضة )التخفيضات أو االعفاءات(: -
 جيب خصمها من الربح اخلاضع للضريبة .

عادة ما حتقق املؤسسة حدثة العهد خسائر يف السنوات االوىل من نشاطها و ذلك إلمكانيتها  خسائر السنوات السابقة: -
 احملدودة و عدم تأقلمها السريع مع وترية النشاط االقتصادي، وهلذا خول هلا املشرع إمكانية خصم السنوات السابقة.

 كيفية حساب النتيجة اجلبائية:   -
م املؤسسة بالتصريح لدى اإلدارة اجلبائية إلعادة النظر فيها قبل فرض الضريبة عليها، حيث يتم بعد حتديد النتيجة احملاسبية  تلتز 

التوصل إىل النتيجة اجلبائية بعد إضافة األعباء املدجمة )االسرتدادات(و حسم التخفيضات و العجز املايل السابق إن وجد من 
 النتيجة احملاسبية.

 املعاجلة اجلبائية لألعباء -أ
 باء العامة:األع -1

 تعريف االعباء العامة: 1-1

من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة  141مل يعطي التشريع اجلبائي تعريفا واضحا لألعباء العامة ، لكنه ذكر يف املادة 
عملية االستغالل  بأنه: "حيدد الربح الصايف بعد خصم كل التكاليف ". أي ميكن اعتبار االعباء العامة كمصاريف ضرورية لسري

 يف إطار ممارسة النشاط) تكاليف مالية، ضرائب و الرسوم(
 املعاجلة اجلبائية لألعباء العامة

: تعترب هذه األعباء قابلة للخصم و جيب أن تقيد مشرتيات البضائع و املواد يف أعباء السلع و املواد االستهالكية -أ
ضافة مضافا إليها املصاريف امللحقة مع األخذ بعني االعتبار احملاسبة بتكلفة شرائها خارج الرسم على القيمة امل

 التخفيضات التجارية املتحصل عليها؛

 :أعباء اخلدمات و تتمثل فيما يلي  -ب

 و هي املصاريف اليت تتعلق بنقل البضائع للزبائن و كذا النقل و املهمات، و تعترب هذه املصاريف قابلة مصاريف النقل :
 بأدلة كافية لقبول عملية اخلصم؛للخصم إذا كانت مرفقة 

 تعترب مصاريف االجيار قابلة للخصم إذا كانت قيمة االجيار مدفوعة فعال ملكان تستغله املؤسسة و إذا كان اإلجيار :
العقار ملكا للغري بشرط أن ال يكون العقار موجها كليا أو جزئيا لالستخدام الشخصي، حيث ال يدخل ذلك ضمن تكاليف 

 1من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة؛ 169جبة اخلصم، حسب املادة املؤسسة الوا

 تكون هذه املصاريف قابلة للخصم إذا كانت خمصصة لصيانة عناصر و جتهيزات مصاريف الصيانة و اإلصالح :
 املؤسسة؛

  :االشرتاكات يف  ختصص املؤسسات مصاريف القتناء الكتب و اجملالت وأعباء االشرتاك يف الدورات العلمية
من رقم األعمال، %1الدورات العلمية، تعترب هذه املصاريف قابلة للخصم إذا كانت مربرة بوثائق ثبوتية، وال تتعدى نسبتها 

 ؛2من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة 171وفق املادة 

                                                 
 .39،ص 2020من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، سنة  169املادة 1 
 .41، ص  2020من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، سنة  171 املادة2
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        دج  للواحدة؛ 500تعترب اهلدايا قابلة للخصم ما مل تتجاوز مبلغ  الطابع االشهاري:اهلدايا ذات 

  :تعد مصاريف املستخدمني كالعالوات و التعويضات و املسامهات االجتماعية و غريها من  أعباء املستخدمني
 املصاريف قابلة للخصم ؛

  : املؤسسة باستثناء الضرائب على أرباح الشركات؛هي كافة الضرائب الواقعة على عاتق األعباء اجلبائية 

 :حيدد الربح الصايف شرة و الرسوم املماثلة على أنه:" من قانون الضرائب املبا 1الفقرة  141حسب املادة  األعباء املالية
قرتاضات صاريف املالية اخلاصة بابعد خصم كل التكاليف على اخلصوص فيما خيص الفوائد و ارباح الصرف و غريها من امل

 مالية".

 :هي مصاريف  قابلة للخصم اليت من شأهنا ضمان عناصر األصول من األخطار احملتملة ؛ مصاريف التأمني 

 :من رقم  %10ميكن خصم هذه املبالغ من أجل حتديد الربح اجلبائي شرط أن ال يتجاوز مبلغها  مصاريف اإلشهار
من قانون  169دج مبقتضى املادة  30.000.000الطبيعيني يف حد أقصاه  اعمال السنة املالية بالنسبة لألشخاص املعنويني أو

 .2الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة الفقرة 

 اإلهتالكات -ب
 التعريف لإلهتالك:  -1

بفعل  يعرف االهتالك بأنه :"يعترب االهتالك اجلبائي عبء تتحمله املؤسسة نتيجة النقص الذي تعرض له االستثمارها
 االستخدام أو التقدم التكنولوجي أو مرور الزمن يستوجب خصمه من اإليرادات عند حتديد النتيجة".

 الشروط العامة خلصم االهتالكات  -2

 :1يشرتط يف مجع انشطة االهتالكات ما يلي
صاريف امللحقة أي أن تكون قاعدة اهتالك االستثمار املشرتك حمدد بالقيمة االصلية أو سعر االقتناء مضافا إليها امل -

تكلفة الشراء خارج الرسم على القيمة املضافة لالستثمار اليت تشتمل يف النشاط اخلاضع للرسم إذا كان االستثمار إن  
 كان الغرض لالستعمال داخل نشاط العادي للمؤسسة ؛

قاعدة االهتالك حتدد  أما إذا كان غرض من شرائها هو استخدام يف النشاط غري خاضع للرسم على القيمة الضافة فإن -
على أساس تكلفة الشراء مبا فيها الرسم، إال أنه بالنسبة للسيارات السياحية فقد حدد املشرع قاعدة اهتالك ب 

 من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة. 141دج حسب املادة 1000000

 املؤونات - ج
هي تلك التخفيضات من االرباح اخلاضعة للضريبة لتغطية اخلسائر احملتملة شريطة أن التعريف اجلبائي للمؤونات:"   -

تكون هذه املخصصات حمددة بدقة و أن تكون مسجلة معا سببا يف الدورة و تظهر يف اجلداول اللحقة يف املؤونات 
 من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة. 152طبقا للمادة 

 تتمثل هذه الشروط يف:املؤونات: شروط خصم  -      
 جيب أن ختصص املؤونات للخسائر و التكاليف تكون أصال للمصاريف املتعلقة هبا قابلة للخصم؛ -      

 جيب أن تكون اخلسائر و التكاليف حمتملة؛ - 

 .جيب أن تكون املؤونات خاصة باملصاريف احملددة
                                                 

 .29بن شيخ كرمية، بن موسى رمحاين سهام، أعمال هناية السنة مع حتديد النتيجة اجلبائية، مذكرة ماسرت، مرجع سبق ذكره،ص1 



 ألعمال هناية السنة وفق النظام احملاسيب املايل اجلديد الفصل األول  :................. املعاجلة احملاسبية و اجلبائية

 

  

37 

 

 ختصم خسائر السنوات السابقة إذا توفرت الشروط التالية:خسائر السنوات السابقة:  -د
 جيب تربير اخلسارة احملاسبية و ذلك  طبقا لإلجراءات املعمول هبا يف وثائق ملحقة مع التصريح املقدم إىل ادارة الضرائب؛ -
 الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة؛من قانون  174سنوات حسب املادة  4جيب خصم يف فرتة ال تتجاوز  -

سنة.ة بال جيب أن يكون هذا العجز مركب من عجز لعدة سنوات بل جيب ترحيل العجز سن -     
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 التصرحيات اجلبائية يف هناية السنة. فرع الثالث:ال

جدول  إعداد القوائم املالية يتم التصريح من خالل )امليزانية اخلتامية أصول و خصوم،بعد القيام بأعمال هناية السنة يتم         
 أعباء خارج االستغالل، منتجات خارج االستغالل، جدول تكاليف املوظفني، جدول تغري يف حركة املخزون، حساب النتائج،

التخفيضات( من طرف املؤسسة و يتم التصريح هبا يف  و اإلضافاتجدول حتديد النتيجة اجلبائية املكون من النتيجة احملاسبية و 
 أفريل من السنة املوالية.  30شكل مطبوعات تقدم إىل مصلحة الضرائب قبل 

 التصرحيات املقدمة يف هناية السنة :أوال

  جيب على األشخاص اخلاضعني للضريبة على الدخل االمجايل، حىت يتسىن إقرار أساس هذ الضريبة، أن يكتتبوا و
مجايل، أفريل من كل سنة إىل مفتش الضرائب املباشرة ملكان إقامتهم، تصرحيا بدخلهم اال 30على األكثر يوم  يرسلوا،

 ن قبل اإلدارة اجلبائية.م (01)سلسلة جالذي تقدم مطبوعته 
 عندما ينتهي أجل التصريح عطلة قانونية، يؤجل تاريخ االستحقاق إىل اليوم األول املفتوح املوايل.

م التصريح على هذه املطبوعة باسم املكلف و مكان إقامته احلالية و وضعيته االجتماعية و يصرح فيها على النتيجة احملققة يت
 .1خالل السنة

  تصريح املكلفني باملداخيل الصناعية والتجارية و اخلاضعني لنظام الربح احلقيقي )األشخاص الطبيعيون( يتم من خالل
أفريل  30اسبية و النتيجة اجلبائية ويتم التصريح به قبل رقم األعمال اخلاضع و النتيجة احمليصرح فيه ب (،11)سلسلة ج
 ؛من كل سنة

  تصريح املكلفني باملداخيل الصناعية و التجارية و اخلاضعني لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة )رقم أعمال ال يتجاوز
 ؛جوان من كل سنة30يكتتب هذا التصريح قبل  و(،12)سلسلة جدينار جزائري( يتم من خالل  15.000.000

  ؛حتت نظام التصريح املراقب( 13)سلسلة جبينما تصريح املكلفني باملداخيل الغري جتارية)املهن احلرة( يتم من خالل 
  ؛أفريل من كل سنة 1ويتم التصريح هبا قبل كل (  15)سلسلة جأما املداخيل الفالحية فيتم التصريح هبا من خالل 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  1املادة 99،قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، مرجع سبق ذكره،ص23.
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 ( املكلفون اخلاضعون للضريبة على أرباح الشركاتIBS ملزمون باكتتاب و إيداع تصرحياهتم ملداخيلهم، و فق )
حيث تصرح يف هذه املطبوعة األرباح اخلاضعة لالقتطاع، و يتم (، 04)سلسلة جالنموذج املعمول به و املتمثل يف 

 .أفريل من كل سنة 30باكتتاب التصريح بالضريبة على أرباح الشركات قبل 
 .1وجب عليهم ذكر رقم أعماهلم و رقم تسجيلهم يف السجل التجاري فاملكلفون بالضريبة على أرباح الشركات

  جيب على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يقدم إىل ملفتش الضرائب املباشرة ملكان وجود مسكنه أو مؤسسته على
ا ( مب 29)سلسلة جالتصريح بالضريبة على الدخل اإلمجايل لألجور  يتضمنأفريل من كل سنة جدوال  30األكثر يوم 

 بالنسبة لكل واحد من املستفيدين البيانات التالية: يتضمنيت، افيها حامل معلوم
 ؛و اللقب و العمل و العنوان االسم -
 ؛احلالة العائلية -
جتماعية، و االقتطاعات اخلاصة بالتقاعد و املبلغ الصايف قبل خصم شرتاكات يف التأمينات االاملبلغ اإلمجايل قبل خصم اال -

 ؛و االقتطاعات للمرتبات و األجور و املعاشات املدفوع خالل السنة املالية املعتربة االشرتاكاتهذه 
 ؛مبالغ االقتطاعات اليت تتم من أجل ضريبة الدخل على املرتبات و األجور املدفوعة -
 .2الفرتة اليت تطبق عليها املدفوعات عندما تقل هذه الفرتة عن سنة واحدة -

  مبا (  03)سلسلة ج  العمليات املنجزة حسب شروط البيع باجلملة جيب إيداع التصريح التفصيلي للعمالءفيما خيص
 :3املعلومات اآلتية عن كل زبون املتضمنيف ذلك احلامل املعلومايت 

 ؛رقم التعريف اجلبائي -
 ؛رقم املادة اخلاضعة للضريبة -
 ؛االسم و القب و العنوان التجاري -
 ؛الصحيح للزبونالعنوان  -
 ؛مبلغ عمليات البيع املنجز خالل السنة -
 ؛رقم التسجيل يف السجل التجاري -
 مبلغ الرسم على القيمة املضافة املفوتر. -

 
 
 
 

                                                 
كلية العلوم االقتصادية و التجارية و ، حماسبة و جباية،  مذكرة ماسرت أكادميي غري منشورةدور املراجعة اجلبائية يف حتسني جودة التصرحيات اجلبائية، حموش مسية، ق1

  .63ص ص  ،2013، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،،علوم التسيري
  2املادة 75،قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، مرجع سبق ذكره، ص18.

  3املادة 224،قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة، مرجع سبق ذكره، ص 52.
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 :1تصرحيات أخرى من أمهها مايلي ثانيا:

 ؛بنية و الغري مبنيةالتصريح عن الرسوم العقارية امل -
 ؛بالضريبة على الرتكات )التصريح باملرياث(التصريح  -
 ؛جانفي من كل سنة 31( و يكون قبل 38التصريح عن األمالك و املستأجرين، من خالل )سلسلة ج -
 ؛تصريح املؤسسات األجنبية اليت ليس هلا مقر مهين يف اجلزائر -
 أيام من تاريخ التنازل أو التوقف.التصريح بالتنازل أو توقف نشاط املؤسسة، خالل فرتة زمنية حمددة بعشرة  -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  1قحموش سامية، مرجع سبق ذكره،ص64.
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 املبحث الثالث : الدراسات السابقة و مقارنتها بدراستنا احلالية

سوف نعرض يف هذا املبحث الدراسات ذات صلة مبوضوع مذكرتنا، من خالل عرض أطروحات الدكتوراه اليت تناولت يف          
حمتواها موضوع أعمال هناية السنة، و كذلك مذكرات املاسرت لسابقة اليت تناولت هذا املوضوع، باإلضافة إىل ما مييز دراستنا عن 

املقدمة يف دراستنا اليت مل تتحدث عنها الدراسات السابقة أو التعديالت اليت قدمناها و اليت  الدراسات السابقة و اإلضافات
 ختتلف عن ما سبق الناجتة عن التغري املستمر لقوانني املالية يف اجلزائر. 
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 املطلب األول : أطروحات دكتوراه

يف هذا املطلب سنتطرق إىل أهم رسائل الدكتوراه اليت هلا صلة مبوضوعنا، واليت ساعدتنا يف احلصول على بعض املعلومات          
 و النتائج اليت وظفناها يف مذكرتنا.

 الدراسة األوىل 

دراسة حايف هدى ) التغريات احملاسبية يف قيمة التثبيتات العينية وفقا للمعايري احملاسبية الدولية مبؤسسة املطاحن الكربى     
 2018-2017أوماش بسكرة(، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث للعلوم التجارية ، ختصص حماسبة، للجنوب،

 جمموعة من االهداف تتمثل يف:تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق    

 فهم النظام احملاسيب املايل و معرفة مدى ترابطه باملعايري احملاسبية الدولية و خاصة فيما يتعلق بتقييم التثبيتات العينية؛ -

 معرفة التباين يف معاجلة التغريات احملاسبية يف قيمة التثبيتات العينية وفقا للمعايري احملاسبة الدولية؛ -

 يا وعيوب كل أسلوب من أساليب تقييم التثبيتات العينية ومعرفة االسلوب االمثل لقياس هذه القيمة؛تبيان مزا -

معرفة مدى التقارب يف معاجلة التغري يف القيمة احملاسبية للتثبيتات العينية وفق معايري احملاسبة الدولية و املؤسسات  -
 اجلزائرية؛

 يف معاجلة التغريات احملاسبية يف قيمة التثبيتات العينية. معرفة ممارسات مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب -

 خلصت الدراسة إىل مايلي:

 إن تبين معايري احملاسبية الدولية حيسن من جودة التقارير املالية يف إعطائها حلول املعاجلة ذات مصداقية ومعربة للواقع؛

ف املؤسسات وتدنية درجة الغموض يف تفسري املعلومات حيقق التوافق احملاسيب الدويل يف تسهيل عملية االتصال بني خمتل
 املالية و املساعدة يف عملية اختاذ قرارات االستثمار اليت يقوم هبا املستثمرون الدوليون؛

جاء النظام احملاسيب املايل نتيجة احلاجة إىل معلومات حماسبية تأخذ بعني االعتبار عدة معطيات كإدراج طرق تقييم حماسبة 
 ضافة إىل التكلفة التارخيية، القيمة القابلة للتحقق والقيمة العادلة؛ باإلجديدة 

 الفرع الثاين: الدراسة الثانية

دراسة دراجي عيسى، قندز بن توتة ، االنتقال من النتيجة احملاسبية إىل النتيجة اجلبائية يف ظل االعتماد على املعيار احملاسيب  
 .هادة دكتوراه، املركز اجلامعي تيسمسيلت، مقالة مقدمة لنيل ش12الدويل رقم 

وصل هتدف هذه املقالة إىل املعاجلة املتبعة عند االنتقال من النتيجة احملاسبية إىل النتيجة اجلبائية وحماولة املقارنة بينهما  ومت الت
ت سلطة واحدة ممثلة يف وزارة إىل أهم النتائج و بتعزيز االرتباط بني النظام احملاسيب و النظام اجلبائي  من خالل وضعها حت

 املالية ، حيث ختتص املديرية العامة للضرائب يف تسيري اجلباية و خيتص اجمللس الوطين للمحاسبة يف تنظيم احملاسبة.
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 املطلب الثاين: مذكرات املاسرت

يف هذا املطلب سنتطرق إىل أهم مذكرات املاسرت اليت هلا صلة مبوضوعنا، واليت ساعدتنا يف احلصول على بعض املعلومات          
 و النتائج اليت وظفناها يف هذه الدراسة.

 الدراسة األوىل -
ي، مذكرة مقدمة الستكمال شهادة دراسة سارة ميسي، مدى مالئمة النظام احملاسيب املايل مع متطلبات النظام اجلبائي اجلزائر 

 ، اجلزائر.2015-2014ماسرت جبامعة الشهيد محه خلضر، 

هتدف هذه الدراسة على الرتكيز يف تبيان أثر النظام احملاسيب املايل على النظام اجلبائي اجلزائري من خالل االهتالكات و     
ا يف ذلك على االستبيان و توصل إىل أهم النتائج يتم الضرائب املؤجلة ، كما اعتمد الباحث على املنهج الوصفي معتمد

إثبات االختالفات بني النظام احملاسيب و النظام اجلبائي اجلزائري من خالل االهتالكات والضرائب املؤجلة بوجود فروقات 
 مؤقتة بني االحداث احملاسبية و آثارها اجلبائية املستقبلية.

 الدراسة الثانية  -
د الرحيم، تقييم العمليات احملاسبية اخلتامية يف املؤسسة دراسة حالة متيجي للمطاحن، مذكرة مقدمة دراسة بوستة أنيس عب

 ، مستغامن. 2017-2016الستكمال شهادة املاسرت، جامعة عبد احلميد بن باديس، 

إىل تقييم العمليات احملاسبية اخلتامية يف املؤسسة حسب النظام احملاسيب املايل من خالل االهتالكات و  هتدف هذه الدراسة  
 عمليات اجلرد وغريها من العمليات احملاسبية ، و قد توصلت هذه الدراسة إىل أهم النتائج وهي:

 احملاسبة الدولة ؛النظام احملاسيب املايل يستجيب للتطورات االقتصادية و يتماشى مع املعايري  -

تعرب النتيجة عن الصورة احلقيقية للمؤسسة من خالل القيام بعمليات اجلرد الفعلي ملمتلكاهتا ومقارنته مع اجلرد احملاسيب؛  -
 وتسوية تلك الفروقات املوجودة بينهما من أجل إعداد الكشوفات املالية.

 الدراسة الثالثة:  -
ام، أعمال هناية السنة مع حتديد النتيجة اجلبائية دراسة حالة مؤسسة دراسة بن شيخ كرمية ، بن موسى رمحاين سه -

 .2019-2018اخلرسانة، جامعة اجلياليل بونعامة خبميس مليانة، 
هتدف هذه الدراسة إىل تبيني أعمال هناية السنة يف املؤسسة و حتديد النتيجة اجلبائية حسب النظام احملاسيب املايل، وقد   -

ئج أنه بأعمال هناية السنة تأخذ حيزا كبريا من حياة املؤسسة ، عن طريق أعمال هناية السنة توصلت إىل أهم النتا
 تستطيع املؤسسة كشف االحنرافات و االخطاء.
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 املطلب الثالث:  اإلضافات املقدمة يف دراستنا

سنحاول يف هذا املبحث إبراز االختالفات و التعديالت و اإلضافات املقدمة يف مذكرتنا اليت مل تذكر يف الدراسات      
 السابقة .

 التعديالت و اإلضافات املقدمة يف هذه الدراسة

ريبا و ذلك راجع إىل ثبات نالحظ من خالل عرض الدراسات السابقة أنه من الناحية احملاسبية أن كل الدراسة متشاهبة تق        
الطرق احملاسبية املعمول هبا يف اجلزائر، أما من الناحية اجلبائية هناك اختالف بني معظم الدراسات و ذلك لتغري القانون اجلبائي 

ستنا احلالية اجلزائري باستمرار ففي كل سنة تقريبا تكون هناك تغيريات و مستجدات يف القوانني اجلبائية، وهذا ما ينطبق على   درا
حيث تتفق مع الدراسات السابقة من جانب تناول أعمال هناية السنة، أما بالنسبة للجانب اجلبائي حاولنا تقدمي أهم مستجدات 

، فأبرزنا جممل التغريات احلاصلة يف القوانني اجلبائية ، و اختلفت دراستنا 2020و قانون املالية التكميلي  2020قانون املالية 
لدراسات السابقة من حيث املعاجلة و دراسة احلالة و اإلطار الزمين للدراسة و كان االختالف اجلوهري يتمثل يف كون أيضا عن ا

دراستنا تتناول أعمال هناية السنة من الناحية احملاسبية و عالقتها يف حتديد النتيجة اجلبائية و تتناول باإلضافة إىل ذلك أهم 
 لقيام هبا بعد إعداد القوائم املالية.اإلجراءات اجلبائية اليت جيب ا

كما هتدف هذه الدراسة إىل شرح أهم ما تتناوله أعمال هناية السنة من إجراءات حاسبية أو جبائية، باإلضافة إىل الربط بني 
  النتيجة اجلبائية.متغريات الدراسة ، حيث حاولنا إبراز التأثريات اليت ميكن أن تؤثر على النتيجة احملاسبية و اليت بدورها تؤثر يف
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 خالصة الفصل:
من خالل قيامنا هبذه الدراسة يف هذا الفصل نستخلص أن أعمال هناية السنة من أهم األعمال اليت جيب على املؤسسة القيام هبا 

املؤسسة يف هناية الدورة سواء من الناحية احملاسبية باستخدام عن طريق أعمال اجلرد و أعمال التسوية و املراجعة اليت تقوم هبا 
باستخدام مستجدات قانون املالية، حيث يكون  أو من الناحية اجلبائية  النظام احملاسيب املايل و مع احرتام املعايري احملاسبية الدولية

هدفها األول حتديد الوضعية املالية للمؤسسة من ربح أو خسارة و تسوية االحنرافات و تصحيح األخطاء، هبدف إعداد القوائم 
ة باستخدام قانون املالية املالية و حتديد النتيجة احملاسبية للسنة املالية اليت من خالهلا يتم الوصول إىل النتيجة اجلبائية للمؤسس

املعمول به، وكل هذه األعمال تقوم هبا املؤسسة من أجل إعطاء صورة صادقة و دقيقة عن الوضعية املالية و اجلبائية للمؤسسة 
 خالل دورة االستغالل.

 
 
 



 

 

 
 
 

 الفصل الثاين

 دراسة حالة ملؤسسة جيبار بربج بوعريريج
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 متهيد:

ء          لرتسيخ األفكار و املعلومات اليت تطرقنا إليها يف اجلانب النظري و التأكد من مدى تطبيقها على أرض الواقع قمنا بإجرا
يف مكتب حمافظ احلسابات و احملاسب هلذه  لشركة جيبار لصناعة اآلجر والقرميد الصناعي 2019قوائم املالية لسنة للدراسة 

كيفية تسلسل   و الوثائق و امللفات املقدمة من مؤسسة جيبار إىل حمافظ احلسابات اطلعنا علىو بناءا على املعلومات  ،املؤسسة
ب القيام هبا من جيها و العمليات اليت اؤ من خمتلف التسويات اليت مت إجر  هلذه املؤسسة 2019أعمال هناية الدورة احملاسبية لسنة 

يف كل مبحث  و اجلبائية، و عليه سنتطرق يف هذا الفصل إىل مبحثني أساسني أجل إقفال القوائم املالية، وحتديد النتيجة احملاسبية
 : مطلبني

 املبحث األول: تقدمي عام للمؤسسة.
 .للمؤسسة عام املطلب األول: تعريف        
 للمؤسسة. املطلب الثاين: اهليكل التنظيمي        

 الية. املبحث الثاين: أهم العمليات املنجزة قبل إقفال القوائم امل
 املطلب األول: تسوية أعمال هناية السنة حماسبيا.       
 .2019املطلب الثاين: حتديد النتيجة اجلبائية للسنة        
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 املبحث األول: تقدمي عام للمؤسسة.
انتاج اآلجر و القرميد الصناعي" من خالل تقدمي حملة عامة عن املؤسسة، و  يتضمن هذا املبحث تقدمي مؤسسة جيبار "       

تعريفها ، مث عرض هيكلها التنظيمي و حتليله، و طريقة عمل خمتلف املصاحل و مهام كل مصلحة،   وإعطاء بطاقة تقنية للمؤسسة 
 ث إىل مطلبني أساسني:كما سوف نتطرق إىل أهم املخزونات املوجودة يف املؤسسة، ومت تقسيم هذا املبح

 عام للمؤسسة املطلب األول: تعريف
 املطلب الثاين: اهليكل التنظيمي للمؤسسة
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 جيبار ؤسسةعام مل املطلب األول: تعريف
ماهلا و القطاعات سنحاول يف هذا املطلب تقدمي أساسيات حول املؤسسة، وذلك بذكر حملة تارخيية عنها بالتطرق إىل رأس        

 التابعة هلا و توزيع عماهلا، موقعها اجلغرايف، رأس ماهلا و غريها من املعلومات اخلاصة باملؤسسة.
 تعريف عام للمؤسسةالفرع األول: 

، حهي مؤسسة إنتاجية تقوم بصناعة الآلجر والقرميد الصناعي ملواد البناء قصد عرضها للبيع و حتقيق األربا مؤسسة جيبار        
، و عن طريق خمتلف  دينار جزائري000.00 000 1 مبدينة برج بوعريرج برأس مال قدره  2000جانفي  25مت تأسيسها يف 

 يقدر ب  2019عمليات الزيادة يف رأس ماهلا خالل فرتة نشاطها كان رأس ماهلا يف بداية سنة 
اجتماع اجلمعية العامة للمؤسسة   2019ديسمرب  24و مت خالل هذه السنة يف  دينار جزائري،000.00 000 142 2 

، ليصبح رأس ماهلا احلايل دينار جزائري 000 000 503حيث مت االتفاق على زيادة يف رأس املال بقيمة 
يك شركاء كل حسب حصته يف رأس املال حيث تقدر حصة الشر  5، و حتتوي على دينار جزائري 000.00 000 645 2

من رأس املال لكل شريك، و  12%من رأس املال و هي أكرب حصة، أما باقي الشركاء تقدر حصتهم ب  52%األول ب 
يقع مقرها اجلغرايف يف املنطقة الصناعية "طريق املسيلة" مبدينة برج بوعريريج، تقوم بإنتاج مواد البناء كالطوب العادي و اآلجر بكل 

سم و  5منفذ(، و كذلك اآلجر الصلب  16منفذ، آجر ذو  12منافذ،  آجر ذو  8ذو  منافذ، آجر  4أنواعه ) آجر ذو 
 سم. 10اآلجر الصلب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ......دراسة حالة ملؤسسة جيبار بربج بوعريريج....الفصل الثاين.................................................

50 

 ؤسسةالفرع الثاين: بطاقة تقنية عن امل
 سنحاول تقدمي بطاقة تقنية عن املؤسسة إلعطاء نظرة عامة حوهلا      

 (  بطاقة تقنية عن مؤسسة جيبار2اجلدول رقم )
 

 ؤسسةتسمية امل SARL GIPAR  سارل جيبار

 رأس ماهلا   دينار جزائري   000.00 000 645 2

 تاريخ إنشائها 2000

 شكلها القنوين شركة ذات مسؤولية حمدودة

 عدد شركائها شركاء 5

 موضوع نشاطها صنع اآلجر و القرميد الصناعي

 جتماعيمقرها اال الصناعية، طريق املسيلة، برج بوعريريج املنطقة

 رقم السجل التجاري .0462519ب

 رقم التعريف اجلبائي .000034019005359

 من إعداد الطلبة بناءا على وثائق املؤسسة
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 املطلب الثاين: اهليكل التنظيمي للمؤسسة
 اهليكل هذا تصميم يرتبط و ،املؤسسة قبل من املعتمدة الوظائف و املصاحل خمتلف للمؤسسة التنظيمي اهليكل يشمل      

 هذا يتميز و ،تنفيذها مركز و القرار اختاذ مراكز و األقسام و املصاحل خمتلف بني العالقة حيدد كما  ،االسرتاتيجية أهدافها بتحقيق
 هذه خمتلف توضيح سنحاول و ،نشاطها بداية منذ املؤسسة تعرفها اليت االقتصادية التحوالت بسبب املستمر بالتغري اهليكل
 .شامل خمطط خالل من املصاحل
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 اهليكل التنظيمي للمؤسسة (:2الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 املصدر من إعداد الطلبة بناءا على بيانات املؤسسة

 المديرية العامة

 مديرية المالية و المحاسبة

مصلحة 
 المحاسبة

 مديرية التجارة البشرية مديرية الموارد مصلحة التموين

مصلحة 
 المالية

مصلحة 
 األجور

مصلحة 
 المستخدمين

مصلحة 
 الفوترة

و 
 التسويق

مصلحة 
 الصندوق

مصلحة 
 الشراء

 

مصلحة 
 التخزين
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 يتمثل تفصيل اهليكل التنظيمي للشركة كمايلي:

يرتأسها مسري الشركة تعترب احملرك الرئيسي للمؤسسة ألهنا مصدر القرارات اليت تسري عليها و كذلك  املديرية العامة: -1
 التنسيق بني خمتلف مصاحل املؤسسة.

املالية و احملاسبة، تقوم مبراقبة العمليات احلسابية و املالية للمؤسسة، و يتفرع : يقودها مدير مديرية املالية و احملاسبة -2
 منها مصلحة احملاسبة و مصلحة املالية.

تقوم باستقبال الوثائق ) فواتري، صكوك، طلبيات.....(، حيث يقوم احملاسب بتسجيلها حماسبيا  من  مصلحة احلاسبة:  -
 أجل إعداد القوائم املالية.

 تقوم بتحليل ومتابعة الوضعية املالية للمؤسسةمصلحة املالية:  -

يرتأسها مدير املوارد البشرية، مهمتها تسيري اليد العاملة يف املؤسسة من خالل التعيني و تقييم مديرية املوارد البشرية:  -3
 ني تتفرعها مصلحتني:األداء و التنمية و التعويض و املرتبات و األجور و تقدمي اخلدمات االجتماعية للعامل

تقوم بإعداد أجور العاملني يف كل شهر، مث يقوم مبصادقتها مدير املوارد البشرية مث تقدم إىل احملاسب مصلحة األجور:  -
 من أجل تسديدها للعاملني.

 : تتكون من مصلحتني:مديرية التجارة -4

 )نقدا( و قبض املدخالت )نقدا(.: يرتأسها أمني الصندوق يقوم بتسديد ديون املؤسسة مصلحة الصندوق -

يتم خالل هذه املصلحة إعداد الطلبيات و الفواتري و تسويق املنتجات و مراقبة تغريات مصلحة الفوترة و التسويق:  -
 السوق.

 : تتكون من مصلحتني:مصلحة التموين -5

غريها، من خالل التنسيق مع  زم و: تقوم  هذه املصلحة  بتوفري حاجيات املؤسسة من مواد أولية و لوامصلحة الشراء - 
 مصلحة التخزين لتدوين كل ما يلزم شراؤه.

 : يتم يف هذه املصلحة ختزين كل أنواع املخزونات )مواد أولية، لوازم، منتجات تامة الصنع( يرتأسها     مصلحة التخزين  -      

 و يقوم بتسجيل كل دخول و خروج للمخزونات. ،أمني املخزن حيث يقون بتدوين املخزونات املوجودة يف املخزن          
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 املبحث الثاين: أهم العمليات املنجزة قبل إقفال القوائم املالية.
 

إلنتاج اآلجر و القرميد الصناعي يف إعداد قوائمها املالية بتطبيق املعايري احملاسبية الدولية باالعتماد على  تقوم مؤسسة جيبار       
النظام احملاسيب املايل، و تعتمد املؤسسة على اجلرد املتناوب يف جرد خمزوناهتا، حيث تقوم يف هناية السنة بعمليات اجلرد و التسوية 

نتيجة احملاسبية للسنة املالية، مث بعدها تقوم حبساب النتيجة اجلبائية اليت تعترب األساس اخلاضع و املراجعة من أجل حتديد ال
 و مت تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني أساسني: للضريبة،

 تسوية أعمال هناية السنة حماسبيا. املطلب األول:
 .2019حتديد النتيجة اجلبائية لسنة  املطلب الثاين:
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 املطلب األول: تسوية أعمال هناية السنة حماسبيا.
 2019 سنة هناية يف الصناعي القرميد و اآلجر إلنتاج جيبار مؤسسة قامت  2019 لسنة املالية القوائم عدادإ أجل من     

 :التالية احملاسبية بالعمليات القيام خالل من التسويات مبختلف
 جرد االهتالكات األول:الفرع 

 قامت املؤسسة بعملية جرد االهتالكات كالتايل:
 جدول االهتالك أوال:

نظرا لكثرة التثبيتات اليت متلكها املؤسسة من الصعب إدراجها كلها يف جدول واحد لذلك قمنا بأخذ اجملاميع فقط يف جدول 
 كالتايل:  2019لسنة االهتالك 

 2019لسنة  ( جدول االهتالك3اجلدول رقم )

 القيم األصلية
االهتالك املرتاكم يف 

31/12/2018 
 2019اهتالك الدورة  التنازل عن التثبيتات )نقصان(

االهتالك املرتاكم يف 
31/12/2019 

 القيمة احملاسبية الصافية

7 593 853 108.27 5 332 737 330.82 56 622 944.44 

 

506 327 547.07 5 782 441 933.45 
1 811 411 174.80  

 املصدر من إعداد الطلبة بناءا على وثائق املؤسسة

  تعتمد هذه املؤسسة حساب قسط اهتالك تثبيتاهتا على طريقة القسط الثابت و الذي حيسب كمايلي :
 12عدد األشهر/ xالقيمة األصلية   xقسط االهتالك = نسبة االهتالك 
  5%علما أن املعدل املطبق يف املؤسسة 

 املعاجلة احملاسبية للتثبيتات: ثانيا:
 وفق القيد التايل:  ( 1رقم  امللحق )حسب  تسجيلها حماسبياب قامت املؤسسة هتالك لكل تثبيت بعد حساب أقساط اال
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681100 

 

 

 

 

 

 

 
 

281210 
281620 
281300 
281212 
281575 
281850 
281544 
281588 
281584 
281606 
281250 
281750 
281863 
281611 
281610 
281556 
281615 
281561 
281590 
281589 
281601 
281616 
281605 

281566 
281520 
281879 
281600 
281546 
281882 
281715 
281586 
281576 
281220 

 

2019/12/31 

 
 القيمة خسائر و املؤونات و  االهتالك خمصصات

 اهتالك تثبيتات)معدات أخرى(
 اهتالك تثبيتات)مركبات جممعة(
 اهتالك تثبيتات أخرى
 اهتالك تثبيتات معدات أخرى
 اهتالك التثبيتات)معدات احلماية(
 اهتالك التثبيتات)جتهيزات مكتب(
 اهتالك التثبيتات)معدات نقل(
 اهتالك تثبيتات معدات أخرى
 اهتالك تثبيتات)معدات تعبئة(

 سنوات( 6اهتالك تثبيتات)مكونات فرن 

 اهتالك التثبيتات)معدات التحليل(
 اهتالك تثبيتات معدات أخرى
 اهتالك تثبيتات أخرى

 سنوات( GII 6اهتالك التثبيتات)آلة 
 سنوات( GII 10اهتالك التثبيتات)آلة 

 اهتالك التثبيتات)مكونات الفرن(
 اهتالك التثبيتات معدات أخرى

 موزع دائري((اهتالك التثبيتات
 التثبيتات)معدات إزالة الغبار( اهتالك

 اهتالك التثبيتات)ملحقات معاجلة(
  (GIIIاهتالك تثبيتات )آلة 

 سنوات( GIII 10اهتالك تثبيتات)كونات فرن 
 اهتالك التثبيتات معدات أخرى
 اهتالك التثبيتات)مكونات آلة(
 اهتالك التثبيتات)معدات بري حلمر(

 (GIII اهتالك تثبيتات)جمفف الرتكيب
 (GIIاهتالك تثبيتات)جمفف الرتكيب 

 اهتالك التثبيتات)جمفف الرتكيب(
 األثاث((اهتالك التثبيتات

 اهتالك التثبيتات)وسائل التفريغ(
 اهتالك تثبيتات

 2019تسجيل اهتالكات سنة 

 
 
 
 

506 327 547.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 438 398.24 

10 953 920.86 

41 906 087.34 

11 013 593.75 

372 029.85 

1 296 890.24 

114 674 719.40 

14  758 562.70 

1 718 200.93 

9 025 274.15 

3 418 369.50 

10 438 218.75 

60 860.00 

58 216 943.93 

885 934.76 

14 984 930.90 

17 070 700.32 

2 126 070.92 

1 767 219.78 

3 460 802.80 

10 872 592.01 

10 811 515.11 

24 105 037.81 

7 149 146.19 

22 135 862.29 

15 992 628.73 

9 567 982.85 

7 390 605.18 

175 907.95 

27 365 171.55 

 6 125 135.05 

38 323956.63 

6724276.62 
  

املصدر: من إعداد الطلبة بناءا على وثائق املؤسسة
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 )مواد أولية و لوازم( استهالك املخزون الفرع الثاين:
عمليات الشراء خالل السنة و يف هناية  جبرد تقومحيث  ،معلومات املؤسسة فإهنا تعتمد على طريقة اجلرد املتناوبمن خالل 

وفق  ( 2) امللحق رقم حسب لالستهالك  املواد األولية و لوازم  الدورة يقوم احملاسب بتسجيل العمليات اخلاصة بإخراج املخزون
 القيد التايل:

 استهالك الدورة: -أوال

 
602995 
602630 
602240 
602620 
602110 
602230 
602260 
602120 
602625 
602250 
602610 
602290 
602990 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
322995 
326130 
322240 
326120 
322110 
322230 
322260 
322120 
326125 
322250 
322290 
322990 
326115 
362110 

31/12/2019 

 استهالك الرمل 
 استهالك اخلشب 

 الوقوداستهالك 
 استهالك أغلفة

 استهالك مسحوق حملي
 الزيوت كاستهال

 طاراتإاستهالك 
 استهالك مسحوق مستورد

 استهالك مواد حدادة
 استهالك اكياس

 استهالك غاز صناعي
 استهالك أغماد 

 استهالك مواد أخرى
 
 

 استهالك الرمل 
 استهالك اخلشب 
 استهالك الوقود
 استهالك أغلفة
 استهالك مسحوق حملي

 الزيوت كاستهال
 طاراتإاستهالك 

 استهالك مسحوق مستورد
 استهالك مواد حدادة
 استهالك اكياس
 استهالك غاز صناعي
 استهالك أغماد 
 استهالك مواد أخرى

 استهالك فواصل اآلجر
 استهالك الدورة

 
1 042 374.69 

1 400 000.00 

18 673 702.88 

29 347 390.87 

22 923 905.78 

10 021 003.99 

2 127 640.58 

104 250 082.39 

682 548.60 

1 654 050.04 

605 994.00 

304 533.42 

3 291 074.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 042 374.69 

1 400 000.00 

18 673 702.88 

29 347 390.87 

22 923 905.78 

10 021 003.99 

2 127 640.58 

104 250 082.39 

682 548.60 

1 654 050.04 

304 533.42 

3 291 074.04 

541 961.22 

60 032.78 

 

املصدر: من إعداد الطلبة بناءا على وثائق املؤسسة
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 التغري يف خمزون آخر مدة )منتوج هنائي( ثانيا:
مث تقوم بإدخال املنتوج املصنع الذي مل يتم بيعه خالل  ،يف هناية السنة تقوم املؤسسة بتحديد رقم االعمال احملقق خالل السنة

نقوم بإخراجه من املخزن جبعل  ج النهائي اخلاص بالدورة السابقةو يف حالة بيع املنتو  ،دائن 724السنة للمخزن جبعل احلساب 
 :ةتاليد الو وفق القي ( 3) امللحق رقم حسب ومتت املعاجلة احملاسبية هلذه العملية  ،مدين 724احلساب 

 إخراج خمزون املنتوج النهائي اخلاص بالدورة السابقة: -
 

724110 

 

 

355150 
355004 
355008 
355012 
355016 
355050 
355100 

 

2019/12/31 
 منتوج خمزن

 
 

 طوب عادي
 منافذ 4آجور 
 منافذ 8آجور 
 منافذ12آجور 
 منفذ 16آجور 

 سم 5آجور صلب 
 سم 10آجور صب 

 يف املخزون املصنعالتغري                 

 

93 875 642.96 

 

 

 

 

4 397 813.60 

6 571 810.22 

43 218 225.28 

38 397 062.87 

227 166.72 

1 034 445.89 

29 118.38 

 املصدر:من إعداد الطلبة بناءا على وثائق املؤسسة
 
 إدخال املنتوج النهائي اخلاص بالدورة احلالية الذي مل يتم بيعه إىل خمزن: -
 

355150 
355004 
355008 
355012 
355016 
355050 
355004 

 

 

 

 

 

 

 

724110 

 

2019/12/31 

 طوب عادي 
 منافذ 4آجور 
 منافذ 8آجور 
 منافذ 12آجور 
 منفذ 16آجور 

 سم 5آجور صلب 
 سم 10آجور صب 

 
 منتوج خمزن

 التغري يف املخزون املصنع                

 

4 944 221.81 

6 571 810.22 

42 638 944.63 

37 986 664.35 

227 166.72  

1 166 848.19 

29 118.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 564 774.30 

 

املصدر: من إعداد الطلبة بناءا على وثائق املؤسسة
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 الفرع الثالث: تسجيل ضرائب مؤجلة أصول
وفق القيد  ( 4) امللحق رقم حسب  و مت تسجيلها  2019خالل سنة  دج  342.43 977قامت املؤسسة بتسجيل بقيمة 

 التايل:
 

 
692100 

 
 

 
 

 
133019 

31/12/2019 

 

 فرض الضريبة املؤجلة عن األصول   
 ضرائب مؤجلة أصول

 تسجيل ضرائب مؤجلة أصول

 

 
977 342.43 

 

 

 

 

977342.43 

 من إعداد الطلبة بناءا على معلومات املؤسسة

 
 لألعباء اخلصوم لغري جارية تسجيل مؤونة الفرع الرابع:

بتجديد بعض التثبيتات فقامت بتكوين مؤونة لتجديد التثبيتات و تسجيلها يف احلساب  2019خالل سنة قامت املؤسسة 
 وفق القيد التايل: ( 5) امللحق رقم حسب  )املؤونات لتجديد التثبيتات(156

 
681200 

 

 

 

156210 

156213 

156214 

156215 

156217 

31/12/2019 

 2019مؤونات إعادة التأهيل 
 (2019مؤونة إعادة تأهيل تثبيتات )بري حلمر 
 (2019مؤونة إعادة تأهيل تثبيتات )تكوتة 

 (2019مؤونة إعادة تأهيل تثبيتات )تيحمامني 

 (2019مؤونة إعادة تأهيل تثبيتات عني مندية 

 

 خمصصات مؤونات

 

2 278 720.00 
 

 

 

1 412 194.00 

524 208.00 

237 474.00 

35 370.00 

69 474.00 

 من إعداد الطلبة بناءا على بيانات املؤسسة
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 : فائض القيم عن خروج األصول الغري مالية.الفرع اخلامس
كل تثبيت و حققت فائض قيمة عن   بالتنازل على جمموعة من التثبيتات مهتلكة كليا، 2019قامت املؤسسة خالل سنة       

األصلية  التنازل عن شاحنة قيمتها لذلك سنتطرق إىل املعاجلة احملاسبية للتنازل عن هذه التثبيتات بأخذ مثال عن
هتلكة كليا فإن القيمة محيث مبا أهنا  دج 000.00 800 1و مهتلكة كليا مت التنازل عنها بقيمة  دج 222.22 322 2

و  دج 000.00 800 1النسبة هلذه الشاحنة و بالتايل تسجيل فائص قيمة بقيمة معدومة ب 2019احملاسبية الصافية يف سنة 
 بالقيد التايل: ( 6) امللحق رقم حسب متت املعاجلة احملاسبية 

 
281544 
462200 

 

 

 

 

752218 
218420 

09/01/2019 

 اهتالك معدات النقل
 احلسابات الدائنة عن التنازل عن التثبيتات

 األصول الغري ماليةفائض القيم عن خروج 
 معدات نقل)شاحنة(

 2014التنازل عن شاحنة كابستار 

 

2 322 222.22 

1 800 000.00 

 

 

 

1 800 000.00 

2 322 222.22 

 من إعداد الطلبة بناءا على وثائق املؤسسة
 

 بالقيد التايل: ( 7) امللحق رقم  و تسجيله حماسبيا حسب 2019سبتمرب  09يف  مت حتصيل هذا الفائض عن طريق الصندوق
 
 

531100 

 

 
 

462200 

09/01/2019 

 الصندوق
 احلسابات الدائنة عن التنازل عن التثبيتات

 

 

حتصيل فائض القيمة عن التنازل عن شاحنة  
 2014كابستار 

 

1 800 000.00 

 

 

 

 

1 800 000.00 

 

 من إعداد الطلبة بناءا على وثائق املؤسسة
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 2019لسنة حتديد النتيجة اجلبائية  املطلب الثاين:
تقوم مؤسسة جيبار لصناعة اآلجر و القرميد الصناعي بتحديد النتيجة اجلبائية وفقا ألحكام التشريع اجلبائي و ذلك بإضافة 

 للضريبة )التخفيضات(.ت الغري خاضعة ااألعباء الغري قابلة للخصم )االسرتدادات( إىل النتيجة احملاسبية مطروح منها اإليراد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ األعباء املدجمة) ( الضريبة قبل النتيجة) النتيجة اجلبائية = النتيجة احملاسبية
العجز املايل السابق  – التخفيضات –اليت ال يسمح القانون اجلبائي بطرحها( 

 .)خسارة(
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 عن طريق جدول حساب النتائج و امليزانية. النتيجة احملاسبيةالفرع األول: حتديد 
 أوال: حتديد النتيجة احملاسبية للمؤسسة انطالقا من جدول حساب النتائج

 جدول حساب النتائج التايلوفق  دينار 149.79 967 86ربح بقيمة  2019مت حتديد النتيجة احملاسبية للمؤسسة لسنة 
 : ( 10امللحق رقم ) حسب 

 .2019(: جدول حساب النتائج لسنة 4اجلدول رقم )                   
 النتائج 2019

 رقم األعمال 1,213,093,362.93

 تغري خمزونات املنتجات املصنعة وقيد التصنيع -1,879,788.08

 اإلنتاج املثبت -

 إعانات االستغالل -

 املاليةنتاج السنة إ -1 1,211,213,574.85

 املشرتيات املستهلكة 337,415,507.19

 كات األخرىال االسته اخلدمات اخلارجية و 120,142,532.87

 استهالك السنة املالية -2 457,558,040.06

 (2-1القيمة املضافة لالستغالل ) 753,655,534.79

 عباء املستخدمنيأ 164,573,160.88

 ماثلةواملدفوعات املالضرائب والرسوم  18,744,868.46

 الفائض اإلمجايل عن االستغالل -4 570,337,505.45

 املنتجات العملياتية األخرى 47,640,250.06

 األعباء العملياتية األخرى 9,002,043.50

 املؤونات خصصات لالهتالك وامل 508,606,267.09

 املؤونات ئناف عن خسائر القيمة وتاس 699,439.50

 النتيجة العملياتية -5 101,068,884.42

 جات املاليةتاملنت 6,581,321.53

 األعباء املالية 5,992,437.73

 النتيجة املالية -6 588,883.80

 (6+5ية قبل الضريبة )دالنتيجة العا -7 101,657,768.22

 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية 13,713,276.00

 ئج العاديةاالضرائب املؤجلة )تغريات( حول النت 977,342.43

 جمموع منتجات األنشطة العادية 1,266,134,585.94

 جمموع أعباء األنشطة العادية  1,179,167,436.15

 النتيجة الصافية لألنشطة العادية -8 86,967,149.79

 جات )يطلب بياهنا(املنت -العناصر غري العادية  -

 األعباء )يطلب بياهنا( -العادية  ناصر غريالع -

 النتيجة غري العادية -9 -

 النتيجة الصافية للسنة املالية -10 86,967,149.79

 من إعداد بناءا على وثائق املؤسسة                   
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دينار، أما استهالك  574.85 213 211 1إنتاج السنة املالية يقدر ب  أن نالحظ من خالل جدول حساب النتائج    -
 534.79 655 753دينار، و بالتايل فإن القيمة املضافة  لالستغالل تساوي   040.06 558 457السنة املالية فكان 

 دينار حيث أن: 
  استهالك السنة املالية -إنتاج السنة املالية =  القيمة املضافة  لالستغالل

 534.79 655 753=   040.06 558 457-574.85 213 211 1                      وبالتايل:
 دينار 534.79 655 753=  القيمة املضافة لالستغاللو منه 

 :دينار حيث أن  505.45 337 570أما الفائض اإلمجايل عن االستغالل فقد قدر ب  -
الضرائب والرسوم واملدفوعات +  عباء املستخدمنيأ)  –فإن القيمة املضافة  لالستغالل الفائض اإلمجايل عن االستغالل = 

 ماثلة ( امل
 :و لدينا

 534.79 655 753القيمة املضافة لالستغالل= 
  160.88 573 164=  عباء املستخدمنيأ

 868.46 744 18ماثلة = الضرائب والرسوم واملدفوعات امل
 دينار 505.45 337 570=  االستغاللالفائض اإلمجايل عن و بالتايل 

753 655 534.79- 164 573 160.88)  +18 744 868.46 ( =570 337 505.45 
 حيث أن: دينار 884.42 068 101بقيمة:  النتيجة العملياتيةقدرت  -

 - األعباء العملياتية األخرى - األخرى املنتجات العملياتية+  الفائض اإلمجايل عن االستغاللالنتيجة العملياتية = 
 .املؤونات عن خسائر القيمة ورتجاع اس+  املؤونات خصصات لالهتالك وامل

 : ولدينا
 505.45 337 570=  الفائض اإلمجايل عن االستغالل

 250.06 640 47=  املنتجات العملياتية األخرى
 043.50 002 9=  األعباء العملياتية األخرى

 267 606 508=  املؤونات لالهتالك وخصصات امل
 699,439.50=  املؤونات عن خسائر القيمة ورتجاع اس

 دينار 884.42 068 101=  و منه النتيجة العملياتية
 570 337 505.45 + 47 640 250.06- 9 002 043.50 - 508 606 267 + 699,439.50  =

101 068 884.42  
 األعباء املالية - املاليةاملنتجات  = النتيجة املالية -

 321.53 581 6=  املنتجات املالية

  437.73 992 5= األعباء املالية

6 581 321.53 – 5 992 437.73  =588 883.80 

 دينار  883.80 588 = النتيجة املاليةو منه 
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 دينار حيث أن: 768.22 657 101بقيمة :  قبل الضريبةية دالنتيجة العاقدرت  -
 النتيجة املالية +النتيجة العملياتية =  ية قبل الضريبةدالنتيجة العا

 884.42 068 101 = النتيجة العملياتية
 883.80 588=  النتيجة املالية

 768.22 657 101=  883.80 588+  884.42 068 101 و منه :
 دينار 768.22 657 101=  ية قبل الضريبةدالنتيجة العاو بالتايل: 

 - الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية - ية قبل الضريبةدالنتيجة العا=  النتيجة الصافية لألنشطة العادية -
 ج العاديةتائالضرائب املؤجلة )تغريات( حول الن

 768.22 657 101=  ية قبل الضريبةدالنتيجة العا
 276.00 713 13=  الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

 342.43 977 = ج العاديةتائالضرائب املؤجلة )تغريات( حول الن
 149.79 967 86=  342.43 977 – 276.00 713 13 -  768.22 657 101ومنه 

 دينار  149.79 967 86=  النتيجة الصافية لألنشطة العاديةإذا 
 النتيجة الغري عادية معدومة  -

 (األعباء)العادية  العناصر غري( + املنتجات )العناصر غري العادية النتيجة الغري عادية معدومة = 
 0(= املنتجات )العناصر غري العادية 

 0(= األعباء)العادية  العناصر غري
 0 النتيجة الغري عادية معدومة =و بالتايل: 

 حيث أن: 149.79 967 86=  املالية النتيجة الصافية للسنة -
 النتيجة الغري عادية+  النتيجة الصافية لألنشطة العادية=  النتيجة الصافية للسنة املالية

 149.79 967 86=  0+  149.79 967 86و التايل: 
 دينار 149.79 967 86=  للسنة املاليةو منه النتيجة الصافية 
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 من امليزانية : حتديد النتيجة احملاسبية للمؤسسة انطالقاثانيا
كما هو مبني يف جدول أصول امليزانية  املبني   دينار 455.51 344 678 3 بقيمة 2019امليزانية لسنة قدر جمموع أصول 

     :( 8) امللحق رقم حسب  أدناه

 2019جدول ميثل أصول امليزانية لسنة 
 2019جدول ميثل أصول امليزانية لسنة (: 5اجلدول رقم )

ــــول 2019 ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  األصــــــــــ

 المبلغ اإلجمالي مؤونات -اهتالكات  المبلغ الصافي

   
 أصول غير جارية

 المنتوج اإليجابي أو السلبي-فارق االقتناء - - -

 تثبيتات معنوية - - -

 تثبيتات عينية - - -

 يأراض 670,782,484.75 - 670,782,484.75

 يمبان 849,004,870.92 469,165,558.18 379,839,312.74

 تثبيتات عينية أخرى 6,744,848,237.35 5,313,276,375.29 1,431,571,862.06

 تثبيتات ممنوح امتيازها - - -

 تثبيتات يجري إنجازها 24,199,860.41 - 24,199,860.41

 سندات موضوعة  - - -

 مساهمات أخرى وحسابات دائنة ملحقة بها 25,000,000.00 - 25,000,000.00

 سندات أخرى مثبتة - - -

 قروض وأصول مالية أخرى غير جارية 28,736,961.74 - 28,736,961.74

 ضرائب مؤجلة على األصل 45,698,776.39 - 45,698,776.39

   
  

 مجموع األصل غير الجاري 8,388,271,191.56 5,782,441,933.47 2,605,829,258.09

   
 أصول جارية

   
  

 مخزونات ومنتجات قيد التنفيذ 740,675,436.51 - 740,675,436.51

 الزبائن 18,299,630.44 - 18,299,630.44

 المدينون اآلخرون 153,140,456.48 - 153,140,456.48

 شابههاالضرائب وما  52,263,980.57 - 52,263,980.57

 حسابات دائنة أخرى واستخدامات مماثلة 752,327.39 - 752,327.39

- - - 
األموال الموظفة واألصول المالية الجارية 

 األخرى

107,383,366.03 - 107,383,366.03 
 

 الخزينة

   
  

 مجموع األصول الجارية 1,072,515,197.42 - 1,072,515,197.42

 المجموع العام لألصول 9,460,786,388.98 5,782,441,933.47 3,678,344,455.51

 من إعداد الطلبة بناءا على وثائق املؤسسة       
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حسب  أدناهول املبني دينار كما هو مبني يف اجلد 455.51 344 678 3 بقيمة 2019امليزانية لسنة  خصومقدر جمموع  -
    : ( 9رقم ) امللحق 

 2019جدول ميثل خصوم امليزانية لسنة 
           2019(: جدول ميثل خصوم امليزانية لسنة 6اجلدول رقم )

ــوم 2019 ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  الخصـــــــــ

 
 رؤِوس األموال الخاصة

 رأس مال تم إصداره 2,645,000,000.00

 رأس مال غير مستعان به -

(1احتياطات مدمجة ) -احتياطات عالوات و 137,841,482.96  

ق إعادة التقييمروف -  

(1فارق المعادلة ) -  

( (1نتيجة صافية / ) نتيجة صافية في حصة المجمع ) 86,967,149.79  

وس أموال خاصة أخرى / ترحيل من جديدؤ  ر 327,295,646.61  

(1حصة الشركة المدمجة ) -  

(1حصة ذوي األقلية ) -  

(1المجموع ) 3,197,104,279.36  

 
 الخصوم غير الجارية

 قروض وديون مالية 20,000,000.00
 ضرائب )مؤجلة ومرصود لها ( -

 ديون أخرى غير جارية -
 مؤونات ومنتجات ثابتة مسبقا 27,141,405.31
(2مجموع الخصوم غير الجارية ) 47,141,405.31  

 
 الخصوم الجارية

 موردون وحسابات ملحقة 53,722,092.83
 ضرائب  -

 ديون أخرى  13,713,276.00
 خزينة سلبية 354,411,006.77

(3مجموع الخصوم الجارية ) 434,098,770.84  

 مجموع عام للخصوم 3,678,344,455.51

 من إعداذ الطلبة بناءا على وثائق املؤسسة                   
 

 149.79 967 86 للسنة املالية موجبة )ربح( بقيمة :من خالل جدول خصوم امليزانية نالحظ أن: النتيجة الصافية 
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 اجلبائية إىل النتيجةاالنتقال من النتيجة احملاسبية الفرع الثاين: 
 وجدنا مايلي: ( 11) امللحق رقم حسب للمؤسسة  2019من امليزانية اجلبائية  9من خالل اجلدول رقم        

 دج.768 657 101  (:ية قبل الضريبةدالنتيجة العا) النتيجة احملاسبية -
مت أخذ النتيجة العادية قبل الضريبة حلساب النتيجة اجلبائية و ذلك ألن النتيجة العادية قبل الضريبة هي نفسها النتيجة احملاسبية 

 و بالتايل سنستعمل النتيجة قبل الضريبة حلساب النتيجة اجلبائية. بدون حساب الضرائب املؤجلة و الضريبة على أرباح الشركات،
  :)األعباء املدجمة )املرفوضة جبائيا 

 ؛456 100 تكاليف البناء غري املخصصة: -

 ؛558 796 5 : االهتالك غري القابل للخصم -
 014 897 5=  558 796 5+  456 100: مع األعباء املدجمةجبنقوم 

 .014 897 5 :ضافاتاإلجمموع -2

  :التخفيضات 

 .000 632 21: فوائض القيمة الناجتة عن خروج األصول املثبتة الغري مالية

 

  000 632 21 جمموع التخفيضات:-3

 جمموع التخفيضات -جمموع اإلضافات قبل الضريبة +  النتيجة احملاسبية=  اجلبائية النتيجة

101 657 768.00 +5 897 014.00 -  21 632 000.00 =85 922 782.00  
 :إذا     

 

 
 
 
 
 

 دج  782.00 922 85 هي: 2019من خالل ما سبق جند أن النتيجة اجلبائية لسنة 
 
 
 
 
 
 

 
 

 782 922 85النتيجة اجلبائية = 
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 خالصة الفصل:
كبري ألعمال هناية السنة، حيث يتم التحضري هو أن املؤسسة تويل اهتمام   ما ميكن استخالصه من خالل إجرائنا هلذه الدراسة

 هلا يف عدة مستويات، وذلك من خالل إصدار تعليمات و أوامر لتنظيم مهام كل املصاحل خاصة مصلحة احملاسبة و املالية
دمني، اليت تقوم جبمع كل الوثائق الالزمة من خمتلف املصاحل )الفواتري من مصلحة الفوترة، وثائق األجور من مصلحة املستخ

 قيمة املخزون من مصلحة التخزين، رصيد الصندوق من مصلحة الصندوق( إلعداد القوائم املالية بصفة قانونية و سليمة
 .املؤسسة الوضعية املالية اجلبائية قصد إعطاء صورة صادقة عن مث بعدها النتيجةلتحديد بدقة النتيجة احملاسبية 



 

 

  

 

 اخلامتة 

 



 اخلامتة
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عمال هناية السنة  وفق النظام احملاسيب املايل اجلديد يف لقد متكنا من خالل دراستنا ملوضوع املعاجلة احملاسبية و اجلبائية  أل        
املتضمن ملفهوم النظام احملاسيب املايل اجلديد و  الشركات  11-07من التعرف على قانون  ،2020ظل قانون املالية لسنة 

 .اخلاضعة للنظام حسب القانون، و متكنا من التعرف على أهداف النظام احملاسيب املايل اجلديد و أمهيته
جرد تسوية خمتلف احلسابات  احملاسبية هلا و  اجلرد و املعاجلة و مكنتنا هذه الدراسة من التعرف على مفهوم أعمال هناية السنة و

 .و تصحيح االخطاء و امليزانية و كيفية حساب نتيجة الدورة
نظام الضريبة اجلزافية الوحيدة و غريها  تعديلمن  2020أيضا التعرف على أهم القوانني اليت تطرق هلا قانون املالية لسنة  مت  و 

 .لدى مصلحة الضرائبائب التصريح بالضر  كيفية  و ،اسبية  إىل النتيجة اجلبائيةطريقة االنتقال من النتيجة احمل و من القوانني،
و كيفية تعاملها مع أعمال هناية السنة و اجلرد  ،على واقع املؤسسات اجلزائرية أن نطلع  من خالل هذه املذكرة أيضا و متكنا 

جراءات املعاجلة احملاسبية ألعمال هناية السنة و اجلرد وفق النظام احملاسيب املايل اجلديد، وذلك حماسبيا و جبائيا، كما عاينا خمتلف إ
 بربج بوعريريج؛ جيبار ملؤسسة يف مكتب احملاسبة من خالل دراسة ميدانية

 اختبار صحة الفرضياتأوال: النتائج 
   :حيث  مت إثبات صحة هذه الفرضيةيتوافق النظام احملاسيب املايل اجلديد مع ممارسات احملاسبة الدولية، الفرضية األوىل

باإلضافة إىل أن يري احملاسبية الدولية، أن النظام احملاسيب املايل اجلديد يهدف إىل تقريب املمارسات احملاسبية باملعا
باإلضافة إىل إعداد القوائم املالية  ،ملمارسات احملاسبية الدوليةأهداف النظام احملاسيب املايل اجلديد متطابقة مع ا
 مصداقية و قبول عام لدى املتعاملني يف األسواق املالية.  باالعتماد على النظام احملاسيب املايل اجلديد سيمنحها

  :اخلطوات املتبعة إلجناز أعمال هناية السنة هي التعبري املتسلسل و املنظم للعمليات اليت تقوم هبا الفرضية الثانية
حيث أن أعمال هناية السنة جمموعة من االجراءات صحة هذه الفرضية  مت إثباتاملؤسسة وفقا ملبادئ احملاسبة العامة، 

بادئ احملاسبية هبدف إظهار صورة حقيقية عن الوضعية يف تسجيل العمليات املالية  اليت تقوم هبا املؤسسة حسب امل
املالية للمؤسسة عن طريق القيام بأعمال اجلرد لعناصر االصول و اخلصوم مث تسوية كل من حسابات امليزانية مما يساهم 

 يف إعداد القوائم خاصة جدول حسابات النتائج و امليزانية اخلتامية و أخري إقفال احلسابات ؛

 حيث أن مت إثبات صحة هذه الفرضية  ،جلبائيةاحملاسبية و النتيجة ا ةيفرق قانون املالية بني النتيج الثة:الفرضية الث
النتيجة احملاسبية هي نتيجة السنة املالية اليت يتم احلصول عليها عن طريق ميزانية املؤسسة أو عن طريق حساب النتائج 

إخراج  احملاسبية للسنة املالية قبل الضريبة وذلك بعد إدخال عناصر وفهي حتدد عن طريق النتيجة  اجلبائيةأما النتيجة 
ائي، حبيث قانون املالية هو الذي يفصل أكثر يف كل من النتيجة احملاسبية و بعناصر أخرى ال يأخذ هبا النظام اجل

 .جلبائيةالنتيجة ا
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 : النتائج املتوصل إليها 

 ؛و تعترب خطوة أساسية إلعداد القوائم املالية هناية السنة و اجلرد تأخذ حيزا كبريا من حياة املؤسسةأعمال  -

النتيجة اجلبائية ال تدرج ضمن إيراداهتا إال تلك االيرادات اليت ميكن دجمها مبقتضى النظام اجلبائي، وال تطرح  -
، مما يسمح بالوصول إىل النتيجة اخلاضعة للضريبة وهذا من خالل جبائياالنفقات إال تلك القابلة للخصم 

 إعادة معاجلة القوائم املالية ملطابقتها مع القواعد اجلبائية؛

 االقرتاحات و التوصيات :
 سس و اإلجراءات الالزمة عند إعداد القوائم املالية حسب النظام جيب األخذ بالقواعد و األ

 احملاسيب املايل اجلديد؛

 جعلها أكثر مالئمة مع النظام احملاسيب املايل  على املشرع  اجلزائري إعادة النظر يف القوانني اجلبائية و
 اجلديد و توفري املتطلبات الضرورية لتكييف ومالئمة البيئة اجلبائية مع متطلبات البيئة احملاسبية؛

  القانونية اجلبائية كوهنا تتغري من على املؤسسة املتابعة الدورية و املستمرة فيما خيص كل التشريعات
 وقت آلخر؛

 انب األكادميي واجملال املهين بغرض تقليص الصعوبات؛تقليل الفجوة بني اجل 

  لقوائم املالية الصادرة من خمتلف املؤسسات لالعمل على زيادة الثقافة احملاسبية من أجل فهم أكرب
 من أجل املستثمرين وصناع القرار. 

 آفاق الدراسة       
 نقرتح ملواصلة الدراسة اآلفاق التايل:

 بعني االعتبار عينة  التقليل منها و األخذ ماهي العوامل اليت تؤثر يف الفجوة بني النتيجة احملاسبية و النتيجة اجلبائية و
 من املؤسسات؛

 مة املخزون يف هناية السنة؛كيف يؤثر اختالف طرق اجلرد )اجلرد الدائم و اجلرد املتناوب( يف املؤسسات على قي 

  أعمال هناية السنة حسب النظام احملاسيب املايل مع دراسة حالة ملؤسسة تعمل يف قطاع األشغال العمومية؛ 

 تعمل يف قطاع اخلدمات. أعمال هناية السنة حسب النظام احملاسيب املايل مع دراسة حالة ملؤسسة
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 ؛2018مستغامن،

حممد حرود، عبد القادر لونيسة، مدى التزام املؤسسات االقتصادية اجلزائرية بأحكام الضرائب املؤجلة يف ظل  .7
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 اجلرائد الرمسية:
 .اجلزائر ،2020 قانون املالية التكميلي، ،33العدد  اجلريدة الرمسية، .1

 

 القوانني اجلبائية:
 ؛2020 اجلزائر، قانون الضرائب املباشرة، .1

 ؛2020اجلزائر، الرسوم املماثلة،ضرائب املباشرة و القانون  .2

 . 2020اجلزائر، قانون الرسم على رقم األعمال، .3

 مواقع إلكرتونية
 ،34 رقم حماضرة اجلرد، أعمال ،2019 جوان  23 طواهري، شريف

https://www.youtube.com/watch?v=gMiZdIrqlTc&t=1058s  
 الكتب باللغة بالفرنسية:

1- Tazdait ali, maitrise du système comptable financier en référence aux 

normes IFRS, première édition, édition ACG, Algérie, 2009. 

2 - Allal hamini, bilan comptable et travaux de clôture, première édition, 

berti édition, algerie,2013. 
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 ) التسجيل احملاسيب ( : املعاجلة احملاسبية لالهتالكات(1امللحق رقم )
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 (: املعاجلة احملاسبية الستهالك املخزون مواد أولية و لوازم ) التسجيل احملاسيب(2امللحق رقم )
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 (: املعاجلة احملاسبية للتغري يف املخزون النهائي )التسجيل احملاسيب(3لحق رقم )امل
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 (: املعاجلة احملاسبية للضرائب املؤجلة أصول )التسجيل احملاسيب(4امللحق رقم )
 

 
 

 )التسجيل احملاسيب( ألعباء اخلصوم لغري جاريةاؤونة مل املعاجلة احملاسبية(: 5امللحق رقم )
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 ) التسجيل احملاسيب( فائض القيم عن خروج األصول الغري مالية(: املعاجلة احملاسبية ل6امللحق رقم )
 

 
 عن طريق الصندوق ماليةفائض القيم عن خروج األصول الغري  لتحصيل احملاسبية (: املعاجلة7امللحق رقم )
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 2019امليزانية اخلتامية لسنة  أصول (:8امللحق رقم )
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 2019امليزانية اخلتامية لسنة خصوم  (:9امللحق رقم )
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 2019لسنة (: جدول حساب النتائج 10امللحق رقم )
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  2019(: جدول حتديد النتيجة اجلبائية لسنة 11امللحق رقم )
 

   
N.I.F 

86,967,150

100,456

0

0

0

0

0

0

5,796,558

0

0

0

13,713,276

977,342

0

0

0

20,587,632

21,632,000

0

0

0

0

0

0

21,632,000

0

0

0

0

0

Bénéfice  85,922,782

Déficit  0

III.  Déductions  

IV. Déficits antérieurs à déduire (cf.art 147 du CIDTA) 

Exercice du : 01/01/2019  Au : 31/12/2019

IMPRIME DESTINE A L’ADMINISTRATION 
|0|0|0|0|3|4|0|1|9|0|0|5|3|5|9|

Désignation de l’entreprise :
SARL GIPAR

Activité BRIQUETERIE

Adresse -

    9/ Tableau de détermination du résultat fiscal : 

I. Résultat net de l’exercice 
(Compte de résultat) 

II. Réintégrations  

Bénéfice 

Perte 

Charges des immeubles non affectés directement à l’exploitation  
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 

Amortissements non déductibles liés aux opérations de crédit bail (Preneur) (cf.art  27 de LFC 2010) 

Impôts et taxes non déductibles  

Provisions non déductibles 

Amortissements non déductibles 

Quote-part des frais de recherche développement non déductibles 

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)  
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 

des sociétés ou expressément exonérés (cf.art 147 bis du CIDTA) 

Amortissements liés aux opérations de crédit bail (Bailleur) (cf.art  27 de LFC 2010) 

Pertes de valeurs non déductibles 

Amendes et pénalités  

Autres réintégrations (*)

Loyers hors produits financiers (bailleur) (cf.art  27 de LFC 2010) 

Impôts sur les bénéfices des 

sociétés  

Impôt exigible sur le résultat  

Impôt différé (variation) 

Loyers hors charges financières (Preneur) (cf.art  27 de LFC 2010) 

Complément d’amortissements   
Autres déductions (*)

Déficit de l’année 20 

Déficit de l’année 20 
Déficit de l’année 20 
Déficit de l’année 20 
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 امللخص 
جبامعة برج بوعريريج، حيث  2020أكتوبر  10إىل غاية  2020جوان  01هذه الدراسة يف الفرتة من متت      

مت التطرق  من الناحية احملاسبية إىل عمليات اجلرد و تسوية  ،إىل تشخيص أ عمال هناية السنة حماسبيا و جبائياهتدف 
احية اجلبائية مت التطرق إىل كيفية االنتقال من النتيجة احلسابات يف هناية السنة وفق النظام احملاسيب املايل، و من الن

 .2020، و قانون املالية التكميلي 2020ئية، و كذلك التطرق إىل مستجدات قانون املالية جة اجلبااحملاسبية إىل النتي
تعلقة بأعمال و للوصول إىل أهداف الدراسة مت اتباع املنهج الوصفي يف اجلانب النظري ، لتحديد خمتلف املفاهيم امل

 هناية السنة، باإلضافة إىل منهج دراسة حالة تطبيقية بإسقاط الدراسة النظرية على واقع مؤسسة جيبار بربج بوعريريج.
داد القوائم املالية بصورة و توصلت هذه الدراسة إىل ضرورة القيام بأعمال هناية السنة وفق القواعد احملاسبية من أجل إع

، لتحديد الوعاء اخلاضع للضريبة ) النتيجة اجلبائية( ، شي مع مستجدات القوانني اجلبائيةالتما، و كذلك ضرورة صادقة
 للتصريح به لدى اإلدارة اجلبائية.

 املفتاحية : أعمال اجلرد ، النتيجة اجلبائية ، النتيجة احملاسبية.الكلمات 

 

 

 
Rusumé 

la période de cette étude s’étale du 01 juin 2020 au 10 octobre 2020 à 

l'Université de Bordj BouAreridj, et elle vise à diagnostiquer 

comptablement et fiscalement les travaux de fin d'année, elle vise les 

Opérations d'inventaire et régularisation des comptes de fin d'année selon le 

système comptable financière, et déterminer le résultat fiscal à partir de 

résultat comptable, ainsi que les évolutions de la loi de finances 2020 et de 

la loi de finances complémentaire 2020. 
Et pour atteindre les objectifs de l'étude, l'approche descriptive a été suivie 

dans le côté théorique, pour définir les différents concepts liés aux travaux 

de fin d'année, en plus la méthode d'étude de cas appliqués en projetant 

l'étude théorique sur la réalité de l’entreprise GIPAR à Bordj Bou Areridj 

Cette étude a conclue que les travaux de fin d'année doivent être réalisés 

conformément aux règles comptables afin de obtenir honnêtement les états 

financiers, ainsi que la nécessité de se conformer aux évolutions de la 

législation fiscale en vigueur, pour déterminer la base imposable (le résultat 

fiscal),que l’entreprise doit déclarer. 
Les Mots clés: inventaire, résultat fiscal, résultat comptable. 


