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 عامة :  مقدمة

ىت الدولت، كما حظاهم في ؤلاوعاغ الاكخـادي ودفع عجلت  ل خٍص بت من أهم اإلاـادز لخمٍى حعخبر اللٍس

الدول الىامُت والتي حظعى من خاللها جىفُر بسامج ؤلاؿالح الاكخـادي، وكرا كسوزة الخعامل مع  الخىمُت في

واطخمسازه مخىكف على مدي اطخجابت والتزام اإلاكلفين الدولُت لرلك فان دًمىمت هرا اإلافهىم  اإلاإطظاث

بت بُت لكن هره الاطخجابت في غالب ألاخُان جكىن وظبُت هدُجت الجدل اللاةم مىر  باللٍس لىاحباتهم اللٍس

م اطخغالل الثغساث اللاهىهُت وهى ما ٌعسف بالخجىب  اللدًم بين دفع  بت والتهسب من أدائها عن هٍس اللٍس

بي أو عن ه ماللٍس بي وهى هرا ما ًترحم ظاهسة التهسب  ٍس اطخعمال هسق جدلِظُت وهى ما ٌعسف بالغؽ اللٍس

بي الري ًأخر أبعاد خويرة وآثاز طلبُت على الاكخـاد الىهني والتي بوبُعتها جإدي ئلى اطخنزاف مىازد من  اللٍس

ىت العامت للدولت لخغوُت هفلاهخا العمىمُت من خ ع اإلافسوق أن حظخفُد منها الخٍص الل اطدثمازها في اإلاؼاَز

ت للبالد.  الخىمٍى

 هرا ما دفع ئلى جبني طُاطت مدكمت للخـدي لهره آلافت التي أؿبدذ ظاهسة عاإلاُت لـُلت باللساةب 

بت  م ؤلاعىحاج في جدـُل اللٍس ومن هىا ًأحي دوز السكابت الجباةُت كىطُلت وكاةُت وزدعُت في آن واخد بغُت جلٍى

بي، هظسا إلاا جكدظبه هره ألاخيرة من عمل معاكع إلاجسي والخخفُف من خدة ظاهس   حي الغؽ والتهسب اللٍس

بي وخماًت زوح اإلاىافظت  الظُاطت ؤلاؿالخُت للجباًت في الىظام الجصاةسي وكمان جىشَع عادل للعبء اللٍس

ماشال في وجيرة  النزيهت وبالسغم من ؤلاحساءاث السكابُت اإلاخخرة من هسف الدولت في طبُل الللاء علُه، ئال أهه

متزاًدة ومظخمسة وذلك لخكُفه مع الخوىزاث الاكخـادًت والخكىىلىحُت الجدًدة وهى ما ًجعل أمىالا هاةلت 

ىت العمىمُت في  وكذ حظعى فُه الدولت للسفع من  بي مما ًلعف خـُلت الخٍص جخداول من دون اكخواع كٍس

  بُل جدلُم الخىمُت الاكخـادًت اإلاظخدامت.مىازد الجباًت العادًت لخغوُت هفلاتها اإلاتزاًدة في ط

 ومما طبم جخضح لىا معالم ئػكالُت التي ًمكن خـسها في الظإال الجىهسي الخالي :

 كيف جساهم السقابة الجبائية في مكافحة التهسب الضسيبي؟

 ولخىكُذ مخخلف حىاهب ؤلاػكالُت اإلاوسوخت هلىم بوسح ألاطئلت الفسعُت الخالُت:

 بي؟وماهي مكىهاجه؟بال ماذا وعني  ىظام اللٍس

  بي؟وما هي  آثازه على الاكخـاد الىهني؟فُما جخمثل ظاهسة التهسب اللٍس

  بي؟ وما هي السكابت الجباةُتماهي  الاحساءاث اإلاخخرة إلاكافدت التهسب اللٍس

 ولكي نحمكن من إلاجابة على هره الخساؤالت قمنا بطسح الفسضيات الحالية:

بي هى   جوبُلها في بِئتمن الـىز الفىُه لللساةب و اإلاساد  مجمىعت اللساةب اإلادددة و اإلاخخازةالىظام اللٍس

بُت، جخالةم معها خكىن من الظُاطت اللٍس ع ٍو بي الدؼَس بُت. اللٍس  ،الادازة اللٍس
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بي في امخىاع ألافساد عن حظدًد اللساةب جخمثل ظاهسة ئًساداث  وهي جإدي ئلى اهخفاق التهسب اللٍس

بي من لسكابت الجباةُت هي أداة ، .شعصعت اطخلسازها ؤلاكخـاديال الدولت ومنه حعمل على الحد من التهسب اللٍس

عاث اإلاىظمت خالل مجمىعت من ألاحهصة  .و الدؼَس

 :الدزاسةأسباب 

 من أهم ألاطباب التي دفعخىا ئلى اخخُاز هرا اإلاىكىع ما ًلي:

 أسباب ذاثية:

  بي في الجصاةس  مداولت الخعسف على السكابت الجباةُت باعخبازها أهم وطُلت حعمل على مدازبت التهسب اللٍس

 بي  السغبت في ئثساء اإلاعازف واللدزاث في اإلاجال اللٍس

 .ازجبان اإلاىكىع بمجال الخخـف واإلالاًِع التي دزطذ خالل هره الظىت 

بي والخللُل من خدتها.  و هى ألامس الري دفعىا ئلى دزاطت دوز السكابت الجباةُت كىطُلت إلادازبت التهسب اللٍس

 أسباب موضوعية:

 .بي وخخمُت مكافدتها  اهدؼاز ظاهسة التهسب اللٍس

 .اإلاىكىع له عالكت بالىاكع اإلاعاغ كىهه ًمع فئاث اإلاجخمع 

 بت في اإلاىاشهت العامت. حهل ن لألهمُت البالغت التي جدظى بها اللٍس  الكثيًر

 .الخدىالث التي ٌعسفها الاكخـاد الىهني والتي جخولب منها الاعخماد على اإلاىازد الجباةُت 

 اهخمام الدولت في الىكذ الساهن باًجاد بداةل اإلاىازد الجباةُت البترولُت 

 :أهمية الدزاسة

ىت حظخمد الدزاطت  ل الخٍص بت في الاكخـاد الىهني بؼكل عام و جمٍى أهمُتها من اإلاكاهت التي جدخلها اللٍس

بُت  العمىمُت بؼكل ادة ؤلاًساداث اللٍس ت في ٍش خاؾ، فلد أؿبدذ أخد البداةل التي حظاعد الدولت الجصاةٍس

بي وجدلُم الخىمُت الاكخـادًت في ظل اهخفاق ؤلاًساداث البترولُت، وكرلك هظسا الطخف دال ظاهسة التهسب اللٍس

 عاإلاُت البد من العمل على مكافدتها وئًجاد طبل لرلك. ئلى دزحت أنها أؿبدذ ظاهسة اكخـادًت

 أهداف املوضوع

  بي التي أؿبدذ ظاهسة اكخـادًت خويرة حعُم الخىمُت جىكُذ مدي خوىزة التهسب اللٍس

 ؤلاكخـادًت.

 ن اهدؼاز هره الظاهسة.دزاطت أثس فعالُت السكابت الجباةُت في الحد م 



 مقدمة عامة

 

4 
 

  ئبساش أهم الخدابير وؤلاحساءاث اإلاخخرة من هسف الدولت للىكىف على مدي كدزتها و فعالُتها في

بي.  الخخفُف من خدة التهسب اللٍس

 صعوبات الدزاسة:

 ال ًىحد أي عمل ًخلى من الـعىباث، فمن أهم الـعىباث التي جم الخعسق ئليها أثىاء البدث ما ًلي:

 - بي للمكلف ؿعىبت كبيرة في الحـىل على اإلاعلىماث وؤلاخـاةُاث من مسكص اللساةب، كاإلالف اللٍس

 مدل الخدلُم والخحجج بالظس اإلانهي .

 .عدم وحىد دلُل مفـل الحساءاث جدلُلاث السكابت الجباةُت، كالخدلُم اإلاداطبي 

 ه من حعدًالث خاؿت ذاث  الـلت بمىكىع البدث. عدم اطخلساز اللىاهين الجباةُت بما جدخٍى

 :محددات الدزاسة

و   بمسكص اللساةب لىالًت مظخغاهمإلاىكىع البدث من خالل اإلاددد اإلاكاوي اإلاخعلم  جددد هره الدزاطت

 .9102ًخم فيها البدث طىت أما اإلاددد الصمني فُخعلم بالفترة الصمىُت التي  بالخددًد مكخب اإلاساكبت الجباةُت

 املنهج املحبع:

من أحل ؤلاحابت على مخخلف الدظاؤالث اإلاوسوخت و ئػكالُت البدث، ومن أحل اخخباز صحت 

على اإلاىهج الىؿفي الخدلُلي، خُث ًخم اطخخدام اإلاىهج الىؿفي الري ٌعخمد على  الفسكُاث، فلد جم ؤلاعخماد

بي والسكابت الجباةُت وجلدًم مخخلف اإلافاهُم، أما اإلاىهج الخدلُلي  وؿف وطسد الحلاةم اإلاخعللت بالتهسب اللٍس

اإلادلي اهوالكا من اللُام بعسق مخخلف  ي الجباةُت على اإلاظخى  فلد جم الاعخماد علُه في دزاطت واكع السكابت

اإلاعلىماث والخىحهاث التي جم الحـىل عليها من مسكص اللساةب ومن ثم اطخخالؾ بعم الىخاةج والخىؿُاث 

 بدث.التي جخدم أغساق ال

 هيكل البحث:

للىؿىل ئلى دزاطت علمُت جدُى بجىاهب ؤلاػكالُت اإلاوسوخت كظمىا بدثىا ئلى ثالثت فـىل، فـلين 

ين وفـل جوبُلي  وكد طبلذ هره الفـىل ملدمت عامت. هظٍس

بُ بي وأثس الىاكع الاكخـادي  و الاحخماعي و الظُاس ي على الىظم اللٍس ت الفـل ألاول ٌؼمل مفهىم الىظام اللٍس

بي وهسكه وآثازه  بي مدل البدث خُث جم الخوسق ئلى ماهُت التهسب اللٍس كما كمىا بخدلُل ظاهسة التهسب اللٍس

بي.  وعالكخه باإلاخغيراث الاكخـادًت، كما جم جىاول مىاهج كُاض التهسب اللٍس

خعلم بالسكابت الجباةُت من خالل جىاول مفهىم السكابت الجباةُت وأػكالها  وأهدافها، وكرلك الفـل الثاوي ٍو

مبادب وئحساءاث السكابت الجباةُت والـعىباث التي جىاحهها، كما جم الخوسق ئلى الىطاةل الخىظُمُت واللاهىهُت 

 للسكابت الجباةُت.



 مقدمة عامة
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الفـل الثالث وهى الفـل الخوبُلي والري جم فُه جىاول السكابت الجباةُت على اإلاظخىي اإلادلي من خالل دزاطت 

بي.مُداهُت على مظخىي   مسكص اللساةب لىالًت مظخغاهم باعخبازه حهاش ٌظاهم في مكافدت التهسب اللٍس
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 جمهيد

ل وحغوُت  ادة هفلاتها فخدخم ُليها البدض ًُ مـادز ظدًدة لخمٍى بن جىطّ وؼان الدولت ؤدي بلى ٍش

الىفلاث اإلاتزاًدة باطخمساز، بذ ًجب ؤن حغوي هره الىفلاث بمىازد ملابلت لها، وإلاىاظهت هره الىفلاث حظعى 

 مً الصخاؾ 
ً
بتالدولت ظاهدة بلى اكخواَ اللساثب التي خـل ظسبا  . الخاكِحن لللٍس

ِاث وكىاهحن  بي مدُم بدؼَس بت جلجإ الدولت بلى وكّ هٌام كٍس ومً ؤظل كمان جىٌُم بًساداث كٍس

بت وفِالُتها مسهىهخان بمدي  بت و ا ززس ًُ هواكها، باإلكافت بلى ؤن ؤهمُت اللٍس ٌظسي وفلها اإلايلف باللٍس

جدلُت اللاثمت مىر لفي مٌِمها جليىن وظبُت هدُجت اطخجابت تزام اإلايلفحن بىاظباتهم، وهره لا اطخجابت وال

بت والتهسب مً ؤدائها، وكد ازرث ًاهسة التهسب  نحب اللدًم كخـاد لاة وؤبِاد طلبُت ُلى  زوحر  ؤزازدفّ اللٍس

لى نالىه بي، خُض حُِم فِالُت الىٌام اإلاظوسةهداف ألا ي ُو  ألاطاطُت ميىهاجههبذ ظهىد  ٌالزمً  اللٍس

ّ ا يف اإلاخمشلت بُت ل وؤلادازةجباجي لالدؼَس  :مباخض زالرى لى جلظُم هرا الفـل بلب اهاُخمدرا هاللٍس

ٌ ألا  اإلابدض بيالىٌام  بلى: مدزل و  اللٍس

بيالتهسب  بػيالُت: ويالشا اإلابدض  اللٍس

بي وهسق كُاطه  اإلابدض الشالض : ألازاز الىاظمت ًُ التهسب اللٍس
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 . الضزيبي الىظام إلى مدخل: و  لا  املبحث

بُت الظُاطت جىفُر مدي مِسفت ًمىً ال بي الىٌام زالٌ مً بال الىاكّ في اللٍس  لها، اإلاوابم اللٍس

بي بالىٌام اإلاخِللت الجىاهب زخل اإلابدض هرا طُِاط لرلً  بلى باللافت واإلايىهاث اإلافهىم خُض مً اللٍس

بُت الىٌم دزاطت ؤهمُت  .اللٍس

 .دراضته وأهميت مكىهاجه الضزيبي، الىظام مفهىم: لاو   املعلب

 ٌ  :ًلي ما اإلاولب هرا في طىدىاو

 الضزيبي الىظام مفهىم: أوال

بي للىٌام بت الفي بالخىٌُم ًسجبى ما منها ُدة مفاهُم اللٍس ت ًسجبى ما ومنها لللٍس  الِىاؿس بمجمُى

بي للىٌام والفىُت ولاكخـادًت ؤلاًدًىلىظُت فحن بلى طيخوسق  ذلً مً واهوالكا اللٍس  :الخالُحن الخٍِس

بي الىٌام ٌِسف :لاو   التعزيف ت ؤبىه اللٍس  وشمً مِحن مجخمّ في وجوبُلها ازخُازها ًساد الي اللساثب مجمُى

بُت الظُاطت ؤهداف خلُم خدد  1.اإلاجخمّ ذلً ازجلاها التي اللٍس

بي الىٌام ٌِسف :الثاوي التعزيف ت هى ؤبىه اللٍس بت الفىُت الـىز  مً وزخازة مدددة مجمُى  جخاٌءم الي لللٍس

ت في وجخمشل هواكها ًف حِمل الي البِئت زـاثف مّ بت بسامج مجمُى لت حِمل مخياملت كٍس  مً مدددة بوٍس

ِاث زالٌ بُت واللىاهحن الدؼَس ت واإلارهساث الخىفُرًت لىاثذ مً ًـاخبها وما اإلاـدزة اللٍس  حظعى الي الخفظحًر

بُت الظُاطت ؤهداف جمشل مدددة ؤهداف جدلُم بلى  2.اللٍس

ف زالٌ ومً  3: يلالخاف الخٍِس ؿُاغت ىًًم نحالخٍِس

بي الىٌام"  جوبُلها واإلاساد لللساثب الفىُت الـىز  مً واإلاسخازة ددةاإلاد اللساثب جمىُتم هى اللٍس

ِاث نحاللىاه بىاطوت وذلً مِها، ءمجخال بِئت يف ت واإلارهساث اإلاسخلفت والدؼَس  ىلب النهاًت يف حظعى يتال الخفظحًر

بُت الظُاطت ؤهداف دلُمج  . اللٍس

 ثاهيا: مكىهاث الىظام الضزيبي.

بي مً الِىاؿس الخالُت:  ًخيىن الىٌام اللٍس

بُت -1  الظُاطت اللٍس

بُت للمجخمّ ظصء مً الظُاطت اإلاالُت وال ي هي بدوزها ظصء مً طُاطخه تحِد الظُاطت اللٍس

بُت  بُت الي زووها وجىفرها الدولت مظخسدمت وافت مـادزها اللٍس ت البرامج اللٍس لاكخـادًت. وهي  مجمُى

                                                           
بُت الىٌم دزاش، ظُد مدُد 1 ت، الجامُِت، الداز اللٍس  22. ؾ ،1999 مـس ؤلاطىىدٍز
ت،  2 بُت، ، الداز الجامُِت، ؤلاطىىدٍز ص ُشمان، الىٌم اللٍس  17، ؾ .2000طُِد ُبد الٍِص
 23مدُد ظُد دزاش، مسظّ طبم ذهسه،ؾ. 3



بي الىٌام                                                                       الفـل ألاٌو :    بي التهسب واػيالُت اللٍس  اللٍس

 

8 
 

الفِلُت واإلادخملت بخدار ؤزاز اكخـادًت واظخماُُت وطُاطُت مسغىبت وظىب ؤزاز غحر مسغىبت للمظاهمت في 

 . 1جدلُم ؤهداف اإلاجخمّ

 بيالتشزيع الضزي-2

بُت في ػيل كاهىوي وهرا مً ؤظل جدلُم ؤهدافها وظب ؤن  هى ُبازة ًُ ؿُاغت مبادت وكىاُد الظُاطت اللٍس

بُت  بي بؼيل ظُد لظد مىافر التهسب ؤمام اإلاالن هما ًجب ؤن جليىن اللىاهحن اللٍس ّ اللٍس جخم ؿُاغت الدؼَس

 مسهت جخىُف والٌسوف لاكخـادًت للدولت.

 إلادارة الضزيبيت  -3

 ّ بي فهي ذلً اظهاش الفي ؤلادازي اإلاظاوٌ ًُ جىفُر الدؼَس بُت ؤداة جىفُر الىٌام اللٍس حِخبر ؤلادازة اللٍس

بي وذلً مً زالٌ فسق اللساثب وظباًتها.  اللٍس

 

 املعلب الثاوي: أثز الىاكع الاكتصادي والاجتماعي والطياس ي على الىظم الضزيبيت.

بُت  الظاثدة في ؤي بلد جازس في الىاكّ لاكخـادي الظاثد في اإلاجخمّ وفي مً اإلاِلىم ؤن الىٌم اللٍس

اث دزٌى ُالُت وهى ما ظِل ألاهمُت اليظبُت إلاسخلف  ميىهاجه فالدٌو اإلاخلدمت اكخـادًا ًخمخّ ؤفسادها بمظخٍى

إلاخددة مً بحن مسخلف الـىز الفىُت لللساثب هما هى الخاٌ في الىالًاث ا اللساثب للدزل في مىكّ الـدازة

ىُت ، ؤإلااهُا والُابان  . 2ألامٍس

بي كد ًسخلف ما ًازس الهُيل لاه بي ومً زم فةن الىٌام اللٍس كخـادي للمجخمّ بدوزه في ػيل الىٌام اللٍس

مً دولت ؿىاُُت بلى دولت شزاُُت، ؤي مً دولت حظخسدم ألاطالُب الخدًشت في الصزاُت ُلى طبُل اإلاشاٌ بلى دولت 

هما ًازس الىاكّ ، ث الفالخُت بـفت زاؿتى ما ًوسح مؼيلت فسق اللساثب ُلى ؤلاًساداحظخسدمها ؤطاطا وه

بي في الدولت الدًمىكساهُت مخِدد ألاخصاب ُلى الِبء  بُت بذ ًسخلف الِبء اللٍس الظُاس ي ُلى الىٌم اللٍس

بت في بي في دولت غحر دًملساهُت  ٌظمذ فيها جبادٌ الظلوت خُض ؤهه ٌؼمل فسق اللٍس الدٌو التي بها  اللٍس

ادة اإلاىازد اإلاالُت لخغوُت بسامج ؤلاهفاق  ُِت حؼىُلُت ، وكد جٌهس هره الدٌو في مٌِم ألاخُان بلى ٍش مجالع حؼَس

 3 ُبي بالىاكّ الظُاس ي فةهه ًخإزس هرلً بخوبُم الِالكاثٍالخيىمُت غحر السػُدة، وبلدز ما ًخإزس الىٌام اللس 

ت مً الدٌو ظِلها جخِامل فُما بُنها الظُاطُت بحن الدٌو بذ ؤن وظىد  ُاللاث طُاطُت مخمحزة بحن مجمُى

بُت ( هما هى اخاٌ في دٌو لاجداد ألاوزوبي. بُت جدظم بالفِالُت ) جىخد الظُاطت اللٍس  بمِاملت كٍس

بُت بيل مً الفلظفاث وألاخىاٌ  لاظخماُُت الظاثدة في اإلاجخمّ فمً ألاهمُت بميان ؤن  وكد جخإزس الىٌم اللٍس

بت مّ مساُاة الدزل اإلاسجفّ والدزل اإلاىسفم.  جوبم الِدالت في فسق اللٍس

                                                           
م، ؤمدد ًىوع  1 ت، الجامُِت الداز الِامت، والىفلاث اللساثب بوٍس  25- 27. ؾ ،2000 مـس، ،ؤلاطىىدٍز
ُبي الىٌام فِالُت مساد، اهـس 2 ت بني اللٍس اث دًىان والخوبُم الىٌٍس  17. ؾ ،2011 الجصاثس، الجامُِت، اإلاوبُى
بُت الىٌم حجاشي، الظُد اإلاسس ي 3 ت بني اللٍس  11. ؾ ،2001 بحروث الجامُِت، الداز والخوبُم، الىٌٍس
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بُت، ففي الدٌو الي ًىدؼس فيها حِاهي الخمىز  هما جازس ُاداث اإلاجخمّ وكُمت ألازالكُت ُلى الىٌم اللٍس

ت، وحِم فيها ؤلِاب اإلاساهىاث والُاهـِب ًـ بذ لللساثب ُلى هره واإلاظىساث بإهىاُها وجخم فيها اإلاِامالث التربٍى

بي والِىع بالِىع   1اإلاجاالث مياها بازشا في هٌامها اللٍس

 

 علب الثالث: إلالحاااث اجبباييتامل

بي وهرا بي واهذ في ظاٌ هُيل الىٌام اللٍس  مً بحن ؤهم ؤلاؿالخاث والخِدًالث الي ؤدزلذ ُلى الىٌام اللٍس

بُت.  2بؿالح هُاول ؤلادازة اللٍس

 تعللت هييلل الىظام الضزيبيث امل: إلالحاااالأو 

 دًتاجبباًت العا -1

طمذ لاؿالح بالبدض ًُ مـادز ظدًدة لخمىً مً حغوُت هفلاث الدولت اإلاتزاًدة خُض ؤخدزذ فيها 

وهي  1991واإلاخلمً كاهىن اإلاالُت لظىت  1990/12/30اإلاازر في  36-90كساثب ظدًدة ظاء هبا اللاهىن زكم 

 هما ًلي:

 حِخبر اللساثب ُلى الدزل مً بحن ؤهم ؤلاؿالخاث اإلاخِللت باللساثب اإلاباػسة. الضزايب على الدخل: 1-1

 IRG إلاجماليالضزايب على الدخل  1-1-1

 سة والسطىم اإلامازلت ُلى ما ًلي:مً كاهىن اللساثب اإلاباػ (1)جسخف اإلاادة 

بت  بت وخُدة ُلى دزل ألاشخاؾ الوبُُِحن حظمى كٍس بت ُلى الـافي جاطع كٍس الدزل وحِسق هره اللٍس

بت وجخمحز بالخـاثف الخالُت:ؤلاظمالي للميلف بالل  ٍس

 :بت مسة واخدة في الظىت بمِني ؤن ضىىيت  هره اللٍس

 :ا وايدة ء خُض ؤن الصخف ازاكّ هال ظمّ ول مدازُله مً زالٌ ممازطت ليؼاهه خُض ًليىن ُو

بت. بُا واخد ًسلّ هره اللٍس  كٍس

 ائها بي ُو  اللٍس

 3جمَى اإلادازُل الـافُت الخالُت:مً كاهىن اللساثب اإلاباػسة ًخيىن الدزل الـافي في م 02خظب اإلاادة 

 .ت  ألازباح الـىاُُت والخجاٍز
                                                           

 184. ؾ ،1992 لبىان، الِسبُت، النهلت داز الِامت، اإلاالُت ؤطاطُاث خؼِؽ، ؤمدد ُادٌ 1
ُبي الىٌام في الجباثُت السكابت هالُب، خمد 2  36، ؾ.2002-2001-الجصاثس، لاكخـادًت،ظامِت الِلىم في ماظظخحر، ػهادة لىُل زطالت الجصاثسي، اللٍس

ت الجمهىزٍت 3 ت الؼِبُت، الدًملساهُت الجصاثٍس  ،1991 اإلاالُت كاهىن  اإلاخلمً اإلامازلت، والسطىم اإلاباػسة اللساثب كاهىن  لللساثب، الِامت اإلادًٍس

دة  13.ؾ ،7 اإلاادة ،57الِدد السطمُت، الجٍس
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 .ت  ؤزابذ املهً غسي الخجاٍز

 .ُاثداث اإلاظدشمساث الفالخُت 

 .ُاثداث زئوض ألامىاٌ اإلاىلىلت 

  ،  فىاثم اللُمت اإلاخدبِت ًُ الخىاٌش بملابل مً الِلازاث اإلاهىُت.اإلاسجباث وألاظىز واإلاِاػاث والسبَى

 بت  ألاشخاؾ الخاكِحن لللٍس

 .ألاشخاؾ الرًً ًىظد مىهً لخيلُفهم الجباجي ُلى الجصاثس 

 .ألاشخاؾ الرًً ًىظد مىهً جيلُفهم زازط الجصاثس الري ًيىن ُاثداتهم مـدز ظصاثسي 

 ً اثفهم ؤو  ًسلِىن في هرا البلد ال يلفىن مهام في بلد ؤظىبي والرًً ؤُىان الدولت الرًً ًمازطىن ًو

بت شخـُت ُلى مجمَى دزلهم.  للٍس

  ل ت ؤو ؤظىبُت الرًً ًخدـلىن في الجصاثس ُلى ؤزباح ؤو مدازُل ًخم خٍى ألاشخاؾ مً ظيظُت ظصاثٍس

بت ُليها في الجصاثس بملخض ى اجفاكُت ظباثُه مّ البلد آلازس.  فسق اللٍس

 اؾ وػسواث اإلاظاهمت الرًً هلم مظاولُت جلامىُت وغحر مددودة خظب اإلاادة ؤُلاء ػسهت ألاشخ

 مً كاهىن اللساثب اإلاباػسة. 07

 .الؼسواء في الؼسواث اإلادهُت واإلاهىُت 

بت فخسلّ  لت خظاب هره اللٍس  طلم جـاُدي خظب الؼساثذ. بلىؤما هٍس

 : IBSح الشزكاث ابالضزيبت على أر  1-1-2

بت ُلىإج مجللد  وكد ُسفتها  1991مً كاهىن اإلاالُت طىت  38ح الؼسواث بمىظب اإلاادة ابؤز  طِع كٍس

 1اػسة والسطىم اإلامازلت هما ًلي:مً كاهىن اللساثب اإلاب 135اإلاادة 

حن اإلاؼاز  ت ُلى ظمل ألازباح واإلادازُل الي خللتها الؼسواث وغحرها مً ألاشخاؾ اإلاِىٍى بت طىٍى جاطع كٍس

 ُلى ؤزابذ الؼسواث.اللاهىن وحظمى باللساثب مً هفع  136بليهم في اإلاادة 

 يُبٍطبم ًدبني لىا زـاثف هره اللس  مً زالٌ ما

 .حن بت وخُدة بمِنى ؤنها حِسق ُلى ألاشخاؾ اإلاِىٍى  كٍس

 بت ُامت جفسق ُلى مجم  ل ألازباح دون الخمُحز لوبُِتها.كٍس

 ت ؤي ؤهىا جفسق مسة واخدة في الظى بت طىٍى  زالٌ الظىت.ت ُلى ؤزباح اإلادللت كٍس

 .بت وظبُت خُض زلّ إلاِدٌ ازبذ ولِع ظدٌو جـاُدي  كٍس

                                                           
ت الجمهىزٍت  1 ت الؼِبُت، الدًملساهُت الجصاثٍس  ،1991 اإلاالُت كاهىن  اإلاخلمً اإلامازلت، والسطىم اإلاباػسة اللساثب كاهىن  لللساثب، الِامت اإلادًٍس

دة  66.،ؾ1991 طىت اإلاالُت، كاهىن  مً 38 اإلاادة ،9 الِدد السطمُت، الجٍس
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  ّلت خدًد السبذ الخاك الؼفافُت وذلً مً زالٌ الىٌس، الؼاملت إلاجمَى ؤزباح اإلايلف وهرا هٍس

بت.  لللٍس

  الؼسواث مهما وان ػيلها وغسكها باطخصىاء ػسواث ألاشخاؾ، ػسواث اإلاظاهمت بمفهىم اللاهىن

بت ُلى ؤزباح الؼسواث في هره الخالت ظبان ًسفم  الخجازي، بال بذا ازخازث هره الؼسواث الخلَى لللٍس

ذ اإلاىـىؾ ُلُه في اإلاادة  مً هرا اللاهىن وال زظِت في هرا ازخُاز هره خُاة  151هلب  ازخُاز بالخـٍس

 الؼسهت.

 زث الخلَى الؼسواث اإلادهُت الي لم جخيىن ُلى ػيل ػسواث باألطهم باطخصىاء الؼسواث الي ازخا

ذ اإلاىـىؾ ُلُه  بت ُلى ؤزباح الؼسواث، وفي هره الخالت ًجب ؤن ًسفم هلب ا ازخُاز بالخـٍس لللٍس

ذ اإلاىـىؾ ُلُه  ف هره اخالت ًجب ؤن ًسفم هلب لازخُاز بالخـٍس بت ُلى ؤزابذ الؼسواث، ٍو لللٍس

ل مً  30ازة) كبل مً هرا اللاهىن مسفم بىؼف ًبحن هدُجت اإلااطظت ( زبذ ؤو زظ 151في اإلاادة  ؤفٍس

 الظىت اإلاالُت و ال زظِت في هرا  لازخُاز مدي خُاة الؼسهت.

حِخبر كساثب لاجفاق مً بني ؤهم ؤلاؿالخاث اإلاخِللت باللساثب الغحر مباػسة الي حِخبر ضزايب إلاهفاق:  1-2

بت غحر مباػسة ُلى لاطتهالن   والتي ًخدملها اإلاظتهلً النهاجي.كٍس

 : TVAالزضم على الليمت املضافت  1-2-1

ىت  بت غسي مباػسة ُلى اطتهالن ظمّ مً هسف اإلااطظت بلى فاثدة الخٍص السطم ُلى اللُمت اإلالافت هي كٍس

 مىمُت لُدملها اإلاظتهلً النهاجي.الِ

 1ومً مصاًا التي ظاء بها جإطِع هرا السطم هجد:

  بي بخلخُف ُدد اإلاِداث بخللُف ُدد ( وهرلً  9% -19اإلاِداث بلى مِدلحن ) %جبظُى الىٌام اللٍس

م طمُذ هما السطم الىخُد ُلى ؤلاهخاط   TUGPSوالسطم ُلى جإدًت الخدماث . TUGPظاء لخٍِى

 ُت.طهىلت جوبُم هرا السطم باليظبت إلدازة اللساثب واإلااطظت اإلاِى 

  بُت بوؼاء هرا السطم ًخماش ى مّ ما حظعى بلُه دٌو لاجداد اإلاغازبي مً الخيظُم في الظُاطاث اللٍس

ت في ألاطىاق الخازظُت. وهرا جدفحز اإلااطظاث  الجصاثٍس

 الِملُاث الخاكِت للسطم ُلى اللُمت اإلالافت 

بت وظى   :ابخُض زلّ لهره اللٍس

  1991مً كاهىن اإلاالُت لظىت . 04 الي ًلىم هبا اإلاىخجىن الرًً ُسفتهم اإلاادة والدظلُاثاإلابُِاث 

 .ت  ألاػغاٌ الِلاٍز

                                                           
ُبي الىٌام ظمام، خمىد 1  ، مىخىزي خمىد ظامِت لاكخـادًت، الِلىم في دهخىزاه ؤهسوخت الجصاثس، خالت دزاطت لاكخـادًت، الخىمُت ُلى وؤزسه اللٍس

 130.ؾ ،2010 ،2009 كظىوُىت،
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 بت واإلاظخىزد واإلاىجصة لاإلابُِاث والدظلُماث ُلى ا خاٌ ألاؿلي مً اإلاىخىظاث ؤو البلاجّ الخاكِت لللٍس

 وفلا لؼسون البُّ بالجملت مً كبل الخجاز اإلاظخىزدًً.

 .ُملُاث جشبُذ اللُم اإلاىلىلت الي ًلىم هبا الخاكِىن للسطم 

  ؤهفظهم لخلبُت خاظتهم الخاكِت ؤو اخخُاظاث ألامالن غحر جلً اإلاشبخت الي ًلىم بها الخاكِىن للسطم

للسطم ُلى اللُمت اإلالافت ؤو  مظدشمساتهم اإلاسخلفت ُلى ؤهه حظخِمل هره ألامالن اظاش ُملُاث زاكِت

 مً هفع اللاهىن. 09ىن مِفاة هبلا للمادة يج

 تمظ  .1ُّ الِملُاث غسي اإلابُِاث وألاػغاٌ الِلاٍز

 اجبباًت املحليت -2

 2.لى اليؼان واللساثب ُلى اإلالىُت ُوحؼمل اللساثب 

 الضزايب على اليشاط  2-1

 TAPالزضم على اليشاط املنهي  2-1-1

لُدل خل السطم ُلى اليؼان الـىاعي والخجازي  1996جإطع هرا السطم بمىظب كاهىن اإلاالُت لظىت 

TAIS  والسطم ُلى اليؼان الغحر ظازيTANC % ٌن الرًً ًمازطىن خُض ٌؼمل ألاشخاؾ الوبُُِح20,55بمِد

ماٌ ؤو ؤلاًساداث الخاؿت. ا ؤو غحر ظازي وخـل هرا السطم خظب خالت زكم ألُا  وؼان ؿىاُُا ؤو ظاٍز

 الدفع اجبشافي : 2-1-2

لاث والِالواث، خُض ًلّ ُلى ُاجم ألاشخاؾ  ت للاء اإلاسجباث وألاظىز والخٍِى ؼمل اإلابالغ اإلادفُى َو

حن والهُئاث اإلاخِ  ا.هبللت بالجصاثس واإلامازطت ليؼاهها الوبُُِحن واإلاِىٍى

 ظابه فُليىن وفم اإلاِداث آلاجُت:ؤما خ

 %6 لب  اث مبا فيها ا امخُاشاث الُِيُت.اليظبت للمسجباث واظىز والخٍِى

 %1.ت  باليظبت للمِاػاث والسبَى الِمٍس

 الضزايب على امللكيت 2-2

 وجخلمً ما ًلي:

 TFالزضىم العلاريت  2-2-1

 ازي طىىي ُلى اإلاىاٌش واإلاـاوّ .بإن ًاطع زطم ُل 1991مً كاهىن اإلاالُت لظىت  278خُض ظاءث اإلاادة 
                                                           

 40خمد هالُب، مسظّ طبم ذهسه، ؾ. 1
لُا، ػماٌ اكخـادًاث ظلت الجصاثس، في البترولُت الجباًت خل الِادًت الجباًت بخالٌ ُملُت جلُُم ُمىز، بً مظسي  زشقي، هماٌ 2  ظامِت ، 5 الِدد بفٍس

 325.ؾ الجصاثس، وزكلت،
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  TA الخوهحرزطم   2-2-2

ليىن لفاثدة البلدًاث الي حؼخغل  1991مً كاهىن اإلاالُت لظىت  263ُلى اإلاادة  ع هرا السطم بىاءاطوكد ؤ ٍو

سلّ لهرا السطم ؤصخاب اإلالً ؤو خم لاهخفاَ،  هبا مـلخت زفّ اللماماث اإلاجزلُت ومجهصة بؼبىت كىىاث ٍو

خدمل السطم اإلاظخإظس الري ًمىً ؤن ا وجلامىُا مّ ؿاخب ا ٍو  .1لًإلاًدفِه طىٍى

 إلادارة اجبباييت هيا: إلحاحاث

ِاث الجباثُت لىخدها غحر هفُلت بةؿالح الىٌام الجباجي دون ؤن جـاخبها بؿالخاث  بن بؿالح الدؼَس

ت، كاُدًت جخمشل في بدزاٌ الخىٌُماث الجدًدة ُلى الهُيل ؤلادازي والِمل ُلى جىفحر ول ؤلامياهُاث  بداٍز

ت واإلاادًت الالشمت لها مً ؤظل اخفاي ُلى ألاه الخىُف مّ الخوىزاث  داف ألاطاطُت لإلؿالح الجباجي و البؼٍس

بُت جدذ زكابت وشازة ،  لاكخـادًت ت الِامت لللساثب الهُئت اإلاظاولت ًُ وكّ الظُاطت اللٍس حِخبر اإلادًٍس

ُِت والخىٌُمُت اإلاخِللت باللساثب وهر ا حظُحر وجدـُل اللساثب اإلاالُت خُض جلىم باكتراح اللىاهحن الدؼَس

 والسطىم.

ت الِامت  1990ظىان  23( اإلاازر في  90- 190ؤكس اإلاسطىم الخىفُري زكم )  بةوؼاء بدازة ظباثُه ُلى زؤطها اإلادًٍس

ُت، زم ظاء اإلاسطىم ال اث فُس واإلاخلمً  19-اإلاازر في   91-43خىفُري زكم لللساثب الي جخيىن مً ُدة مدًٍس

س ؤلادازة الجباثُت هما  ُِت وجىٌُمُت تهدف في ظلها بلى جوٍى بي باإلكافت بلى طً كىاهحن حؼَس كاهىن ؤلاؿالح اللٍس

ت الِامت لللساثب واإلاخمشلت فُما ًلي:  2جم جددًد مهام اإلادًٍس

 ووكّ بسامج اليؼاهاث الجباثُت . دزاطت 

 بت.الح الجباثُت الِمل ُلى جدظحن الِالكت بحن اإلاـ  والخاكِحن لللٍس

  جوبُم ؤلاظساءاث واللىاهحن اإلاخِللت باليؼواث الجباثُت بكافت بلى بُداد جىكِاث ؤلادازاث الجباثُت

اث الجباثُت.وجـفُت ،جدـُل اللساثب والس   طىم ومِالجت اإلاىاُش

 س وطاثل السكابت الجباثُت واخسؾ ُلى جىفُر الىـىؾ واللىاهحن اإلاخِللت بالجباً ر حجىف ت والظحر وجوٍى

 الجباًت والهُئاث اإلاسجبوت بها. الخظً إلاـالح

 .ُِت والخىٌُماث اإلاخِللت بيل اللساثب والخلىق ّ الىـىؾ الدؼَس  دزاطت وازخُاز مؼاَز

 

 

 

 
                                                           

ُبي اللغى هالب وطُلت 1 بُت، والفِالُت اللٍس  . 117.ؾ ،2004 ، البلُدة، ظامِت وبىىن، مالُت هلىد ماظظخحر، ػهادة لىُل زطالت اللٍس
ت الجمهىزٍت  2 ت الؼِبُت الدًملساهُت الجصاثٍس ت مهام جددًد اإلاخلمً 97-09 زكم الخىفُري اإلاسطىم لللساثب، الِامت ،اإلادًٍس  مدًٍس

دة1997اللساثب،  37.ؾ ،50 الِدد السطمُت، ،الجٍس
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 إشلاليت التيزب الضزيبي.: ويحث الثااملب

بي مؼيلت ؤطاطُت حِاوي منها مجُّ الدٌو طىاء واهذ اإلاخلدمت ؤو  الىامُت وهره بن ًاهسة التهسب اللٍس

ل  بُت ؤي الخللُف مً مدازُل الدولت وبالخالي الخللُف في جمٍى اإلاؼيلت جللف مً مظخىي الخـُلت اللٍس

 يؼاهاث لاكخـادًت و لاظخماُُت.ال

 : مفهىم التيزب الضزيبي وأهىاعه.املعلب لاو  

بي.الؤو   : مفهىم التهسب اللٍس

بي جلً اإلاسالفاث  1حٍِسف: بي ؤو الشغساث ًلـد التهسب اللٍس ّ اللٍس اللاهىهُت اإلاخمشلت في ُدم لامخشاٌ للدؼَس

بي ظمُّ الىطاثل وألاػياٌ طىاء حِلم ألامس  اإلاىظىدة في اللاهىن مً ؤظل الخسلف مً ؤداء الىاظب اللٍس

ىت الِمىمُت والري  الِملُاث اإلاداطبُت ؤو الخسواث اإلاادًت وذلً ول ؤو ظصء مً اإلابلغ الىاظب الدفّ للخٍص

 1حظخِمله الدولت في حغوُت هفلاتها وجدلُم ؤهدافها ا لاكخـادًت ولاظخماُُت.

بُت اإلاظخدلت وذلً اُخماد ُلى وظىد كىاُد كاهىهُت مسالفت  2حٍِسف: باء اللٍس ؤبىه ًلىم ُلى زفُم ألُا

بي الِام ؤو هىان فجىة داثما لل  .2 ِلد اللٍس

بي ُدة جلظُماث  هلخـها فُما ًلي: للتهسب اللٍس

 ايت املشزوعيت:اهمً   -1

 ى:لىً جلظُمه مً هره الىاخُت بمً

 3:التيزب املشزوع ) جىب الضزيبت( 1-1

تًخمشل في لاطخِماٌ ؤلادازي للىكُِت غحر اإلاىـىؾ ُليها مً ه لـد به ، سف اللىاُد اللاهىهُت وؤلاداٍز ٍو

بت اإلافسوكت ُلُه هدُجت بِم الشغساث اإلاىظىدة في اطخفادجه مً  1ؤًلا زلف الصخف مً ؤداء اللٍس

بي خُض ؤن اطخِماٌ اإلايلف لهره الشغساث ال ٌِد مسالفت ؤو اهتهان لألخيا ّ اللٍس  م الجباثُت .الدؼَس

 املشزوع ) الغش الضزيبي ( . ر يلغالتيزب ا 1-2

بي بةجباَ ؤطالُب مساًهى ؤن   4غؽ.لفت لللاهىن ومخممت بوابّ الداٌو ؤخد ألافساد الخسلف مً التزامه اللٍس

ًلـد به هرلً ؤهه طلىن بظسامي ملـىد ومِخمد باُخبازه فِل بزادي ًلىم به اإلامٌى الري ًلسز مسالفت 

بي. بي هى ظصء ووظه مً ُدم لاهخٌام اللٍس لُه فةن الغؽ اللٍس بت ُو  3اللاهىن للخسلف مً دفّ اللٍس

                                                           
 39مدُد بىشٍدة، مسظّ طبم ذهسه، ؾ  1
2  A. Margairaz. La faraude fiscale et ces succédanée 2éme édition 1997.p 27 
اث الِامت، اإلاالُت مبادت ًىوع، مُاٌ مىـىز  3  173. ؾ ،1999 هسابلع، اإلافخىخت، الجامِت موبُى
اث دًىان الِامت، اإلاالُت ُلم الىاي، ببساهُم مدمىد  4  7.  6ؾ ،1987 ُىابت، الجامُِت، اإلاوبُى
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بي. 1الجدٌو زكم   ؤوظه الدؼابه ولازخالف بني الخجىب والغؽ اللٍس

 دؼابهالؤوظه 

 .بُت ىت مً ؤلاًساداث اللٍس  ول منهما ًادي بلى خسمان الخٍص

 .ول منهما ًخمشل الِىـس اإلاِىىي واإلاخمشل في جىفس اللـد وهُت التهسب 

 .بت ولُا ؤو ظصثُا  ول منهما طلىن يهدف مً زالٌ اإلايلف ؤي الخسلف مً دفّ اللٍس

 . الٌاهسجان مسجبوخان بظىء هُت اإلايلفحن 

 

 

 لازخالفؤوظه 

 بي الخجىب بي الغؽ اللٍس  اللٍس

 مؼسوَ ؤطلىب 

 الجباًت ألخيام اهتهان ؤو مسالفت ٌِد ال 

 اللاهىن  ُلُه ٌِاكب ال. 

 مؼسوَ غحر ؤطلىب اللاهىهُت الشغساث ُلى ٌِخمد ؤلىه اهدؼافه ؿِىبت 

 َالغؽ بوابّ ومخمظىت لللاهىن  زالفت ؤطالُب بجبا  

 اللاهىن  ُلُه ٌِاكب 

 والخداًل التزوٍس  ُلى  ٌِخمد  ؤلىه  اهدؼافه  طهىلت  

 

 املصدر: مً إعداد العالبت اهعحاكا مً التعزيفاث الطابلت الذكز.

  مً هاخُت ؤلاكلُم

 ًمىً جلظُم ؤهىاَ التهسب مً خُض هاخُت ؤلاكلُم بلى: -2

 : التيزب املحلي 2-1

هرا الىَى خدر في هواق خدود الدولت اإلاىظىدة بها خُض جليىن ؤفِاٌ التزوٍس الي ًلىم بها اإلايلف 

بي ؤو بوسق وؤطالُب ؤزسي مشل التهسب ًُ  جخِدد هره الخدود اطخغالٌ الشغساث اإلاىظىدة في الىٌام اللٍس

بي خُض ًادي امخىاَ الفسق ًُ اللُام بالخ م لامخىاَ ٌظمى الخجىب اللٍس بت ختى هٍس ـسف اإلايص ئ لللٍس

دا  ًخجىب دفِها بسفم بطتراد بِم الظلّ ألاظىبُت لخفادي اللساثب الجمسهُت ُدم جلدًم اإلايلف جـٍس
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بت ومِخمد في ذلً ُلى ُدم وظىد ملس ليؼاهه ؤو ٌِخمد ُلى وؼاهه مً  بُا مً اليؼان الخاكّ لللٍس كٍس

  1.ظهت بلى ؤزسي وفي هره الخالت ًيىن التهسب ػبه جام.

 التيزب الدوي  2-2

ٌِخبر هرا الىَى مً التهسب مً ؤزوس ؤػياٌ التهسب بذ ؤهه ًخمشل في الِمل ُلى الخسلف مً دفّ 

م التهسب غحر اللاهىي للمدازُل و ألازباح التي مً اإلافسوق ؤن جسلّ للساثب البلد  بت في بلدها ًُ هٍس اللٍس

بيالري خللذ فُه فِال بلى بلد آزس ًخمحز   اإلاالثم اإلاىسفم . بلغوه اللٍس

 ىً جلظُم ؤهىاَ التهسب بلى:مهرلً ً:  مً هاايت الشلل -3

دت إلاسالفت  الغؽ البظُى: 3-1 هى ًخِلم بِدم اهخٌام ؤو وظُان ؤو ُدم خم خظً هُت ؤو مً بزادة ؿٍس

بت.اللاهىن وهى ػاجّ هيظُان بِم ُىاؿس ال اء ؤو اإلاادة الخاكِت لللٍس  ُى

بت طىاء بخلدمي جـُذ زادَ ؤو ا امخىاَ ًُ  الغش املزكب: 3-2 هى الظعي ؿساخت بلى جللُل ؤلادازة لللٍس

بي.  ذ اللٍس  2جلدمي الخـٍس

 

 املعلب الثاوي: أضباب التيزب الضزيبي.

ىت الدولت هي ظُىب ميلفيها بـىزة ؤطاطُت فبةمياهىا جـىز آلازاز الظلبُت الي جىِىع ُلى  بذا واهذ زٍص

ىت بذا ُمد  اًا بالتهسب اإلاؼسوَ والغحر مؼسوَ لللساثب والي حِىد ؤطبابها بلى ُىامل جلً الخٍص اإلايلفحن ؤو الُس

بُت الخاؿت بيل دولت وبالخالي للتهسب  ِاث اللٍس ُدًدة جبِا الزخالف ألاوكاَ لاكخـادًت ولاظخماُُت والدؼَس

بي ؤزاز طلبُت وذلً في ظمُّ اإلاُادًً.  اللٍس

 أضباب مباشزة أوال: 

 باػسة في اهدؼاز ًاهسة التهسب.في جلً الِىامل الي حظاهم بـفت موجخمشل 

وحِىد بـىزة ؤطاطُت بلى ُاللت الىد اإلافلىدة بحن الدولت واإلاىاهً ؤو بخِبحر اػمل بلى ما :  أضباب هفطيت -1

 ت .ؤطباب الدؼىًُ وفلدان اإلاـداكُ بحن ؤلادازة اإلاالُت واإلايلفحن مً

باء  بُت اإلاللاة ُلى واهله ظِله ملوسا بلى البدض ًُ الشغساث اللاهىهُت الي جدُػِىز اإلايلف بشلل ألُا ذ اللٍس

بت  .3 له مجاالث التهسب مً اللٍس

                                                           
بُت الىٌم ُىاًت، خظني غاشي     3421. ؾ لبىان، الجامِت، ػباب ماطظت ؤلاطالمي، اإلاالي الفىس في اللٍس
 218ُبد اإلاجُد كدي ، مسظّ طبم ذهسه، ؾ . 2
 54، .53مدمد هالب، مسظّ طبم ذهسه، ؾ 3
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بي ِىد بلى اُخباز كِف الىعي اللٍس بت اكخواَ هلدي مادي دون ملابل وبلى ؤطباب  لدي اإلايلفحن  َو اللٍس

سُت باُخلاد ؤنها ؤداة اغخـاب وبفلاز الؼِىب خُض ٌ بت وظه مً جاٍز ؤوظه اإلالاومت ِد التهسب مً دفّ اللٍس

بت الىطُلت ألاهثر ط هىمىذ هجاُت في ُلى ذلً اإلاجخمّ الجصاثسي ببان لاطخِماز الفسوس ي خُىما واهذ اللٍس

ذ مـادزة ألامىاٌ .  حظٍس

 1أضباب إداريت -3

 بت واإلالفاث اإلاِسوكت للدزاطت.الِدد الهاثل للميلفحن الخاكِحن للل  ٍس

  فحن وهلف هفاءتهم اإلاهىُت. ُددهلف  اإلاًى

 فحن ًخىاهاون مّ اإلايلف حن مظاُدتهم ُلى كالت اإلاسجباث وغُاب اإلايافئاث اإلادفصة مما ظِل اإلاًى

 التهسب السػاوي.

  ُدم اإلاظاواة في الخوبُم وظدز بىا ؤن هفسق بحن الِدالت اللاهىهُت والِدالت الفِلُت، فلد لخيىن

بت مً الىظهت اللاهىه ُت هما ؤزادها اإلاؼَس اإلاالي زم مجيء ؿِىباث الخوبُم فخلض ي ُلى هره اللٍس

بت  س اللٍس بت ال  حِخبر ُادلت بال بذا اطخىفذ زهني الِدالت، ؤي ُدالت جلٍس الِدالت، و ال ػً ؤن اللٍس

دالت جوبُلها،  ُو

 مباشزة ر يأضباب غ  ثاهيا :

 :. ألاطباب الظُاطُت1

بي ؤهه  بن ُدم لاطخلساز الظُاس ي ولاكخـادي دازل الدولت ُادة ما ًيىن طببا لؼَُى التهسب اللٍس

اثفها  ُدم كدزتها ُلى موالبتهم  وبالخاليًىلد ؤلاخظاض لدي ألافساد بِدم كدزة الظلواث الِامت ُلى اللُام بًى

بُت ت الظىداء. ، وهمشاٌ ُلى ذلً هإزر الجصاثس ؤزىاء2 ؤبداء التزاماتهم اللٍس  فترة الِؼٍس

بي ًسجفّ ولما طاد اإلاجخمّ خالت مً السخى الِام ُلى اللساثب وشادث  خُض جبني الدزاطاث ؤن التهسب اللٍس

الؼيىي مً ُدم بهفاق خـُلت اللساثب في اإلاىافّ الِامت ؤو ُدم وظىد ُدالت في جىشَّ الدزل اللىمي ؤو في 

دًتها الخيىمت واللواَ الِام زاؿت بذا ػاَ بُنهم ؤن خـُلت اللساثب جىشَّ الخدماث  لاظخماُُت الي جلىم بخإ

جرهب لإلهفاق ُلى كلت مً ؿفىة اإلاجخمّ الرًً ٌِخبرون مً ؤهثر اإلاتهسبحن مً دفّ اللساثب وهرلً جرهب 

ت ال لصوم هال.  لإلهفاق ُلى ؤغساق مٌهٍس

 

 

 

                                                           
بي والىٌم الِامت اإلاالُت ُوىي، فىشي 1  27.،76،72 ؾ ،2003 الخلىكُت، الخلُب ميؼىزاث الدولت، ومىاشهت اللٍس
 225.ؾ ،2003 لبىان، الِسبُت، النهلت داز اإلاالُت، والظُاطت الِامت اإلاالُت فىشي، اإلاىِم ُبد 2
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 لاضباب الاكتصادًت:  -2

يلما وان وكّ اإلامٌى لاكخـادي مخدهىز بلى ظاهب في ُملُت التهسب فدًت دوزا هاما بن لألطباب لاكخـا

بي هبحر والِىع صخُذ.  1الِىامل لاكخـادًت اإلادُوت ولما وان التهسب اللٍس

 الىضع الاكتصادي للممى   2-1

بي واإلامٌى ُادة  بت ُادة ما ًيىن ُامال مدددا للتهسب اللٍس بن الىكّ لاكخـادي للممٌى ؤمام اللٍس

بت اإلالسزة ُلُه ؤم ال. فةن اطدؼِس اإلامٌى اهه كد اطخفاد ما  ٌظخوُّ ؤن ًددد هل اطخفاد مً دفّ اللٍس

لُه والِىع صخُذ. بت فةهه البد وؤن ًبادز داثما بلى طداد اللساثب اإلالسز ُو  بالفِل مً ظساء دفّ اللٍس

 الىضعيت الاكتصادًت العامت 2-2

بي ففي فتراث لاشدهاز والسواط  كخـادًت جلِب هي ألازسي دبن ألاوكاَ لا وزا هاما في التهسب اللٍس

لاكخـادي جصداد مدازُل ألافساد وملدزتهم الؼساثُت مما ًللل مً دزظت خظاطُتهم الزجفاَ ألاطِاز خُض ًمىً 

بي لصباثىه  بي ُلُه مما  بةدماظهللميلف مً جدمُل الِبء اللٍس في مثن الظلِت وبالخالي ًلل زلل الِبء اللٍس

 للل مً خاالث التهسب والِىع صخُذ في خاالث السوىد ولاهىماغ لاكخـادي.ً

 

 ظزق التيزب الضزيبي املعلب الثالث:

بي بازخالف هَى اليؼان ومهازة اإلاتهسب وكد ؤدي الخفخذ لاكخـادي والخوىز  جخِدد ؤػياٌ التهسب اللٍس

بي، ومً بحن ؤبسش  الخىىىلىجي وشٍادة الخِامالث لاكخـادًت بلى جوىز هسق التهسب الوسق اإلاظخِملت في ذلً  اللٍس

 ما ًلي:

 التيزب عً ظزيم العملياث املحاضبيت -1

دُت خُض ًخم جددًد الخلىق الىاظبت الدفّ مً زال بُت الخدًشت بإنها جـٍس ٌ جخمحز مسخلف ألاهٌمت اللٍس

داث التي ًىخبها اإلايلف م جسفُم  ًمىىه التهسب باطخِماٌ الِملُاث وبرلً الخـٍس اإلاداطبُت. بما ًُ هٍس

     ًساداث ؤو جطخُم الخيالُف  .ؤلا 

    جضخيم التلاليف 1-1

بي، ومً زالٌ ذلً ًمىً للميلف التهسب  اء اللٍس داث اإلايلفحن في جددًد الُى بي ُلى جـٍس ٌِخمد الىٌام اللٍس

بت باإلابالغت في جطخُم الخيالُف بال  ؤن الد اء اللٍس م الخللُف مً ُو بي الجصاثسي لم ًترن ًُ هٍس ّ اللٍس ؼَس

                                                           
 815. ،814ؾ ،2000 مـس، الِسبُت، النهلت داز الِامت، اإلاالُت واكخـادًاث مبادت الىاخد، ُبد ُوُت الظُد 1
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ت مً كاهىن  79وفم ػسون خددها في اإلاادة  الخامت في ذلً خُض ؤجاح للميلف زـم هره الخيالُف له الخٍس

 1اللساثب اإلاباػسة والسطىم اإلامازلت، وجخمشل فُما ًلي: 

 .فت لـالح اإلااطظت  ؤن جيىن مًى

  جمازض زالٌ الظىت اإلاالُت غحر ؤن اإلايلف ال ًلتزم ؤن جادي بلى جسفُم ألاؿٌى الـافُت للماطظت وؤن

م اإلابالغ ِخمد بلى مسالفتها ًُ هٍس  ت في الخيالُف اإلاؼسوُت .بهره الؼسون في ؤغلب ألاخُان َو

 :  جخفيض إلاًزاداث 1-2

بت وؤطاطها امخالن الدفاجس اإلاداطبُت  حِد هره الٌاهسة جللُدًت ًدبِها اإلايلف للخسلف مً اللٍس

الن ًُ بًساداجه الخلُلُت مشل ػيلُا فل بي وذلً بخفادي ؤلُا اء اللٍس ِخمد اإلايلف فيها بلى جللُف الُى ى َو

ذ بالِدد الخلُلي للللاًا ؤو اإلاسض ى وذلً لـِىبت جددًد  اإلادامحن وألاهباء الرًً ا ًلىمىن في الغالب بالخـٍس

م ألاحِاب الخلُلُت التي ًخدـلىن ُليها هدُجت جلدًم زدماتهم. هما ً مىً للخجاز جسفُم بًساداتهم ًُ هٍس

 البُّ هلدا وبدون فىاجحر ؤو ؿيىن مما ال ًترن ؤي ؤزس للِملُت.

  يم العملياث اللاهىهيت واملادًت.التيزب عً ظز  -2

م الِملُاث اإلاداطبُت هىان هسق ؤزسي كاهىهُت ومادًت ًخم مً زال لها التهسب بسالف التهسب ًُ هٍس

بت وهي:  مً دفّ اللٍس

 تيزب عً ظزيم العملياث اللاهىهيتال  2-1

م سغساث  ٌِخبر الخداًل اللاهىي ألاطلىب ألاهثر اطخِماال وجىٌُما وألازقى جلىُت، بذ ًخم التهسب ًُ هٍس

اللاهىن مً زالٌ اطخغالٌ بِم الىلاثف اإلاىظىدة في الىٌام اظباجي ؤو الخجازي لـاح اإلايلف وبرلً ال 

 لىبت ُلى مسجىبيها خُض ٌظخِحن اإلاتهسب الجباجي بإهل الخبرة ولازخـاؾٌظخوُّ اإلاؼَس اظباجي فسق ؤي ُ

خجلى ذلً في بًجاد خاالث كاهىهُت حظمذ  الطخيبان هسق الخدالُل مظدىدًً برلً بلى هـىؾ كاهىهُت ٍو

بت لاطخفادة مً مصاًا لِع له الخم في لاطخفادة منها ، ومً زالٌ وكُِت كاهىهُت مسالفت 2للميلف باللٍس

بت الي جلّ ُلُه في خالت ل لىكُِت اللاهىهُت الخلُلُت هإن ًلىم بةزفاء ُملُت جىشَّ ألازباح الخاكِت لللٍس

بت مىه . ه وكُِت غحر كاهىهُت وزاء وكُِت كاهىهُت مؼاهبت لها ؤكل بزلاُا لللٍس  جىشَّ ألازباح، ؤو  ًلىم بخمٍى

م الخداًل اإلاادي -2  التهسب ًُ هٍس

لت غحر كاهىهُت لىاكِت مادًت  ٌِخبر الخداًل اإلاادي خمشل في حغحري اإلايلف بوٍس ؤكل فِالُت مً الخداًل للاهىي ٍو

ذ اللاهىوي باإلاىازد واإلاىخجاث وألازباح الي جدزل في لاخدظاب  خُض ًخمشل هرا الخداًل في ُدم الخـٍس

                                                           
 2009. لظىت الخىمُلي اإلاالُت كاهىن ( غاًت بلى خدر)  اإلامازلت والسطىم اللساثب كاهىن  مً 79 اإلاادة 1

 Paul marie gaudement . Précis de finance publique. Edition Montchrestien. Paris. 1970. -1 Page2052  



بي الىٌام                                                                       الفـل ألاٌو :    بي التهسب واػيالُت اللٍس  اللٍس

 

10 
 

بي ًىلظم بلى كظمحن: لا  1كخواَ اللٍس

 : إلاخفاء اجبشئي 2-1

 فت ظصثُت مً زالٌ ُدة هسق ؤهمها:ألامالن بـًلـد به بزفاء 

 - اُخماد ُلى الؼساء والبُّ هلدا ومً دون فىاجحر في ظصء مً اليؼان ودون جسن ؤي ؤزس مادي للِملُاث

 الي كام هبا.

 - ذ بىمُاث اإلاىاد اإلاظخِملت في ؤلاهخاط للخللُل مً همُت ؤلاهخاط وابلخاي زفُم الخسفُم ُلى الخـٍس

 اإلابُِاث.

 -ت واإلامخلياث اإلاىزو الخد ل اإلاباػس لألمالن الِلاٍز ذ بها.ٍى  زت مً غحر الخـٍس

 إلاخفاء الكلي 2-2

ت، مما ًدفّ باإلامٌى بلى بوؼاء  هى هشحر لاهدؼاز لىلف السكابت الجباثُت وهلف ؤلامياهُاث اإلاادًت والبؼٍس

ت جىثر زاؿت في اإلاىاهم اإلاِصولت وما ًيخج ًُ هره اإلاـاوّ ًباَ دون فىاجحر ؤو وزاثم هما  وخداث وميؼأث ؿغٍس

بت ال ًيىن مِسوف ل ت وفي هره الخالت بن اإلامٌى ؤو اإلايلف باللٍس دي ؤلادازة ًىثر هرا الىَى في الظىق اإلاىاٍش

 الجباثُت مما ًـِب جددًده والىؿٌى بلُه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 44 – 45. ؾ ذهسه، طبم مسظّ بىشٍدة، مدُد 1
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 ظاهزة التيزب الضزيبي وظزق كياضه: آلاثار الىاجمت عً الثالث  املبحث

بت، ومدي ازجباهه  بُت ًفىق ملدازها ُلى مدي هفاءة وفِالُت الىٌام اللٍس بما ؤن الخـُلت اللٍس

بي، والخع اإلاادي ُىد اإلاىاهىحن، وباألزف اإلايلفىن،  بالىاكّ لاظخماعي، وهرا اإلاظخىي الخللي، والىعي اللٍس

بي ًمىً اُخبازه خاثال دون جدلُم ؤخد ألاهداف اللاُد بت واإلاخمشلت في فةن التهسب اللٍس ًت، وألاطاطُت لللٍس

ىت بًساداث وافُت لخغوُت الىفلاث الِامت، وهرلً ألاهداف ألازسي  الهدف اإلاادي الري ٌِمل ُلى حغرًت زٍص

بُحن.  حن اللٍس  1لاكخـادًت ولاظخماُُت، هما هى مخفم ُلُه ُىد ؤغلب لاكخـادًحن واإلاؼُس

 

 الضزيبيآلاثار املاليت للتيزب  املعلب لاو  :

ىت الِمىمُت للدولت، خُض ًفىث ُلى الدولت ظصءا مهما مً   بي بلى ؤلاكساز بالخٍص ًادي التهسب اللٍس

خدبب ًُ ذلً ُدم كُام الدولت باإلهفاق الِام ُلى الىظه ألاهمل وبالخالي جـبذ الدولت ُاظصة  اإلاىازد اإلاالُت، ٍو

ل ؤزسي ًُ ؤداء واظباتها ألاطاطُت اججاه مىاهىيها، وفي ًل ع جص اإلاحزاهُت جلوس الدولت اللجىء بلى وطاثل جمٍى

 واإلؿداز الىلدي واللجىء بلى اكخاق .

بت واإلاخمشلت في هلدًت  بي ًمىً اُخبازه خاثال دون جدلُم ألاهداف اللاُدًت لللٍس ومً زم بن التهسب اللٍس

ىت باإلًساداث اليافُت وذلً لخغوُت الىفلاث ولخىفُر محزاهُت الدولت لُه جبلى  الخٍص الي جىاظه ؤُباء مسخلفت، ُو

بت بؼيل زاؾ، بذ حؼيل البِد لاطتراجُجي للخىفل بالىفلاث الِامت، وجىدس ي  الجباًت بـفت ُامت واللٍس

ّ ىت الِامت ًادي بلى عجص الدولت ظصثُا ًُ جىفُر اإلاؼاَز  ألاهمُت الىبري. وبالخالي " فةن هلف ألامىاٌ في الخٍص

بي ًادي بلى وكَى ازخالٌ ماي بحن ؤلاًساداث الِامت ؤلا  الىافِت، بذ ؤن هلف زاداث، الري مسده التهسب اللٍس

  2والىفلاث الِامت، ومىه العجص في اإلاحزاهُت الِامت الي ٌؼترن فيها ؤن ًخىاشن ؤلاًساد مّ ؤلاهفاق.

 إلالدار الىلدي -1

ل ب ولم ُلُه هرلً الخمٍى ادة هى ضخ كدز مً الىلىد " الىخلت الىلدًت " ٍو يخج ُىه ٍش الخطخم، ٍو

ادة في ؤلاهخاط ، مما ًادي بلى ًهىز الخطخم بازخالف ؤهىاُه وهلف اللدزة  مفسهت لألطِاز، دون ؤن ًلابله ٍش

الؼساثُت للمىاهىحن مما ًادي بلى حغحر همى لاطتهالن. باإلكافت بلى اهسفاق الـادزاث في البلد مما ًىجص ُىه 

ِبت واللجىء بلى الظىق اإلاىاشي في الخِامالث لاكخـادًت. هاهًُ ًُ ازخالٌ كـىز في الخـٌى ُلى الِملت الـ

 الخىاشن لاظخماعي بحن هبلاث اإلاجخمّ.

 

 

                                                           
بي والغؽ التهسب إلايافدت هإداة الجباثُت السكابت ُِس ى، بىلخىر 1 لىم اكخـادًت ا الِلىم ولُت اإلااظظخحر، ػهادة لىُل ،زطالت اللٍس  فَس الدظُحر، ُو

 93. ؾ ،2004 باجىت، ظامِت الخىمُت، اكخـاد
اث دًىان الِامت، اإلاالُت خظني، مـوفى خظني 2  71. ؾ ،1992 الجصاثس، الجامُِت، اإلاوبُى
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 : الدًً العام-2

لت اهدظابه ًادي بلى آزاز طلبُت ُلى ا اكخـاد  ؤن اللجىء بلى الدًً الِام بازخالف مـدزه ومدجه وهٍس

اث، خُض جخدمل ألاظُاٌ اإلاظخلبلُت ؤُباء هره اللسوق الِامت الىهني، ُلى زؤطها ازخالٌ محزان  اإلادفُى

ت، فةن الِبء ًيىن  ف اطتهالهُت ؤما بذا اطخسدمذ في اإلاؼسوُاث  لاطدشماٍز وزاؿت بذ اطخسدمذ همـاٍز

ىظب ُلى الدولت جدبحر اإلاىزد اإلاادي لدظدًد اللسوق، مما ًيخج ُىه كغى  ُليها. والدًً الِام لرلً ًلصم ٍو

 ُلى ُىاؿس ؤلاهفاق الِام، مما ًللل اللدزة الؼساثُت للمظخفُدًً، مً هرا الىَى مً ؤلاهفاق.

ؿت، مً هسف الدٌو ألاظىبُت هدُجت ُدم اللدزة ُلى حظدًد الدًىن الخازظُت، خاوالخدزل في الؼاون ال

ن الدولت بذا اطخمدث ؤمىالها مً هما ؤ .وبالخالي الخلَى للخبُِت ألاظىبُت، ؤو لفسق كُىد اكخـادًت ُلى هره الدولت

ادة الولب في اإلاجخمّ بفِل اللدزاث الؼساثُت الجدًدة، وجسخل هخاثجها بازخالٌ مظخىي  اللسوق، فةن ذلً ًادي بلى ٍش

ادة جىِىع في ظهاش الظِس  ؤي جادي بلى ازجفاَ  الدؼغُل الظاثدة في الدولت، ففي خالت الدؼغُل اليامل فةن هره الٍص

ادة في لاهخاط اإلاظخىي الِ ادة في ؤلاهفاق الِام بلى ٍش ام لألطِاز ) ؤما في خالت لاطخسدام غحر الخام للمىازد، جادي الٍص

ادة جىِىع في ظهاش الظِس ُىدما ًيىن الجهاش ؤلاهخاجي غحر  ُىدما ًخـف الجهاش ؤلاهخاجي باإلاسوهت الالشمت، ولىً هره الٍص

م اللسوق غالبا ما ًىِىع في ظهاش مسن، وهى وكّ الدٌو اإلاخسلفت، ؤي وظىد م ل ًُ هٍس ىازد ُاهلت، بال ؤن الخمٍى

لاهخاط ، هٌسا للجمىد الري ًمحز الجهاش ؤلاهخاجي في الدٌو اإلاخسللت، ؤما في خالت اُخماد الخيىمت  ظهاش  يفؤهثر مىه  ألاطِاز 

ل ؤلاهفاق الِام، فةن ؤزس  بُت في جمٍى ادة هه ؤلاهخاط ، أل دودا ُلى دمبهفاكها ًيىن  ُلى لاكخواُاث اللٍس  يفال ٌؼيل ٍش

ل ظصء مً اللىة الؼساثُت اإلاىظىدة بجما هى هوطاثل الدفّ، وب ً،  ىلألافساد بؤًدي  نحدٍى فةن  وبالخاليؤًدي ؤفساد آزٍس

 .هفاقلا ظىض، وجبلى فِالُخه ملخـسة ُلى ظدٌو دمبؼيل  ًخغحر ال  الىلي ؤلاهفاقحجم 

 : اجخارجيتعلى التجارة  ر يالتأث -3

فةنها حِمل ُلى جسكُت الخجازة الخازظُت مً زالٌ فخذ الظىق الىهىُت  1ازجبان الدولت باإلادُى الدولي

ت مً الظلّ السؤطمالُت، وهرلً الِمل ُلى جـدًس  ُلى ألاطىاق الِاإلاُت، وذلً مً ؤظل جىفحر خاظاتها اللسوٍز

ادة مىخجاتها الىهىُت ظلب الِملت لـِبت، فةن وان هرا الخـ دًس بالىمُاث الىبحرة، اشدادث كدزة البلد ُلى ٍش

ِمل ذلً ُلى بزساء الخصاهت الِامت، وللىً جبلى اإلاؼيلت في البلدان  ت َو لاطخحراد للظلّ السؤطمالُت اللسوٍز

 الىامُت هي اُخمادها ُلى جـدًس اإلاىاد بإطِاز مىسفلت واطخحراد طلّ الخجهحزاث بإطِاز مسجفِت، وبالخالي اللجىء

ىت هفظها، فةن ذلً ًازس طلبا ُلى  ىت الِمىمُت لخغوُت الىلف، ففي خالت وظىد العجص في الخٍص بلى الخٍص

الخجازة الخازظُت للدولت، وبالخالي جلوس الدٌو بلى ظلب زئوض ألامىاٌ الخازظُت لخيؼُى وحعجُل ُملُت 

بلى ذلً العجص ؤو اللجىء بلى اإلاىازد اإلاالُت بت فبما  الخىمُت لاكخـادًت، ٍو ألازسي له ؤزس ابلغ ُلى اإلايلف باللٍس

خدملها اإلايلف الري ال ًتهسب وذلً مً ؤظل  ادة طِس اللساثب، ؤو فىاجحر ظدًدة، ٍو بِد، خُض ًادي بلى ٍش

ُسكلت جدـُل اللساثب ًادي بلى الخإزحر ُلى ؤلاهفاق الِام، مً زالٌ ذلً  حغوُت العجص الخاؿل ولرلً فةن

 2إلاالُت ألازسي، ألن ذلً ًادي بلى خسمان الدولت مً اللُام بالىشحر مً ؤوظه ؤلاهفاق الِام. العجص ؤو اإلاىازد ا

                                                           
يب هللا ُىق 1  186. ؾ ،1994مـس، اللاهسة، اإلاِازف، داز الِامت، اإلاالُت خظني، ٍش
م، ؤمدد ًىوع 2  . 157. ؾ 1995 مـس، اليؼس، داز دون  الِامت، اإلاالُت هللا، ُبد ؤمدد دزاش، اإلاجُد ُبد خامد البوٍس
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 آلاثار الاكتصادًت للتيزب الضزيبي  املعلب الثاوي : 

اث مخبادلت، فالخسلفول خلُلت جل لاكخـادي بةمياهه ؤن ًيىن خاظصا دون فِالُت جدزل  ىم ُلى جإزٍس

 كخـادي للبلد. وجإظُل الدزل لاالجباًت، هما ؤن الهُيل الجباجي ٌظخوُّ بدوزه جىهُد 

خجلى بىكىح في الخإزحر ُلى  ًدبني مً زالٌ ما طبم ؤن للجباًت جـإزحر هبحر ُلى اإلاخغحراث لاكخـادًت السثِظُت، ٍو

بت ًادي بلى الِىاؿس لاكخـادًت ا لُه فةن التهسب مً دفّ اللٍس إلاسخلفت : ؤلاهخاط ، الخطخم، لاطتهالن، ُو

 بمياهُت بكِاف لادزاز ؤو اطدشماز، والخللُل مً فسؾ الخىمُت لاكخـادًت والفلساث الخالُت جىضح ذلً:

 الخىافظُت للماطظاث لاكخـادًت  الخإزحر في  -1

بي بلىاُد  اإلاىافظت ، خُض جـبذ اإلااطظاث اإلاتهسبت ؤفلل وكُِت مً جلً الي ٌِمل التهسب اللٍس

ت مياهتها في  لُت ظُدة، وحظمذ لها بخدظحن ظهاشها ؤلاهخاجي وجلٍى بُت، فةمياهُاتها الخمٍى جادي واظباتها اللٍس

بي بةهخاط اإلااطظت، خُض ٌِمل ذلً التهسب ُلى جىظه ُىاؿس ؤلاهخاط بلى  الظىق، هما ًلس التهسب اللٍس

 ّ ألاوؼوت التي ٌظهل فيها التهسب ختى ولى واهذ هره ألاوؼوت ذاث بهخاظُت كُِفت، وهرا ُلى خظاب اإلاؼاَز

بي في جىظُه لاكخـاد الىهني خٌى بزطاء اكخـاد غحر زطمي ؤو ما  ألاهثر هفاءة، وحظاهم ًاهسة التهسب اللٍس

 ٌِسف باالكخـاد اإلاىاشي.

بي،  جزهاء الرًً ًلتزمىن ال اخخياز الظىق وبشاخت اإلايلفحنفسؿت  نحميلفللمىذ جبن ًاهسة التهسب اللٍس

بُت، ؤي زلم مىافظت اكخـادًت غالل واظباتهمداء بإ ُت، ذلً ألن جللُل الِبء اللٍسحٍس بىاطوت  يبر ػُس

ٌ التهسب ٌظمذ هلم مً  ؤو الخاظس  اإلاىخجبشاخت  وبالخاليمىسفلت، وطِس ػساء مىسفم،  طبهخا جيلفتُلى  الخـى

بت،  مً اإلاتهسبت اإلااطظتد ؤن الظىق. وهجي مً اللى  واظباتها بإمان، ومً جادي  يتي دزظت امخُاش الفدفّ اللٍس

د  ا، خُضي ًدد مً ػسون لازخُاز لهٍباإلااطظاث، فالتهسب اللس  نحاإلاىافظت بت فؼل مز ؤن اإلااطظت التي جٍس

ادة ؤزباخها وبهخاظها، فةنها ال جسدد في ذلً متى وظدث الفسؿت بت، وبالخالي فةن  ٍش ممىىت لختهسب مً اللٍس

اإلااطظت التي جخمىً مً التهسب جلىم بخسفُم ألاطِاز ملازهت بإطِاز اإلاىافظحن لها مً اإلااطظاث ألازسي، 

ت مياهتها في هره ألاطىاق، زالف التي  ه ظدًدة لخيىن هفُلت بخلٍى فُمىنها ذلً مً ؤلابلاء ُلى بمياهُاث ملخٍى

لت وبإمان، فهي حِاوي مً اطخجزاف مىازدها، وجشبُى ظهىدها مً ؤظل جدظحن ؤلاهخاظُت، حظدد مظخدلاتها وام

 ؤلاهخاط يفدىمت مؤلامياهُاث لىكّ بهخاظُت هسق مخلىت و الري لدًه  اإلاخِاملفي ظى ٌظىده الغؽ، وبرلً فةن 

 .يبالتهسب اللٍس ر بي ًلخمع فيها مىفرا له ُتى هره الىطاثل مً اللخٌت اللردد اللجىء ب، طُتوالدظُحر

 : في ضىق العمل ر يالتأث -2

بت جازس ُلى كدزة الِمل والسغبت فُه، ومىه ُلى جىشَّ اإلادازل بفسق كساثب مسجفِت ُلى اإلادازل،  1بن اللٍس

لى الِلم ؤن هره الوبلاث جمُل ؤهثر لولب الظلّ  ت واإلاخىطوت، ُو وبهفاق خـُلتها ُلى الوبلاث الفلٍس

ن اطخفادتها مً خـُلت اللساثب جدفّ خخما بلى ججدًد وبُادة خسهت الدوزة ؤلاهخاظُت، لاطتهالهُت، وبرلً فة

                                                           
م ؤمدد ًىوع    1621. ؾ ذهسه، طبم مسظّ وؤزسون، البوٍس
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سم مً وظبت ألامىاٌ لاخخُاهُت التي حظخِملها  وهرا ما ظِل مً التهسب ُامال طلبُا ٌؼل عجلت ؤلاهخاط ٍو

 لّ واللدزة ُلى الِمل ولاهخاط .اكخىاء الظ

 لخإزحر في هَى اليؼان ولاطتهالنا -3

بي بلى ظاهب ُىاؿس ؤلاهخاط ، بلى ؤوؼوت الي جيازس فيها هره الٌاهسة ختى ولى واهذ هره  ًادي التهسب اللٍس

د مً اللغى ُلى الؼساثذ الدافِت وغحر اللادزة ُلى  بي ًٍص ألاوؼوت ذاث بهخاظُت كُِفت. بن التهسب اللٍس

بت مً اإلاىبّ، وبالخالي ًا  دي بلى ازخالٌ الخىاشن في الىمى  لاطتهالوي الدفّ، هدالت ؤلاظساء ؤًً جلخوّ اللٍس

 واللدزة الؼساثُت ألفساد اإلاجخمّ.

 التىاسن الاكتصادي -4

 ًمىً ببساش ؤزس التهسب ُلى الخىاشن لاكخـادي مً زالٌ الولب الىلي والِسق الىلي.

ادة اللساثب في الظىق جسفم مً الولب الىل ت هسي ؤن ٍش ي ومً زم مً حجم اهوالكا مً آلُت اإلالاُف الىُجًز

ادة  الدزل الخىاشوي، ومً زم مً حجم لاطتهالن والِىع صخُذ، خُض ؤن جسفُم اللساثب ًادي بلى ٍش

ادة الولب والدزل الخىاشي.الدزل اإلاخاح لألفساد، وبالخ  الي ٍش

بي فةن حجم لاطت لُه، بذ مل ًصد لاهفاق الخيىمي هٌسا لخسفُم خـُلت اللساثب بظبب التهسب اللٍس هالن ُو

بي وبىاء ُلى لاطخيخاط ألاٌو الخاؾ  . طىف ًىسفم، بمِنى وظىد ُالكت ُىظُت بحن لاطتهالن والتهسب اللٍس

بي للخد مً  بخسفُم لاطتهالً والري ٌِخبر ؤخد اإلايىهاث السثِظُت للولب الىلي، فةهه ًمىً ؤن التهسب اللٍس

بي الري له جإزحرا ُىس ي ُلى هرا الولب  .الولب ٌِحن وظىد ُالكت ُىظُت بحن الولب الىلي والتهسب اللٍس

 التأثير في الادخار والاضتثمار العمىميين: -5

ً ادزاز ُام، لرلً ًدد مً ملدزة الدولت ُلى اللُام بن هلف بًساداث الدولت بظبب التهس   ب ال ٌظمذ بخيٍى

ت التي جفخليها الخىمُت، باإلكافت بلى ذلً فةن اهسفاق مِدالث لادزاز ًجِل الدولت جللف  ّ لاطدشماٍز باإلاؼاَز

ترجب ُلى ذلً زوىد اكخـادي ًخمحز بازجف فاءاث اإلامىىخت في بهاز جسكُت  اطدشمازاث، ٍو اَ مِدالث حجم ؤلُا

بي له ؤزس هبحر ُلى لادزاز طىاء بالخد مىه ؤو دفِه بلى جدلُم ادزاز بظبازي  .الخطخم والبوالت فالتهسب اللٍس

 .ُام ُىق لادزاز لازخُازي 

 :  ثار الاجتماعيت للتيزب الضزيبيآلا  املعلب الثالث: 

زفّ مِداث لاكخواَ، مدافٌت برلً ُلى  1ال ججد الدولت ؤمام الخظاثس اإلاخـاُدة بال  خال واخدا وهى:

ت، خُض ؤن العجص الري حسجله ؤلادازة  الخد ألادوى مً ألامان اإلاالي، فُالخٍ بىكىح ُىد بُداد اإلاحزاهُت الظىٍى

بي ولخغوُت هرا العجص الخاؿل حِمد هره ألازحرة  الجباثُت في جدـُل مسخلف اإلادازُل هاجج ًُ التهسب اللٍس

بت، ؤو اطخددار كساثب ظدًدة، واإلاالخٍ ؤن اللساثب بلى السفّ مً مظخى  ي مِد اث بِم ؤؿىاف اللٍس

                                                           
 116. ؾ ذهسه، طبم مسظّ ُِس ى، بىلخىر 1
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اإلاوبلت وجبني جلً ؤلاظساءاث ال جمع بال فئت مُِىت مً اإلايلفحن الجزهاء، مما ظِل ُدم اإلاظاواة بحن ألافساد 

خسلف منها ؤفلخىا في التهسب منها.  فلُخدملها البِم ٍو

لُه جخجلى آزاز الٌاهسة مً ال  ظخماُُت في الِىاؿس الخالُت:لا  ىاخُتُو

 آثار التيزب الضزيبي على املللف -1

د اإلاىاهً ُلى الِِؽ في مسالفت داثمت   بي مً طلوت الدولت، بل وخبوها، وبرلً حٍِى ًدد التهسب اللٍس
"، بمظاهمخه في زلم ظى مً الخداَ بحن ؤفساد اإلاجخمّ الىاخد، واطخفداٌ مٌاهس لاهدوان اإلاادي فُما بُنهم، 1

بي ُادة مخفؼُت في اإلاجخمّ.وظِل التهسب   اللٍس

 : لضزيبي على أفزاد وظبلاث املجتمعآثار التيزب ا-2

ى، هرا الىَى مً اللساثب الري بن اُخماد الدٌو الىامُت ُلى اللساثب غحر اإلاباػسة بالدزظت ألاول

ىت الدولت الص يء الري ًىمي ًفسق ُلى الظلّ لاطتهالهُت لألفساد الرًً ٌظاهمىن بلظى وافس في دُم زٍص

ؤلاخظاض باللهس ولاطخغالٌ مً هسف الدولت، خُض ًتزاًد هرا الؼِىز لدي هره الفئاث، بظيىث الدولت  لديهم

 دي ؤصخاب الىفىذ بتهسبهم الداثم.ًاُلى مسخلف الخجاوشاث التي جلترفها ؤ

هىز الفىازق لاظخماُُت، بكافت بلى اهدؼاز  وهى ما ًادي بلى اكوساب الِاللاث بني ؤفساد اإلاجخمّ، ًو

في ؤلادازة، اُخلاد بإنها مهما ازجفِذ كُمتها فهي ؤكل  السػىة الي ًخلاطم فيها اإلايلف ُبء اإلاسالفت مّ مًى

بت .  وؤزف مً اللٍس

بي بلى كِف لاطدشمازاث الِمىمُت وػل الخىمُت لاكخـادًت مما ًازس بـفت غحر  ًادي التهسب اللٍس

ادة حجم البوالت والخإزحر ُلى  مباػسة في ؤفساد اإلاجخمّ بظب هلف اإلاىازد الجباثُت مً ظهت، ومً ظهت ؤزسي ٍش

ألامىاٌ التي ًمىً اطخِمالها في بهاز الىكُِت لاظخماُُت الجُدة للفسد، ووىن ؤن الدولت ال حظخفُد مً جلً 

ّ للثروة مً ظهت مدي هبلاث  بِىما جدُُم الوبلاث  ألاغىُاءالخىاشهاث لاظخماُُت، وذلً بخددًد لىمى الظَس

ت وا  .الِام ؤلاهفاقسزة بىاطوت إلادالفلٍس

 

 

 

 

 

 
                                                           

يب هللا ُىق 1  186. ؾ ذهسه، طبم مسظّ خظني، ٍش
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 .ظزق كياص التيزب الضزيبي املعلب الزابع : 

ت اللساثب ا مُلىً ًلىمً في وظىد التهسب  بُت ومدًٍس بن الظبب السثِس ي لللم واعي الظُاطت اللٍس

بي مفُد وكسوزي هما ًمىده ؤو ؿفي الظُاطت ا ل ُلى جباثُت مً فلاللٍس ىسة ػاملت ًُ مدي بمياهُت الخمٍى

لخه  جدلُلهم للظُاطت وفِالُت ؿفاتهم الظُاطُت غحر ؤن اللُاض اإلاباػس للتهسب ؿِب في ذاجه مً ظهت ألن هٍس

فه، وبالخالي حُِحن  ت ومً ظهت ؤزسي مؼيلت اإلافاهُم التي ججِل مً الـِب حٍِس غحر اإلاؼسوُت جخولب الظٍس

  خدود ووطاثل جلُُمه.

بي وكُاطها بلى خد ما وبالخالي فةن مىاهج اللُاض  بن مً اإلامىً جدلُل آلازاز الي ًترهها التهسب اللٍس

بي بال ؤن اإلاخفم ُلُه هى اطخسدام جلُمح حِددث بخِدد ازإز  بي.التهسب اللٍس  ن وىطُلت لخلدًس التهسب اللٍس

 : جلدًم الاكتصاد الطزي )اخلفي(  -1

ًلِع الدزل ؤو اإلاىخجاث غحر اإلادظىبت في ؤزكام بظمالي الىاجج الىهني وبالخالي فةن غُاب الخلدًساث 

بُت، ومً زم ًمشل اهتهاوا لللىاهحن لهره الٌاهسة جبلى جلدًساث لاكخـاد الظسي ُمى  ما غحر مبلغ لإلدازة اللٍس

الجباثُت وإلاا واهذ جلدًساث لاكخـاد الظسي حظىد بلى بُاهاث بظمالي الىاجج اللىمي فةنها جخلمً بِم اإلاسلالث 

بت ما اطدبِادها في هفع الىكذ لل دزل غحر في الدزل غحر اإلابلغ ُىه، ألنها حؼمل دزال  ال ًسلّ كاهىها لللٍس

لم هرا الخلُُم  اإلابلغ ُىه ؤو الظلّ ُىه بلُمت اكل مً كُمخه مما ٌؼيل هلـا في الخلدًس البد مً جصخُده ٍو

 اإلاىهج الىلدي ومىهج طىق الِمل. ُدة مىاهج والتي مً بُنها

 : التلييم بعدم الالتزام الضزيبي -2

بُت بذ جبلى ًلِع الدزل الغحر اإلابلغ ُىه ؤو اإلابلغ ُىه لىً بلُمت اكل م ً كُمخه مً ؤلاكسازاث اللٍس

ه لالكخواَ  ه ؤو ُدم زلُى بت ؤو ُلى ألاكل زلُى هره ألازحرة البِئت الىخُدة ًُ التزام اإلايلف بدفّ كٍس

بي، ًجد اإلادللىن للُاض هره الٌاهسة ظلُا خلٌى خظب  الجباجي وؤمام جفاهم ًاهسة الغؽ والتهسب اللٍس

بُت اإلاخفاوجت خظب اإلادىز اإلاسهص حجمها والى كُاض هره الٌاهسة ا هوالكا مً الدزاطاث الخدلُلُت لللسازاث اللٍس

 ًدة ومسخلفت والتي ازف فُما ًلي:ُلُه لرلً ظاءث مىاهج ُد

 اإلاىهج اإلاباػس: 2-1

فاءاث الخاؿت اإلالدمت للميلفحن لخددًد اإلادازُل  لخحن مسخلفخحن فاألولى حِخمد ُلى ؤلُا ًلىم ُلى هٍس

بت، ؤما الشاهُت فخِخمد ُلى اإلاساظِاث الخاؿت مً زالٌ اطخلـاء ُُىت ُؼىاثُت مً دافعي الخاكِت  لللٍس

 اللساثب.
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 املىهج الغير مباشز 2-2

 سق والتي ًمىً جلخُـها فُما ًلي:ًلم هرا اإلاىهج ُدة ه

بي في ازخلف اإلادللىن في جلُُم ُدم لالت: املحتملت ظزيلت التداو  والضزيبت اللاهىهيت 2-2-1 زام اللٍس

بت اللاهىهُت اإلادخملت. م  اللٍس لت فبُنهم مً ٌِخمد ُلى الدزل الخفاوث ومنهم مً ٌِخمد الىهني ًُ هٍس  الوٍس

بُت والدزل في خظاباث : ظزيلت التداو   2-2-2 جلىم ؤطاطا ُلى ملازهت الدزل اإلاِلً في ؤلاكسازاث اللٍس

 الدزل الىهني.

لت زالفت لظابلتها ؤلهىا حظعى بي جلُُم الدزل : املحتملتيلت الضزيبت اللاهىهيت ظز  2-2-3 جبلى هره الوٍس

بي. بُت منها بذ ؤنها تهخم بلُاض لالتزام وؤهثر مً كُاطها للتهسب اللٍس  اإلاتهسب مً اللٍس

م  : ظزيلت الاضتلصاء 2-2-4 بُت ًُ هٍس لت خظاب اإلادازُل الخلُلُت لدافعي اللٍس جلدم هره الوٍس

بُت فِال.لاطخلـاء وملاز   هتها مّ الدزٌى اإلاـسح بها بلى اإلاـالح اللٍس
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   :الفـل  زالؿت

بي الىٌام ؤن اطخيخجىا الفـل هرا في بلُه جوسكىا ما زالٌ مً  لخجظُد الفِلي ؤلاهاز ٌِخبر اللٍس

بت ِاث كىاهحن كمً لها مىافلت بِئت في وجوبُلها اللٍس ل في اإلاظاهمت ؤهداف ؤهم ومً  مسخلفت وحؼَس  جمٍى

بي التهسب هى زوس ؤهبر ميافدت بلى باإلكافت الىهني لاكخـاد وجىمُت الِام، ؤلاهفاق  امخىاَ في اإلاخمشل اللٍس

ت مىه و الدولت بًساداث اهسفاق بلى جادي التي اللساثب حظدًد ًُ ألافساد ُص  . اطخلسازها ُش
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 :جمهيد

بي مً ؤزاع ؾلبُت غلى اإلاؿخىي امالي والانخهاصي والاظخماعي مما ًاصي خخما بلى  هظغا إلاا زلكه التهغب الًٍغ

ىت الػمىمُت، هدُجت خغمانها مً ظؼء هام مً اإلاىاعص اإلاالُت، خُض حؿعى الضولت ظاهضة مٍاقدخه  ؤلايغاع الخٍؼ

ًان مً الًغوعي غلى ا لضولت بجباع عنابت ظبائُه قػالت ألنها وؾُلت هامت بمسخلل الُغم وألاؾالُب ولبلىؽ طلَ 

في ًض ؤلاصاعة الجبائُت ًإزظ غضة ؤقٍاُ في بَاع مىظم خذ ههىم الػضالت الي تهضف بلى اخترام الهىاهحن 

ت  الجبائُت، الي جمٌنها الخإيض مً صخت ومهضانُت اإلاضازُل وعنم ألاغماُ اإلاهغح به والػمل غلى الدؿٍى

بيوالخدضًض الصخُذ ل  : هاغضة الخًىع الًٍغ

 :ؤعبػت مباخض بلىي يىء ما جهضم ؾىف هخُغم ي هظا الكهل فو

اع الىظغي والهٌُلي للغنابت الجبائُت : ؤلَا  اإلابدض ألاُو

اع الهاهىي للغنابت الجبائُت  اإلابدض الشاوي: ؤلَا

 وجهُُم قػالُت الىظام الغنابت .اإلابدض الشالض: الخدهُهاث الجبائُت 
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 إلاطاز الىظسي واللاهىوي لىظام السكابت الجبائيت:  الفصل الثاوي

 املبدث ألاول: إلاطاز الىظسي والهيىلي لسكابت الجبائيت

ىت الػمىمُت مىؼ اإلاكغوع لإلصاعة  بي الي غملذ غلى يُاع مهاح الخٍؼ الايدكاف مهاصع التهغب الًٍغ

جدهُلها ؾلُت الغنابت الجىائُت و طلَ بالهُام الهُئت اإلاسخهت في قغى الًغائب و  باغخباعهاالجىائُت 

 .بالخصخُداث الالػمت

 املطلب ألاول: مفهىم السكابت الجبائيت و أهدافها

 للىنىف غلى الغنابت الجبائُت عؤًىا مً الًغوعي خضًض مكهىم الغنابت وؤهضاقها

 ؤوال: مكهىم الغنابت الجبائُت

ائُت هظا بمً نبل اإلاسخهحن في ؤلاصاعة الج بإنها مجمىغت الػملُاث اإلاُابهت ائُتبحػغف الغنابت الج : 1 حػسيف

ى الخإيض مً اخترام الهىاهحن ألازحرة بةمٍانها اجساط غضة بقٍاُ في بَاع مىخظم خذ ههىم الػضالت الي تهضف بل

 1ائُت بخجىب ًل ما ًيخج مً مسالكاث وججاوػاث.بالج

مً َغف ؤلاصاعة الجىائُت و هي غباعة غلى مغانبت مضي اخترام الهىاهحن  هي الكدو اإلاداؾبي اإلاُبو : 2 حػسيف

 2.الجبائُت.

 ثاهيا : أهداف السكابت الجبائيت

كاث الؿابهت للغنابت الجبائُت ظض ؤن هال ؤهضاف مخػضصة واُ جهخهغ غلى هضف واخض مػني  بىاء غلى الخػٍغ

 3واإلاخمشلت في: 

 بي، قبىظىص هظا الىظام مػظم الانخُاغاث الجبائُت جاؾـ غلى ج ت الىظام الًٍغ ماؾَ واؾخمغاٍع

داث مً  نىاغض مهغح هبا مً نبل اإلاٍلكحن، والظي ًخُلب وظىص عنابت ظبائُت جشبذ صخت هظه الخهٍغ

بت  .غضمها بههض مػانبت اإلاٍلكحن اإلاتهغبحن مً صقؼ الًٍغ

  بحن ألاقغاص مً ظهت ألن الغنابت حكمل ظمُؼ اإلاخػاملحن الانخهاصًحن تهضف الغنابت بلى يمان اإلاؿاواة

كت بحن اإلااؾؿاث مً ظهت ؤزغي، ختى ال حؿخكُض اإلااؾؿت التي ال جضقؼ  ويمان جدهُو مىاقؿت قٍغ

بت  .الًغائب ؤو جتهغب منها مهاعهت باإلااؾؿاث اإلاىاقؿت الي جلتزم بضقؼ الًٍغ

                                                           
ت اإلاالُت مؼ ألاظهؼة الخٌمُت، صاعؾت جدلُلُت وجُبُهُت ، صاع الشهاقت اؤلغصن،   1  10، م 1992ؾلُمان مدض غلي، سخُماث نُالث، الغنابت ؤلاصاٍع
2 Philipe corin la vitrification fiscale économique, paris,1997, p3 
3  http//www.ablamontada.com. 20/06/2015 à 13 :00 h   .املداسبت هأداة للسكابت 
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  بُتػائضة الكػالُت والٌكاءة في ألاصاء   الًٍغ

 املطلب الثاوي: أشيال السكابت الجبائيت

 أوال: أشيال السكابت الجبائيت

بي هظام جهغحي قهى ٌػخمض غلى الغنابت الجبائُت للخإيض مً صخت ؤلانغاعاث  بما ؤن الىظام الًٍغ

ؤلانغاعاث اإلاهضمت مً َغف اإلاٍلكحن وايدكاف ألازُاء والخغاناث اإلاخػلهت بها، وجسخلل غملُت اإلاغاظػت وقدو 

هت غامت ويما ًمًٌ ؤن جٍىن مػمهت وصنُهت.   1بازخالف ؤهىاع وؤقٍاُ الغنابت الجبائُت قُمًٌ ؤن جباقغ بٍُغ

 السكابت املخخصسة 1-

ت الًغائب  ؾمُذ الغنابت اإلاسخهغة ألنها حكٍل مغخلت جمهُضًت للغنابت وجخم بمٌخب اإلاغانبت غلى مؿخىي مضًٍغ

 :وجىهؿم بلى هىغحن

 السكابت الشيليت 1-1 -

بت و  جخم هظه الغنابت غلى مؿخىي مكدكُت الًغائب ي صائغة الازخهام و اإلاخابػت إلاٍان مماعؾت الخايؼ لًٍغ

 :هي تهضف بلى ما ًلي

بت ت و غىىان اإلاٍلل بالًٍغ  الخإيض مً هٍى

داث  الخإيض مً غضم وظىص ؤزُاء ماصًت غلي الخهٍغ

 السكابت غلى الىثائم 2-1 -

ت غلي الخهىم بإيثر صنت خُض ًهىم الػىن اإلاٍلل الظي ًخم هظا الىى  داث الؿىٍى ع بمغانبت الخهٍغ

ًكترى ؤن جٍىن له صعظت مػُىت مً اإلاػلىماث اإلاداؾبُت لخكدو هظه الخهلُداث ومهاعهتها مؼ اإلاػلىماث 

 اإلاخىقغة لضي مكدكُت الًغائب

ن ؤلاظغاءاث الجبائُت خُذ جغانب ؤلاصاعة وما ًمًٌ بنغاعه خُى هظا الىىع ألهه ظاء مىهىم غليها في ناهى 

بُت ؤو خو ؤو عؾم خُض ًخػحن غلي اإلااؾؿاث ؤو الهُئاث داث الػماُ اإلاؿخػملت لخدضًض ًل يٍغ اإلاػىُت .  جهٍغ

  .ي جخىقغ غليهاتآن جهضم لإلصاعة الجبائُت بىاءا غلي َلبها الضقاجغ والىزائو اإلاداؾبُت ال

 
                                                           

ُبي في الجؼائغ، عؾالت لىُل قهاصة اإلااظؿخحر، غلىم انخهاصًت  1 ، جسهو: بكغي غبض الغي، قػالُت الغنابت الجبائُت وآزغها في مٍاقدت التهغب الًٍغ

 117- 118، م م .2009-2010ههىص مالُت وبىىى، 
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 .غلى الىزائومسُِ الغنابت  01الكٍل عنم :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Guide de contrôle Sur pièces, Direction Générale des Impôts, Alger, 2004, p7. 

 السكابت املػملت -2

ػض هظا الىىع جضزال مباقغا لألمٌىت الي ًؼاُو  وحؿمى ؤًًا بالغنابت في غحن اإلاٍان ؤو الغنابت الخاعظُت َو

الخإيض مً صخت اإلاػلىماث اإلاهغح هبا مً زالُ الكدو اإلاُضاوي للضقاجغ والىزائو اإلاٍلكىن ؤوكُتهم بها بهضف 

 اإلاداؾبُت يما ًمًٌ ألاغىان اإلادههحن

بظغاء مػاًىت مُضاهُت للػىانغ اإلااصًت الاؾخؿالُ صازل مهغاث الػمل خؿب مهاعهت الػىانغ واإلاػُُاث و الىزائو 

 .ؼ جلَ اإلاىظىصة في اإلاُضاناإلاهغح بها واإلاسجلت في الىزائو اإلاداؾبُت م

هت ؤيثر قػالُت  بي و حػخبر هظه الٍُغ بن الهضف ألاؾاس ي لهظا الىىع مً الغنابت هى اؾخضعاى التهغب الًٍغ

مً ؾحرها خُض حؿمذ بمغانبت صنُهت خهُهت اليكاٍ اإلاماعؽ مً َغف اإلااؾؿت التي جٍىن خل اإلاغانبت و 

هت إلاغانبت ب ػٌ ؤلاعاصاث التي لِـ باإلمٍان الخػغف غليها مً زالُ ؤقٍاُ الخدهُو يما حؿخػمل هظه الٍُغ

 .الغنابت ألازغي يمخابػت اؾخػماُ اإلاسالكاث الهىاغُت
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 :السكابت غً طسيم الفسق املخخلطت 3- 

لُت مج خم مً زالُ الخيؿُو ومكاعيت زالشت بصاعاث وهي الًغائب 1997 بوكاء هظه الكغم في ظٍى ، ٍو

ػاث الجبائُت والجمغيُت والخجاعة ومغانبت اإلاضازُل  الجماعى والخجاعة ويهضف بلى مغانبت مضي اخترام الدكَغ

غ هظا الىىع مً الغنابت مً زالُ جٌشُل ت بلى جٍُى ظهىص  وزانت قُما ًخػلو بالىاعصاث، وحؿعى الضولت الجؼائٍغ

اث ومبالـ مؿترظػت  .الخيؿُو بحن الهُئاث واإلااؾؿاث اإلاسخلكت وطلَ هظغا إلاا خههه مً حؿٍى

 

 املطلب الثالث: الىسائل الهييليت امليلفت بالسكابت الجبائيت

هىاى وؾائل هٍُلُت مُضاهُت ؤغلى ؤظهؼة مسخهت حؿىض لها مهمت اإلاغانبت والتي بىاؾُتها جىكظ بغامج 

الجبائي، لظلَ غمضث الضولت غلى اجساط بظغاءاث عصغُت جبدض ازىف والخدكظ في ًل مً ٌؿعى الخدهُو 

داث اإلاهضمت  العجٍاب اإلاسالكاث لظلَ ؤوظض اإلاكغع الغنابت والخدهُو الجبائي مً اظل بزباجاث ناهىهُت للخهٍغ

بي  1.لإلصاعة والؿماح بالخىػَؼ للػبء الًٍغ

 لسكابت الجبائيتأوال: الىسائل الهييليت امليلفت ا

جغجٌؼ مهام الغنابت الجبائُت غلى مجمىغت مً الهُاًل وألاظهؼة اإلاسىلت لها ناهىهُا، يما زُى اإلاكغع الجؼائغي 

 .لإلصاعة الجبائُت غضة وؾائل هٍُلُت مخسههت في مجاُ الغنابت الجبائُت

 :مدًسيت ألابداث واملساحػاث 1-

ت مً زالُ اإلاغؾىم الخى  1998 13-07-عبُؼ ألاُو اإلاىاقو ُ  19ي فاإلااعر  98-228كُظي عنم ؤوكإث هظه اإلاضًٍغ

، خُض 1995قُكغي  15اإلاىاقو ُ  1415عمًان  15اإلااعر ي  95-54مػضال ومٌمال للمغؾىم الخىكُظي غلى عنم 

ًان الاه ت ألازغي، و ًان الاهُالم الكػلي ليكاٍ مضًٍغ اث ألازغي و ت لخضغُم باقي اإلاضًٍغ ُالم ظاءث هظه اإلاضًٍغ

ت ألابدار واإلاغاظػاث في ؾبخمبر .  21998 الكػلي ليكاٍ مضًٍغ

ت البدض واإلاغاظػاث بخىقغ قٍغ مؿخىي عنم ألاغماُ لألعبؼ  مهمت الغنابت الجبائُت DRV يما حؿدىض اإلاضًٍغ

صط ختى ٌؿض 150.000.000ؾىىاث ألازحرة مدل الخدهُو، بال ؤن مػضُ وجم ألاغماُ ًجب ؤن ٌػاصُ ؤو ٌؿاوي 

ت DVD جدهُو هظه اإلااؾؿاث بلى   . واغخماص غلى نالخُت هظه اإلاضًٍغ

                                                           
ت جسهو مالُت، ظامػت بىمغصاؽ ػواع قاعوم، الغنابت الجبائُت وصوعها غ  1 بي، عؾالت لىُل قهاصة اإلااظؿخحر، غلىم ججاٍع  2004لى مداعبت التهغب الًٍغ

 40، م .2003 -
2
 00. ص ،3001 - 3003 مالٌة، خصص جارٌة، علوم الماجستٌر شهادة لنٌل رسالة الضرٌبً، النظام فً الجبائٌة الرقابة دور حبو، حمد زهرة  
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 :املدًسيت الفسغيت للسكابت الجبائيت 2-

اث الكغغُت للغنابت الجبائُت ولهظا ؾجريؼ غلى هظه ؤ 1991.04.11وقها للمغؾىم  ؾىضث مهمت الغنابت بلى اإلاضًٍغ

ت التي جًم ؤعبػت مٍاجب  :اإلاضًٍغ

 مىخب البطاكاث 

 ماث  مٌخب عنابت ألاؾػاع والخهٍى

 بت  :مٌخب البدض غً اإلااصة الخايػت للًٍغ

 مٌخب الخدهُهاث اظبائُت: 

 مخفشياث الضسائب 3-

جخىي مكدكُت الًغائب غلى  1991قُكغي  23( اإلااعر في  91- 60مً ألامغ )  12خؿب ما ظاء في اإلااصة 

بت قخهىم بالبدض وظمؼ مػلىماث الجبائُت  الخهىم مؿَ اإلالل الجبائي الخام بٍل زايؼ للًٍغ

بُت بياقت بلى يكىف الػائضاث وجىك داث وبنضاع الجضاُو الًٍغ ُظ غملُاث واؾدشماعها ومغانبت الخهٍغ

 .1الدسجُل

 ثاللابضا 4-

بن بغاصة جىظُم الهابًاث هى غمل لخػضص مهام وازخهاناث الهُاًل ألازغي للًغائب ولهض مسح هظا 

بُت وؤنبدذ هىاى نابًاث  اصة الخدهُالث الًٍغ الخىظُم لهابٌ الًغائب بمغانبت ؤيثر مً ؤظل ٍػ

نبايت ؤما ي  129نبايت وفي مىُهت الؿغب  65 مخسههت في بصاعة مالُت البلضًاث قىجض في مىُهت الىؾِ

 . نبايت 119مىُهت الكغم 

 :مدًسيت املؤسساث الىبري  5-

اث اإلااؾؿاث بمىظب اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  ت يبًر )جم بلؿائه(  2002/09/28اإلااعر  303/02ؤوكئذ مضًٍغ

بت والخايػحن لهظه  2005/12/26اإلااعر في  494/02اإلاػضُ واإلاهخم باإلاغؾىم الخىكُظي  ؤما اإلاٍلكحن بالًٍغ

ًاث بمسخ ًاث الػاملت في مجاُ اإلادغوناث والكغ ت هم مسخلل الكغ لل َبُػتها التي ٌؿاوي ؤو ًكىم عنم اإلاضًٍغ

ت هى الخدٌم الجُض في حؿُحر اإلالكاث الجبائُت  100.000.000ؤغمالها الؿىىي  صط، ومً ؤهضاف بوكاء هظه اإلاضًٍغ

بُت والي جهاعب وؿبتها بت مً خُض الخهُلت الًٍغ مً  70% اإلاهمت واإلاخمشلت ي حجم وكاَاث اإلاٍلكحن بالًٍغ

 ؤلاًغاصاث الجبائُت.

                                                           
1
 بسكرة، جامعة محاسبة، تخصص التسٌٌر، علوم الماجستٌر، شهادة لنٌل رسالة الجبائٌة، الرقابة دعم فً المحاسبً التدقٌق مساهمة ذبٌح، قالب إلٌاس  

 32. ص ،3033 الجزائر
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 :سهص الضسائبم 6-

ت الىالئُت للًغائب يما ًخٌكل مغيؼ الًغائب بدؿُحر  1هٍُل بصاعة مؿخهل بظاجه ؾغي مغجبِ باإلاضًٍغ

صط 100.000.000اإلالكاث الجبائُت إلاسخلل اإلاٍلكحن الخايػحن للىظام الخهُهي والظي ًخجاوػ عنم ؤغمالهم 

سخو هظا اإلاغيؼ بٍل اإلاغاخل مً خضًض الىغاء بلى جدهُل مؼ جٍلُكه بالغنابت  باإلياقت بلى اإلاهً الخغة ٍو

         ، 1الجبائُت واإلاىاػغاث في خضوص نالخُخه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ط

 

                                                           
1
 10. ص ذكره، سبق مرجع ذبٌح، قالب إلٌاس 
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 طاز اللاهىوي للسكابت الجبائيتاملبدث الثاوي: إلا 

 في الليام بالسكابت وفم اللاهىن  املطلب ألاول: خم إلادازة

ؤظهؼة عنابُت مخػضصة وماػالذ بلى ًىمىا هظا جهىم مً زالُ ما طيغاهه ؾابها ًخطح ؤن الجؼائغ جملَ 

ؼا لظلَ قهض زىُ اإلاكغع الجؼائغي للمؿاولحن في هظه  بةنالخاث الىظام الجبائي وبصاعتها بىظه زام، قخػٍؼ

مهمتهم الغنابُت وحكمل نالخُاث ؤلاصاعة  صاءأل غليها  ؾدىاصالا الهالخُاث والخهىم التي البض  ألاظهؼة مجمىغت مً

 :الجبائُت قُما ًلي

 : خم الاطالعالأو 

الع ، باالؾدىاص غلى هو اإلااصة  بُت خو الَا الع  45زُى اإلاكغع لإلصاعة الًٍغ مً م.ب.ط " ٌؿمذ للمغانب خو الَا

بت ومغانبتها بخهكذ الىزائو واإلاػلىماث اإلاىهىم غليها".  1نهض جإؾِـ وغاء الًٍغ

الع هى ؤصاة جضز T. Lambert وخؿب ل في ًل بظغاء عنابي، بما إلجمام اإلاػلىماث اإلاىظىصة بدىػة قةن خو الَا

بُت، مً زالُ َلب اإلاػلىماث وطلَ مً ؾغي  ؤلاصاعة ؤو الخإيض مً صخت اإلاػلىماث اإلاىظىصة في اإلالكاث الًٍغ

  2. اإلاؿاؽ بالؿحر اإلانهي

 ثاهيا: الحم في املػاًىت

اصة اإلاُضاهُت إلاهغعاث اإلاٍلكحن في بَاع مباقغة الغنابت أل سُى اإلاكغع الجبائي ً غىان الًغائب خو الٍؼ

ت في اإلاهغعاث اإلاهىُت وبالخالي مخابػت خغيت البًائؼ غبر  واإلاخمشلت في اإلاػاًىت اإلااصًت، قُمٌنهم الخدغى بدٍغ

و، ومغانبت الهكهاث التي جبرم اإلاىخجحن، وجٍىن هظه اإلاغانبت غ ىضما جىظض نغائحن جضُ مسخلل مغاخل الدؿٍى

ٍىن الترزُو ؤبغم مً عئِـ اإلادٌمت اإلاسخهت بنلُمُا ًكىيه هظا ألازحر، يما ؤن َلب  مماعؾاث جضلِؿُه ٍو

الترزُو ًٍىن مً مؿاوُ ؤلاصاعة الجبائُت، وجخم اإلاػاًىت وحجؼ الىزائو وألامالى الي حكٍل ؤصلت ، خُض جٍىن 

ت نًائُ اصة خايغا قيها يابِ قَغ  .ت ٌػُىه ويُل الجمهىعٍت ومػه ؤغىان مً ؤلاصاعة الجبائُتهظه الٍؼ

 ثالثا: خم السكابت

بت و طلَ لٍىن الىظام الجبائى الجؼائغي هظام  داث اإلاٍلكحن بالًٍغ بن ؤلاصاعة جخمخؼ بهالخُاث الغنابت الخهٍغ

داث اإلاؿلمت ل ت يمً الخهٍغ بت جخإؾـ بػض بصعاظها للػىانغ الًغوٍع إلصاعة الجبائُت جهغحي بمػنى ؤن الًٍغ

                                                           
1
 13. ص ذكره، سبق مرجع الجبائٌة، اإلجراءات قانون من 33 المادة  
2
 ماستر شهادة لنٌل رسالة المحاسبٌة، المعلومات جودة تحسٌن فً ودورها الجبائٌة الرقابة الدٌن، حً بوقلٌعة 

 . 03. ص ،3031-3033 ورقلة، جامعة معمقة، جبائٌة محاسبٌة دراسات تخصص تجارٌة، علوم ،
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داث  قاهُالنا مً هظا اإلاىُلو جدكظ ؤلاصاعة خو الغنابت مً اظل الخإيض مً صخت اإلاػلىماث الىاعصة في الخهٍغ

 1اإلاهضمت.

داث و ألاغماُ اإلاؿخػملت لخدضًض ًل  1قهغة 18بطن قُبها هو اإلااصة  مً ناهىن ؤلاظغاءاث الجبائُت الخهٍغ

بت ؤو خو ؤو عؾم ؤو بجاوة يما ً مٌنها ؤن جماعؽ خو الغنابت في اإلااؾؿاث و الهُئاث التي ؾببذ لها نكت يٍغ

ًاهذ َبُػتها ،و ًخػحن للماؾؿاث و الهُئاث اإلاػىُت ؤن  الخاظغ ؤو التي جضقؼ ؤظىع و ألاحػاب ؤو مغجباث مهما 

ت بمغانبه جهضم لإلصاعة الجبائُت بىاءا غلى َلبها الضقاجغ و الىزائو اإلاداؾبُت الي جخىقغ غليها ، وبال خاي جهىم اإلاضًٍغ

ظمُؼ الىزائو ؤزىاء الخدهُو اإلاداؾبي و هظه الىزائو جخمشل في اإلاغانبت لضقتر الُىمُت ،صقتر الجغص ،صقتر ألاظىع و 

ت بن وظضث ،و قىاجحر الكغاء و ا  . مماعؾت خو الغنابت لبُؼ و قىاجحر ألاغباء و في بَاعاإلاغجباث ،و الضقاجغ الشاهٍى

 

 وي: واحباث امليلفين بالضسيبتلثااملطلب ا

بت الالتزام بىاظباتهم الجبائُت ؾىاء طاث الُابؼ اإلاداؾبي آو  لخكاصي الػهىباث ًجب غلى اإلاخٍلل بالًٍغ

 .الجبائى

 الالتزاماث ذاث الطابؼ املداسبي أوال:

 :هظه الالتزاماث مدضصة في الهاهىن الخجاعي و ًمًٌ جلخُهها فى الىهاٍ الخالُت

 اليىميتدفتر 1.

مً الهاهىن الخجاعي غلى ما ًلي: ؤن ًل شخو َبُعي ؤو مػىىي له نكت اججغ ملؼم  09جىو اإلااصة 

بمؿَ صقتر الُىمُت ًهُض ًىم بُىم الػملُاث اإلاهامت بكٍغ ان ًٍىن صقتر الُىمُت مىنؼ و مغنم مً َغف 

ت و نىاغ ىنؼ مً َغف عئِـ مهلخت الهاض ي الخجاعي لضي اإلادٌمت لألشخام الظًً ًهىمىن بإعباح ظاٍع ُت ٍو

الًغائب اإلاىظىصة  في مهغ وكاَاتهم باليؿبت لألشخام الظًً ًهىمىن بإعباح ؾحر، ؤو ؤن ًغاظؼ غلى ألانل هخائج 

كتٍر ؤن جدكظ في هظه الخالت بٍاقت الىزائو الي ًمًٌ مػها مغاظػت جلَ الػملُاث ًىمُا ا َو  .هظه الػملُت قهٍغ

 جسدلدفتر ا2.

ا ظغص الػىانغ ؤنُى و زهىم 10جىو اإلااصة  مً الهاهىن الخجاعي غلى ما ًلي: ًجب غلُه ؤًًا ؤن ًدغي ؾىٍى

ًاقت خؿاباث بههض بغضاص اإلاحزاهُت و خؿاباث الىخائج و جيسخ بػض طلَ هظه اإلاحزاهُت و  مهاولت و ؤن ًهكل 

 .خؿاب الىخائج في صقتر الُىمُت
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 دفاجس املداسبت و سىداث املساسلتخفظ  3.

مً الهاهىن الخجاعي و التي جىو غلى ما ًلي: "ًجب ؤن جدكظ الضقاجغ و اإلاؿدىضاث اإلاكاع  12لىو اإلااصة  َبها

ؾاالث اإلاىظهت ؾىىاث يما ًجب ؤن جغجب و جدكظ اإلاغاؾالث الىاعصة و وسخ الغ  10إلاضة  10-9بليها في اإلااصجحن 

 1َُلت هكـ اإلاضة "

 جبائيلا: الالتزاماث ذاث الطابؼ اثاهي

داث الخالُت:ًلؼم اإلاكغع الجبائي اإلاٍلكحن بالًغ   ٍبت الهُام بالخهٍغ

 الخصسيذ بالىحىد1.

ًاث ؤن ًهضم زالُ  بت غلى ؤعباح الكغ بت غلى الضزل ؤلاظمالي ؤو الًٍغ ًترجب غلى ًل مٍلل ظضًض زايؼ لًٍغ

بنلُمُا ًدضص قُه اؾم و لهب  الشالشحن ًىما ألاولى لبضاًت وكاَه جهغخا بالىظىص بلى مخككُت الًغائب الخابؼ لها

ت لُبُػت وكاَه و اإلاهغ الغئِس ي للمدل  .و غىىان اإلاٍلل بياقت بلى اإلاػلىماث الًغوٍع

 الخصسيداث الشهسيت أو الثالثيت لسكم ألاغمال -2

ذ بغنم ؤغمالهم زالُ ًل قهغ آو  ًجب غلى اإلاٍلكحن اإلاماعؾحن ليكاٍ ما والخايػحن للًغائب والغؾىم الخهٍغ

ذ الكهغي  زالسي لضي اإلاهالح اإلاسخهت بنلُمُا خؿب َبُػت اإلااؾؿت وهىع اليكاٍ قمشال ًجب ايخخاب الخهٍغ

ً ًىما ألاولى للكهغ اإلاىالي يما ًخػحن غلى  بت في الػكٍغ باليؿبت للماؾؿاث الخابػت للىظام الخهُهي لكغى الًٍغ

بت الخايػحن للىظام اإلابؿِ ايخخاب جهغ  بت غلي الضزل ؤلاظمالٍداتهم قُمباقي اإلاٍلكحن بالًٍغ  .يا ًسو الًٍغ

ً ًىما للكهغ اإلاىالي للشالسي  وألاظىع والغؾم غلي اليكاٍ اإلانهي ويظا الغؾم غلي الهُمت اإلاًاقت زالُ الػكٍغ

ذ بلي نبايت الًغائب الي ًدبؼ لها مهغ  2اإلاضوي الظي ًخم قُه جدهُو عنم ألاغماُ خُض ًخم جهضًم هظا الخهٍغ

بتاإلاٍلل لُ  . 3خم مً زاللها جدهُل صًً الًٍغ

 : الخصسيذ السىىي باألزباح و الىخائج -3

ل مً ًل ؾىت ذ ؤلاظمالي لألعباح و الىخائج نبل ؤُو ؤقٍغ بت ايخخاب الخهٍغ  .  بلؼام اإلاكغع الجبائي اإلاٍلكحن بالًٍغ
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 ذ بالخىاشل أو الخىكف غلي اليشاطالخصسي -4

ذ بالخىاُػ ؤو  ذ غً طلَ زالُ في خالت الخهٍغ ؤًام ابخضاء مً  10الخىنل غً اليكاٍ ًلؼم اإلاٍلكحن بالخهٍغ

ش الخىاُػ وبُاهاث اإلاخىاُػ ؤم  ذ بالخىاُػ ًخًمً جاٍع ش الىنل غً اليكاٍ وفي خالت الخىاُػ ًخم ايخخاب جهٍغ جاٍع

بت في ا ذ باإلاضازُل الخايػت للًٍغ ش ؤق 6ظلفي خالت الىقاة قُخػحن غلي طوي الكهُض الخهٍغ هغ اغخباع مً جاٍع

 . الىقاة

 

 ماهاث امللدمت للميلفين بالضسيبتاملطلب الثالث: الض

بت منها ما هى  هدُجت الالتزام بالىاظباث الؿابهت الظيغ مىذ اإلاكغع الجبائي مجمىغت مً الخهىم للمٍلكحن بالًٍغ

ممٍلل بظغاءاث الخدهُو ومنها ما هى مٍلل بظغاءاث الخدهُو ومنها ما هى مخػلو   .بظغاءاث الخهٍى

 : الضماهاث املخػللت بالخدليمالأو 

بت بًماهاث مخػلهت بالخدهُو لظا وظب غلى اإلاغانبحن اخترامها يما ؤن الخاُ بها ًاصي بلى  ًخمخؼ اإلاٍلل بالًٍغ

 1ه ومً ؤهم هظه الًماهاث ما ًلي:بُالن الخدهُو و بلؿاء الىخائج اإلاغجبت غى

 ؤلاغالم اإلاؿبو 1.

ًجب بغالم اإلاٍلل مؿبها نبل الكغوع في غملُت الخدهُو مً زالُ بعؾاُ بقػاع بالخدهُو ًغقو بهُئاث 

بت مً غضة للخدًحر نضعها  بت و الظي ًىو غلى خهىنه وواظباجه غلى ؤن ٌؿخكُض اإلاٍلل بالًٍغ اإلاٍلل بالًٍغ

ش اؾخ 10  الم ؤلاقػاعؤًام باليؿبت للخدهُو اإلاػمو للىيػُت الجبائُت ابخضاء مً جاٍع

 : الحم في الاسخػاهت بىهيل أو مسدشاز -2

بت الخو في الاؾخػاهت بمؿدكاع مً ازخُاعه زالُ الهُام بػملُاث الخدهُو مً ؤُو  لٍل مٍلل بالًٍغ

جضزل بلى ؾاًت نهاًت ؤقؿاُ الخدهُو بػحن اإلاٍان نبل الخبلُـ النهائي ويظا ؤزىاء اإلاداصزت بطا َلب اإلاٍلل 

بت   اإلادهو مػه الخدٌم مً ؤُو مؿاوُ اإلاهلخت التي ًدبؼ لها ؤغىان الخدهُوبالًٍغ

ماث و يظا ألاؾئلت اإلاخػلهت بالىانؼ و الهاهىن الي ؤوضح غضم جىاقهه  ًمٌىه بالخالي مىانكت انتراخاث بغاصة الخهٍى

 . ني اإلاٍانمؼ مهلخت الخدهُو ؤو اإلاكاعيت الىهاف الخًىعي و الككىي ؤلازخخامي ألقؿاُ الخدهُو قي غ
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 غدم ججدًد الخدليم املداسبي -3.

بت  ؤو عؾم ؤو مجمىغت مً الًغائب ؤو الغؾىم  بطا اهخهى الخدهُو في اإلاداؾبت اإلاخػلو بكترة مػُىت بًٍغ

ًاملت  بت َغنا جضلِؿُه ؤو نضم مػلىماث ؾحر صخُدت ؤو  و قُما غضا الخاالث الي اؾخػمل قيها اإلاٍلل بالًٍغ

الضقاجغ بسهىم هكـ الًغائب و الغؾىم ؤزىاء الخدهُو قان ؤلاصاعة ال حؿخُُؼ الهُام بخدهُو ظضًض في هكـ 

 (مً م،ا،ط 20-8اإلاخػلهت بىكـ اإلااصة ) 

ت مشال  ماث بهكت نهائُت مؼ بنضاع ظضُو الدؿٍى حػخبر اإلاغاظػت مىتهُت جماما بطا جم جدضًض مبالـ الخهٍى

اظل ؤنهاه  مً م،ا،ط( ؤو امخىؼ غً الغص ي20-7لى غبر اإلاٍلل نغاخت غً نبىله هخائج الخدهُو)َبها للماصة 

ماث ًيخهي ازغ ببالؽ اإلاٍلل بىيػُخه  .ؤعبػحن ًىما في خالت اوػضام بغاصة الخهٍى

 ثاهيا: الضماهاث املخػللت بئغادة الخلىيم

م في بغالم اإلاٍلل بيخائج الخدهُو الغص والُػً  .جخمشل الًماهاث اإلاغجبُت بمماعؾت خو بغاصة الخهٍى

 الخبليغ بئغادة الخلىيم 1.

بىاؾُت بقػاع  VC  ؤو الخدهُو اإلاداؾبي VASFE ًخػحن غلى ؤلاصاعة الجبائُت ؤن جبلـ بيخائج الخدهُو اإلاػمو

ٍىن ؤلاقػاع اإلاخػلو بةغاصة  م، وهظا ختى في ؾُاب بغاصة جهُُم ؤو في خالت عقٌ اإلااؾؿت، ٍو بةغاصة الخهٍى

م مكهاُ بىاؾُت عؾالت مىص ى غليها مؼ بقػاع باالؾدؿالم، بياقت بلى طلَ ًٍىن مبرعا بٌُكُت حؿمذ  الخهٍى

بت.  1. للمٍلكحن بةغاصة حكٌُل ؤؾـ قغى الًٍغ

 خم السد 2.

م يما ًمًٌ َلب  م مً زالُ جهضًم عؤًه ومالخظاجه خُى بغاصة الخهٍى خو للمٍلل الغص غلى بغاصة الخهٍى

ت خُى مًمىن الخبلُـ ؤو ؤلاقػاع في ؤظل ؤنهاه   2هضًم مالخظاجه ؤو نبىله.ًىما مً ؤظل ج 40جىيُداث قكٍى

بت اإلادهو مػه ؾماغه بط جبني ؤن ؾماغه ظض ؤو بطا َلب هظا ألازحر  ًمٌىه يظلَ بػض عص اإلاٍلل بالًٍغ

ش مً ؤظل مً م ب ط ( وفي نهاًت ؤقؿاُ الخدهُو هظغا أل  20- 6جكؿحراث جٌمُلُت ) َبها للماصة  همُت هظا الخاٍع

ش والؿاغت ًل الكٍىى ٌؿخضعي اإلاٍلل بالًغ  ابخػاص ٍبت اإلادهو مػه باؾخضغاء مٌخىب جىضح قُه الخاٍع

بت الظي خهو مػه ؤن ٌؿخػحن بمؿدكاع مً  بالخًىع بلى اظخماع ازخخام ؤقؿاُ الخدهُو ًمًٌ للمٍلل بالًٍغ

 .( مً م.ب.ط 20- 6ازخُاعه ) َبها للماصة 
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 خم الطػ3ً.

بت والتي ٌؿخُُؼ مً زاللها ؤن ًًمً خهىنه بطا  ٌػض خو الُػً مً ؤهم الخهىم اإلامىىخت للمٍلل بالًٍغ

  . جبني ؤهه نض ؤزًؼ ظىعا إلغاصة الخهؿُم ؤو جم الخػؿل في خهه مً زالُ َلب الخسكٌُ الجؼئي ؤو الٌلي
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 والػلىباث املفسوضت املبدث الثالث: الخدليلاث الجبائيت

و اإلاؿخػملت في الخدهُو وخؿب الهضف اإلاغاص الىنُى بلُه، وفي  جسخلل ؤقٍاُ الغنابت بازخالف الٍُغ

بي  .هظا الهضع جهىم الؿضاعة الجبائُت بػضة جدهُهاث نض جىجم منها غهىباث وطلَ للخض مً ظاهغة التهغب الًٍغ

 . املطلب ألاول: الخدليم في املداسبت والخدليم املصىب في املداسبت

جهىم ؤلاصاعة الجبائُت بالخدهُو اإلاداؾبي والخدهُو اإلاهىب في اإلاداؾبت بهضف الخإيض مً صخت 

داث اإلاهضمت مً َغف اإلاٍلكحن وابلخاي ًسًؼ الخدهُو اإلاهىب في اإلاداؾبت لىكـ الهىاغض اإلاُبهت في  الخهٍغ

خمخؼ بىكـ الًماهاث اإلامىىخت في بَاع الخدهُو  الخدهُو بت مدل الخدهُو اإلاهىب ٍو اإلاداؾبي اإلاٍلل بالًٍغ

 1اإلاداؾبي.

    VC  أوال: الخدليم في املداسبت

داث الجبائُت اإلاٌخدبت مً َغف  الخدهُو في اإلاداؾبت هى مجمىغت الػملُاث الي ٌؿتهضف منها مغانبت الخهٍغ

بت وقدو مدا ؾبخه  والخإيض مً مضي جُابهها مؼ اإلاػُُاث اإلااصًت وؾحرها ختى ًدؿنى مػغقت اإلاٍلل بالًٍغ

 . مضي مهضانُتها

ال يهضف الخدهُو اإلاداؾبي بلى مغانبت الىيػُت الجبائُت للماؾؿت زالُ الؿىىاث اإلادهو قيها قدؿب، بل 

 .ٌؿمذ يظلَ باَالع هظه ألازحرة غلى واظباتها الجبائُت

 VP في املداسبت ثاهيا: الخدليم املصىب

ٌػض الخدهُو جدهُها خاؾبا مهىبا بطا انخهغ الخدهُو اإلاداؾبي غلى هىع ؤو غضة ؤهىاع مً الًغائب ؤو ٌكمل 

ًل قترة الؿحر اإلاخهاصمت ؤو ظؼء منها، ؤو مجمىغت مً الػملُاث ؤو اإلاػُُاث اإلاداؾبُت اإلاخػلهت بكترة جهل غً 

 .ؾىت ظبائُت

خم يظلَ الخدهُو غىضما حكٌ َ ؤلاصاعة الجبائُت في نضم اإلاؿدىضاث ؤو الاجكانُاث الي جم ببغامها مً َغف ٍو

و بىىص تهضف بلى ججىب ؤو جسكٌُ ألاغباء  بت والتي جسكي اإلاًمىن الخهُهي للػهض غً ٍَغ اإلاٍلكحن بالًٍغ

 . الجبائُت
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 :الخالُت اإلاغاخل ربهاما قةهه ًخم غ اًىن الخدهُو ؤمغ : مساخل الخدليم: ثالثا

 إهجاش غملياث الخدليم 1-

ر الغنابت الجبائُت وقو نىاغض ناهىهُت جًبِ قيها ؤلاظغاءاث الىاظب بجباغها مً َغف ؤلاصاعة الجبائُت والتي ححؿ

بت  .جىضح خهىم وواظباث اإلاٍلل بالًٍغ

بت وهظا مً اظل زلو ظى  اإلاىانكت بن الخدهُو في اإلاداؾبت ًجب ؤن ًخم بػحن اإلاٍان ؤي في خل اإلاٍلل بالًٍغ

بت ػض نبىله مً َغف ؤلاصاعة ؤو في ،  بحن اإلادهو واإلاٍلل بالًٍغ بت َو قكي خالت َلب مٌخىب مً اإلاٍلل بالًٍغ

بت في هظه الخالت وزُهت  خالت نىة ناهغة ًمًٌ للمدههحن ؤزظ الىزائو لكدهها في مٍاجبهم ٌؿلم للمٍلل بالًٍغ

 .  جشبذ قيها الىزائو اإلاؿلمت

 يمزابػا: هخائج الخدل

بت  غىضما جشبذ ؤلاصاعة ؤن هىاى ههائو، ؤزُاء، بؾكاالث ؤو بزكاء في الػملُاث الي جهىم غلى ؤؾاؾها الًٍغ

 :1جهىم بما ب

 : إلاحساء الحضىزي 1-

بت بيخائج اإلاغانبت بىاؾُت عؾالت مىص ى غليها مؼ بقػاع  ٌؿخىظب غلى اإلادهو بقػاع اإلاٍلل بالًٍغ

مً م.ب.ط( ًيبغي غلى اإلادهو يظلَ بغالم اإلاٍلل  20- 6باالؾخالم  )َبها للماصة باالؾخالم ؤو ٌؿلم له مؼ بقػاع 

م ) َبها للماصة  بت اإلادهو مػه بيخائج اإلاغانبت بىاؾُت عؾالت ختى في خالت اوػضام الخهٍى  .( مً م.ب.ط 42بالًٍغ

ًاف ومػلال، يما ًخ م ) ؤلاقػاع ألاولي ( مكهال بهضع  ػحن طيغ ؤخٍام اإلاىاص الي ًاؾـ ًٍىن ؤلاقػاع بةغاصة الخهٍى

بت مً بغاصة حكٌُل ؤؾـ قغى  هت اإلاخبػت ي طلَ بهكت حؿمذ للمٍلل بالًٍغ م ويظا الٍُغ غليها بغاصة الخهٍى

بت وجهضًم مالخظاجه ؤو بغالن نبىله لها وطلَ في ؤظل ؤعبػح ش اؾخالم بةغاصة  40 نالًٍغ ت مً جاٍع ًىما ؾاٍع

م  . الخهٍى

 :ت ًىظب ؤلاصاعة الجبائُت ما ًليوغلُه قةن عقٌ اإلاداؾب

 -بزباث الُابؼ الؿحر مهىؼ للمداؾبت. 

 بت اإلاخإجُت  بيخائج الخدهُو بت اإلادهو مػه باألؾـ الًٍغ  .بقػاع اإلاٍلل بالًٍغ

 بت اإلادهو مػه  .والغص غلى مالخظاث اإلاٍلل بالًٍغ

                                                           
1
 03. ص ذكره، سبق مرجع جاة، نوي 
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 : الخصحيذ الخللائي 2-

بت في الخاالث الخالُت:ؤن جلجإ بلى الخدضًض الخلهائي لهىاغض ق ًمًٌ لإلصاعة الجبائُت  1غى الًٍغ

 - بت لػملُاث اإلاغانبت الجبائُت، الخدهُهاث واإلاػاًىت ؾىاء مً نبله ؤومً جضزل ؤو عقٌ اإلاٍلل بالًٍغ

ًاهذ خُض ًخػظع غلى ألاغىان الهُام بمهامهم هت   .خًىع ؤي شخو ؤبي ٍَغ

   مً  20- 9ؤًام مً بهظاعه اإلاىهىم غليها في اإلااصة  8غضم جهضًم اإلاداؾبت بػض اههًاء مضة مشاهُت

 .م.ؤ.ط، بال في خالت خضور نىة ناهغة

  ض هكهاجه الصخهُت الظاهغة واإلاػغوقت ومضازُله الػُيُت غلى اإلاجمىع اإلاػكى لم ًهضم في خالت ما جٍؼ

مً ناهىن الًغائب  85ض زهم ألاغباء اإلادضصة في اإلااصة جهغخا بضلَ ؤو ًٍىن صزله اإلاهغح به بػ

 .اإلاباقغة ًهل غً ظمىع هظه الىكهاث ؤو اإلاضازُل ؾحر اإلاهغح بها ؤو اإلاؿلهت ؤو الػائضاث الػُيُت

  بت امخىؼ غً ؤلاظابت غلى الُلباث الىاعصة مً مكدل الًغائب واإلادهو زهىم ًل مٍلل بالًٍغ

 .مً م.ب.ط 19الخىيُداث وؤلازباجاث الىاظب جهضميها  َبها للماصة 

  بت غلى الضزل ًل قغيت ؤو ماؾؿت ؤظىبُت اُ جخىقغ غلى ميكأث مهىُت بالجؼائغ، وجٍىن زايػت للًٍغ

بت غلى ؤعباح ا ًاث، امخىػذ غً الغص غلى الُلب مهلخت الًغائب الي جُلب منها قُه ؤو الًٍغ لكغ

 .حػُحن ممشال لها في الجؼائغ

  مً ناهىن الغؾىم  69، 67، 66غضم مؿَ خاؾبت ناهىهُت ؤو سجل الخام اإلاىهىم غلُه في اإلاىاص

 .غلى عنم ألاغماُ الظي ٌؿمذ بةزباث عنم ألاغماُ اإلاهغح به

 بت لم ًه ض صزله الهافي اإلادضص وقها للمىاص مً ًل مٍلل بالًٍغ ٍؼ مً ناهىن  98بي  85ضم جهغخه ٍو

بت  .الًغائب اإلاباقغة غلى اإلاجمىع اإلاػكى مً الًٍغ

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
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   VASFE املطلب الثاوي: الخدليم املػمم في مجمل الىضػيت الجبائيت

نالخاث الجبائُت اؾخدضار ما ٌػغف بالخدهُو اإلاػمو في مجمل الىيػُت الجبائُت وطلَ مؿاًغة لإل 

 .1 مخضاصا مىُهُا للخدهُو اإلاداؾبيقالخدهُو اإلاػمو ٌػخبر ا

 أوال: مفهىم الخدليم املػمم في مجمل الىضػيت الجبائيت

مجمىغت الػملُاث التي حؿتهضف الٌكل غً ًل قاعم بحن الضزل الخهُهي  ًههض باُ ث.م.م.و.ط

داث غلى الضزل الػام ( اإلاضازُل  بت والضزل اإلاهغح به ؤي بهكت غامت، الخإيض مً الخهٍغ للمٍلل بالًٍغ

 .اإلادههت زاعط الجؼائغ قىائٌ الهُمت الىاججت غً الخىاُػ بمهابل غً الػهاعاث اإلابِىت وؾحر اإلابِىت

 ا: مساخل الخدليمثاهي

يخه  ٌؿخلؼم هظا ؤلاظغاء مهاعهت اإلاضازُل اإلاهغح بها باإلاضازُل اإلاؿخيخجت مً ويػُت بمالى اإلاٍلل، خالت زٍؼ

 .ويظا اإلاخػلهت بؿُام الخُاة لؿائغ ؤقغاص ؤؾغجه

الكاملت لألشخام  ًمًٌ ألغىان ؤلاصاعة الجبائُت ؤن ٌكغغىا في الخدهُو اإلاػمو في الىيػُت الجبائُت 2وهٌظا

ً ظبائي في الجؼائغ ؤم ال غىضما جٍىن  بت غلى الضزل ؤلاظمالي، ؾىاء جىقغ لضيهم مَى الُبُػُحن باليؿبت للًٍغ

بت ( َبها للماصة   .)مً م.ب.ط 21- 1لضيهم التزاماث مخػلهت بهظه الًٍغ

مًٌ الهُام بخدهُو مػمو في الىيػُت الجبائُت الكاملت غىضما جظهغ ويػُت اإلا لٌُت وغىانغ همِ اإلاػِكُت ٍو

بت ( للماصة   (مً م.ب.ط 21- 1لصخو ؾحر مدص ى ظبائُا، وظىص ؤوكُت ؤو مضازُل مخملهت مً الًٍغ

ال ًمًٌ الهُام بخدهُو مػمو في مجاُ الىيػُت الجبائُت الكاملت بال مً َغف ؤغىان ؤلاصاعة الجبائُت الظًً 

 .(مً م.ب.ط 21- 2لهم عجبت مكدل غلى ألانل ( َبها للماصة 

ًمًٌ بغمجت اُ ث.م.م.ط بزغ الخدهُو في اإلاداؾبت ؾىاء باؾم اإلاؿخؿل الصخص ي للماؾؿت، ؤو الغئؾاء 

ذ مجمل صزله ًاث ألاؾاؾُحن للكغيت ؤو مٍل شخو ملؼم ناهىها بخهٍغ  .والكغ

ًىكظ هظا الخدهُو يظلَ في خالت ما لىخظ قاعم مدؿىؽ بحن الضزل اإلاهغح مً َغف اإلاٍلل مً ظهت 

 .( مً م.ب.ط 21- 1وغىانغ همُه اإلاػِش ي والىكهاث اإلاسههت لهُاهت ؤماليه مً ظهت ؤزغي ( َبها للماصة 

م الىغاء  غاث والخىيُداث التي جغاها ؤؾاؾُت مما نض خملها بلى بغاصة جهٍى جهضم ؤلاصاعة غلى َلب الخبًر

و الخصخُذ الخًىعي ؤو الخصخُذ الخلهائي بي، وهظا غً ٍَغ  .الًٍغ

                                                           
1
 00.ص ذكره، سبق مرجع فوزي، المنعم عبد  
2
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 لخدليم في مجمل الىضػيت الجبائيتماهاث املػملت للميلف بالضسيبت في خالت االض 1-

بزغ جدهُو في اإلاداؾبت ؾىاء باؾم اإلاؿخؿل الصخص ي  ًمًٌ بغمجت مػمهت في ظمل الىيػُت الجبائُت

ًاث ألاؾاؾُحن للكغيت ًىكظ هظا الخدهُو يظلَ في خالت ما لىخظ قاعم مدؿىؽ بحن  إلااؾؿت ؤو عئؾاء الكغ

اإلاضزُى اإلاهغح مً َغف اإلاٍلل مً ظهت وهمُه اإلاػِش ي والىكهاث اإلاسههت لهُاهت ؤماليه مً ظهت ؤزغي 

بي جهضم ؤلاصاعة غلى َلب  م الىغاء الًٍغ غاث والخىيُداث الي جغاها ؤؾاؾُت مما خملها غلى بغاصة جهٍى الخبًر

و الخصخُذ الخًىعي ؤو الخصخُذ الخلهائي  .وهظا غً ٍَغ

داث غلى الضزل ؤلاظمالي  .ٌػخبر هظا الُلب بظغاء غاصي للخدهُو مً الخهٍغ

ساث 1-1-  طلب الخبًر

 :ث آلاجُتي بخضي الخاال فجلخمؿها ؤلاصاعة مً اإلاٍلل 

وما ًسو الخٍالُل التي جم زهمها مً الضزل ؤلاظمالي، خحن جخىقغ لضي ؤلاصاعة  قُما ًخػلو بالىيػُت الجبائُت

غىانغ جشبذ ؤن اإلاٍلل ًخمخؼ بمضازُل هامت مهاعهت مؼ جلَ اإلاهغح بها وغلُه جخمخؼ ؤلاصاعة بةمٍاهُت ؤزظ اإلابالـ 

اإلابالـ اإلاؿخػملت لِؿذ اإلاسههت لخؿُُت ؤغباء اإلاٍلل بػحن الاغخباع لًٌ باؾخُاغت هظا ألازحر ؤن ًشبذ ؤن 

 .ناصعة غً غملُاث الخضلِـ

 الخىضيداث 1-

ذ سو ؤي ههُت واعصة في الخهٍغ داث، ٍو  .جلخمؿها ؤلاصاعة لغقؼ الكَ غً ؾمىى في الخهٍغ

 إلاحساء الحضىزي 1-2-1-

ت اإلاكػُى وال ؾُما وقُما  ًسو َبو هكـ الخضابحر الػامت الىاعصة مؿبها خُى الخدهُو في اإلاداؾبت الؿاٍع

ماث اإلاهترخت ومىذ ؤظل عص بيافي مضجه  غ بغاصة الخهٍى ماث، جبًر بقػاع بيخائج الخدهُو ختى في ؾُاب بغاصة الخهٍى

  ؤعبػىن ًىم

 الخصحيذ الخللائي 2-2-1-

ذ غلى الضزل  بت الخهٍغ هى بظغاء اؾخصىائي ال ًمًٌ اؾخػماله بال في ظغوف مػُىت بطا لم ًٌخب اإلاٍلل بالًٍغ

غ ؤو الخىيُذ الاظمالي في آلا  ظاُ اإلادضصة ناهىها ؤو لم ٌؿىي ويػُخه الجبائُت بطا لم ٌؿخجب لُلباث الخبًر

بت بن الهىاغض اإلادضصة  الىاعصة مً ؤلاصاعة وغلُه قةن هظه ألازحرة ًدضص جلهائُا الهاغضة اإلاىاؾبت لكغى الًٍغ
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اإلاهضمت للمٍلل في خالت الخصخُذ  مً َغف ؤلاصاعة ًجب ؤن جهترب نضع اإلاؿخُاع مً الخهُهت. جبهى الًماهاث

ت اإلاكػُى غىض الخصخُذ الخلهائي  .الخًىعي ؾاٍع

 طلب الثالث: الرساماث والػلىباثامل

جخىنل قػالُت الغنابت غلى مضي ؤهمُت الػهىباث والؿغاماث اإلادضصة بال ؤن اإلابالؿت في جلَ الػهىباث نض 

بي الج ؼائغي غضة بظغاءاث غهابُت غلى ًل مً زالل ؤخٍام ًٍىن ؤزغ غٌس ي ي هظا اظماال نغى اإلاكغع الًٍغ

اع ًىظض هىغحن مً الػهىباث  بت وػٍاصة مغصوصًتها، وفي هظا ؤلَا بي لًمان الخدهُل اظُض للًٍغ الهاهىن الًٍغ

 :مها

 1.أوال: الرساماث الجبائيت

اصاث خؿب َبُػت  جخمشل الؿغاماث الجبائُت سخلل حجم هظه الٍؼ اصاث مالُت غلى اإلاٍلل اإلاػني، ٍو في قغى ٍػ

خطح طلَ يما ًلي  :اإلاسالكت، ٍو

ذ الؿىىي  1-  الؿغامت بؿبب غضم الخهٍغ

ذ يفالؿغامت بؿبب الخإزغي  2-  الخهٍغ

ذ يفالؿغامت بؿبب الىهو  3-  الخهٍغ

 والتهسب الضسيبيت الرش ميبائي حس جلثاهيا: الػلىباث بمىحب الدشسيؼ ا

بي اإلاسخلكت التي ٌؿمذ لىا لخبُان هظه الػهىباث مً زالُ هظا  بن الػهىباث اإلاىهىم غليها في الهاهىن الًٍغ

 .نمىا بخهؿُم هظه الػهىباث بلى غهىباث ؤنلُت ؤما الػهىباث ألازغي قبيهت

 ت الرش والتهسب الضسيبينميس حليت الػلىباث ألاص 1-

بُت التي ظاء بها ناهىن   2ي:فالي جخمشل  2012اإلاالُت لؿىت لضعاؾت هظه الػهىباث في مسخلل الهىاهحن الًٍغ

 ملباشسة والسسىم غلى زكم ألاغمالجال الضسائب امفي  1-1

 16-11مً ناهىن عنم  13اإلاػضلت بمىظب اإلااصة  مً م.ى.م 303الػهىباث الجؼائُت اإلاىهىم غليها في اإلااصة 

وغليها حؿدىض ؤؾلب الكٍاوي في ظاُ الؿل والتهغب  2012اإلاخػلو بهاهىن اإلاالُت+ لؿىت 20- 12- 2011ي فاإلااعر 

 .اظبائي

                                                           
1
 303. ،23 ص ص ،3033 للضرائب، العامة للمدٌرٌة المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب قانون 
2
 333. . ص ،3033 الجزائر،، ،33 الطبعة والتوزٌع، للنشر الطبعة هومة دار اخاص، اجزائً القانون فً الوجٌز بوسقٌعة أحسن 
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  ًصط100.00صط غىضما اُ ًكىم مبلـ الخهىم اإلاخملو منها 100.000ى لصط ب50.000ؾغامت مالُت م. 

 ال ً صط، ؤو بخضي هاجىحن 500.000صط بلى 100.000بلى ؾخت  ؤقهغ وؾغامت مالُت مً  خبـ مً قهٍغ

 .صط1000.000صط واُ ًخجاوػ 100.000الػهىبخحن غىضما ًكىم مبلـ الخهىم اإلاخملو منها 

  ًصط ؤو بةخضي 2.000.000صط واُ ًخجاوػ 500.000الخبـ مً ؾخت ؤقهغ بلى ؾيخحن  وؾغامت مالُت م

 .صط5.000.000صط وال ًخجاوػ 1.000.000ما ًكىم مبلـ الخهىم اإلاخملو منها هاجحن الػهىباث، غىض

  ًصط ؤو بةخضي 5.000.000صط بلى 2.000.000الخبـ مً ؾيخحن بلى زمـ ؾىىاث وؾغامت مالُت م

 .صط10.000.000صط واُ ًخجاوػ 5.000.000هاجحن الػهىبخحن، غىضما ًكىم اإلاخملو منها 

 صط ؤو بةخضي هاجحن 5.000.000غ ؾىىاث وؾغامت مالُت مً الخبـ مً زمؿت  ؾىىاث بلى غك

صط بياقت بلى ؤن اإلاسالكاث اإلاىهىم 10.000.000الػهىبخحن، غىضما ًكىم مبلـ الخهىم اإلاخملو منها 

 ،116، 117، 118، مً م.ى.م واإلاىاص 134، 176، 407غليها في اإلاىاص: 

  ه باغخباع ؤن هظه اإلاىاص ال ؤغ 303غليها في اإلااصة اإلاىهىم ٌػانب غليها بىكـ الػهىباث  مً م.ع.ع.ؤ

 1م.ى.م. 303جدمل الػهىبت بلى اإلااصة 

 : في مجال الضسائب غير املباشسة 1-2

م.ى.ؽ.م الي جىو: " ٌػانب ًل مً ٌؿخػمل َغنا اخخُالُت  532الػهىباث الجؼائُت مىهىم غليها في اإلااصة 

بت الخػؿكُت ؤو صقؼ الًغائب ؤو الغؾىم الي هى للخملو ؤو مداولت الخملو مً مجمىغت ؤو ظؼء  مً وغاء الًٍغ

صط وبالخبـ مً ؾىت بلى زمـ ؾىىاث ؤو بةخضي هاجحن 200.000صط بلى 50.000زايؼ لها بؿغامت مً 

 ." الػهىبخحن قهِ

 : في مجال خلىق الدسجيل 1-3

مىه التي جىو " قػال غً الػهىباث الجبائُت اإلاُبهت، ٌػانب  119الػهىباث الجؼائُت مىهىم غليها في اإلااصة 

بت ؤو جهكُتها ؤو صقؼ الًغائب ؤو الغؾىم التي هى  ًل مً مخملو ؤو خاُو الخملو ًلُا ؤو ظؼئُا مً وغاء الًٍغ

صط وخبـ مً ؾىت بلى زمـ 20.000ط ؾلى ص5.000زايؼ لها باؾخػماله َغنا جضلِؿُه بؿغامت جتراوح مً 

 ." ؾىىاث، ؤو بةخضي الػهىبخحن قهِ

 ى الىخائج الخالُتلالػهىباث ههل بمً ًل هظه 

                                                           
1
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ًان اإلاتهم  بت اإلاخملو مىه وجبػا لظلَ قةطا  في ًل ألاخىاُ ًجىػ للهاض ي الجؼائي حػحن زبحر لخدضًض مبلـ الًٍغ

بت زالُ  اإلاخملو منها  الػهىبت ال جٍىن غلى ؤؾاؽ مجمىع اإلابالـ ؾىىاث قةن 03مخابػا لخملهه مً الًٍغ

 .زالُ ؾىىاث الشالر وبهما جٍىن الػهىبت غلى ؤؾاؽ نُمت اإلابلـ ألانغب اإلاخملو مىه زاُ الؿىىاث الشالض

 الجضُو اإلاىالي ًلخو الػهىباث الجؼائُت اإلاىهىم غليها يمً مسخلل الهىاهحن الجبائُت 

 :الػلىباث ألاصليت حسيمت الرش والتهسب الضسيبي  : 2 جدول زكملا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، 17خام، صاعهىمت الُبػت لليكغ والخىػَؼ، الُبػت لالهاهىن اظؼائي ا يف: ؤخؿً بىؾهُػت الىظحز اإلاهضع

ُ  الجؼء  .485، م .2014 الجؼائغ، ألاو
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 :ت الرش الضسيبيميجس لالػلىباث الخىميليت والخبػيت  ثاهيا:

  مً بحن الػهىباث الخٌمُلُت التي هو غليها اإلاكغع الجؼائغي جخمشل في وكغ الخٌم وخلُكه، وبةمٍان

ًامال ؤو مؿخسغظا مىه في الجغائض الي حػُنها وبخػلُهه في ألامايً التي  اإلادٌمت ؤن جإمغ بيكغ الخٌم 

 120/ 6م واإلااصة م.ؽ. 550م.ى.م واإلااصة  303خضصها وطلَ غلى هكهت اإلادٍىم غلُه خؿب اإلااصة 

 .م.ث

  زهىم عظاُ ألاغماُ والخبراء واإلاداؾبحن  544يما هجض هو ناهىن الًغائب ؾحر اإلاباقغة في ماصجه

غلى ؤهه في خالت الػىصة ؾىاء بدٌم واخض ؤو بػضة وؤخٍام جُبو غليهم بهىة الهاهىن غهىباث مىه 

لى بهكت مؿحر ؤو مؿخسضم، وجُبو مؼاولت ممً عظاُ ألاغماُ ؤو مؿدكاع ظبائي ؤو زبحر ؤو خاؾب و 

 .غليهم ؤًًا غىض الانخًاء غهىبت ؾلو اإلااؾؿت

  بي مً مماعؾت اليكاٍ الخجاعي وخضصث قترة مىؼ ألاشخام مً الظًً جم بصاهتهم بتهمت الؿل الًٍغ

هىن مً نا 29ؾىىاث إلاا ؤظاػث ألامغ بالخىكُظ  اإلاعجل وهظا ما مىػذ غلُه اإلااصة  10اإلاىؼ إلاضة ال جخجاوػ 

 2004اإلاخًمً ناهىن مالُت لؿىت . 28/ 12/ 2003اإلااعر ي  03 - 22عنم 

بي مما غلُه  بت غىض اعجٍاب ظغمُت الؿل الًٍغ بػض ؤن نمىا بخدلُل الػهىباث الجؼائُت التي خلل اإلاٍلل بالًٍغ

 . غهىباث ظبائُه وؤن قضة الػهىباث جسخلل مً هو بلى آزغ مًمىها ومهضاعا

 

 يم فػاليت هظام السكابت الجبائيتياملطلب السابؼ: جل

 اإلاؿُغةُت مغجبِ بخدهُو ألاهضاف بن مكهىم الكػالُت لىظام الغنابت الجبائ

 جبائيتلوال: مفهىم هظام السكابت اأ

مكهىم بالخػهُض لىظىص مً الػالناث اإلاخضازلت واإلادكابٌت بحن قػالُت اإلاىظمت مً هاخُت وبحن الػىامل  ًخهل

 1.اإلاازغة ؤو اإلادضصة لها مً هاخُت ؤزغي 

غلى جدهُو ؤهضاقها الدكؿُلُت اإلاؿُغة  اإلاىظمتوآزغون الكػالُت غلى ؤنها " حعي نضعة  Yachtman ونض غغف

 .زالُ قترة ػمىُت مػُىت

                                                           
1
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ؤي ما خاُو  اإلاىظمتبط حػخبر هظه ألاهضاف الدكؿُلُت غً الىاجج النهائي الظي ًغجبِ بالؿُاؾاث الني جدبػها 

لَ الضازلُت والخاعظُت اإلادُُت بها، يما ؤن اؾخسضام ج éالبِئت مخؿحراثخهُهه في الىانؼ الػملي، وغلى يىء 

 1.ل الخىظُمي والبِئتالهٍُ ًخالءمبما  اإلاغوهتو ُألاهضاف في نُاؽ الكػالُت جده

قةن قػالُت هظا ألازحر جٌمً في مضي  م الغنابت الجبائُتéوبةؾهاٍ مكهىم الكػالُت الػامت غلى الىظا

خهُهه ألاهضاف اإلاخىاظضة مً ؤظلها بكٍل مخىاػن، خُض ؤهه نض جخػاعى بػٌ ألاهضاف قُما بُنها، قالهضف 

نض ًخم بغضاص بغامج عنابت مٌشكت بؿُت  اإلاىاَواإلاالي للغنابت نض ًخػاعى مؼ الهضف الاظخماعي هدُجت ؤهه في بػٌ 

خم ابغاصة جدهُل اإلاىاعص ا ىت، ٍو مُؼ اإلاٍلكحن ؤمام نضعة ظلخطخُت بالهضف الاظخماعي في ونذ لًائػت مً الخٍؼ

 .اإلاؿاواة

 ثاهيا : الصػىباث التي جىاحه السكابت الجبائيت "

 جبائيتلبىظام السكابت ا املخػللت املشاول 1-

 :ما ًلي اإلاكاًلومً ؤبغػ هظه  طاتهاي خض فجبائُت لو بىظام الغنابت اسججىاظه الغنابت غضة مػىناث 

 2مشيل البرمجت وجىفيرها:  1-1-

التي جخم بها غملُت البرمجت وازخُاع الهًاًا جخمحز بالبِء الكضًض مً خُض الخىنُذ ألن وظىص بغهامج  آلالُتبن 

ُاع ؾىىي واخض زًؼ للخهكُت في ؤيثر مً مغخلت ًازغ ؾلبا غلى بغضاص وازخُاع الهًاًا، يما ؤن يغوعة ازخ

تومهضانُت  ت اإلاضًٍغ اثحػىص في الػضص مً اإلاغاث غمل مهالح  اإلاىجؼةللخدهُهاث الجبائُت  اإلاغيٍؼ الغنابت  مضًٍغ

بهى لها الىنذ  بليها نهحرة اإلاؿىضةم اإلاهام ماةجبو، ألنها في بػٌ ألاخُان جهىم بدىكُظ بغامج الخدهُ اإلاٍلكت ٍو

 .غضة نًاًا ؤزغي  جاػ إلهالٍافي 

 : الىفاءة وإلامياهياث البشسيتمشيل   2-1

 ً اعاثعؾم جضغُم ؤلاصاعة الجبائُت بمػهضًً زانحن بخٍٍى ىُت  ؤلَا واإلامشلىن في ًل مً اإلاضعؾت الَى

للًغائب واإلاػهض اإلاؿاعبي للجباًت والجماعى بال ؤنها ال ػالذ حػاوي مً ههو في الٌكاءاث والخبرة في مجاُ الغنابت 

بيلُغم التهغب  اإلاؿخمغ وزانت في ظل الخُىع  الجبائُت َغم ال  الؾخػماُواؾخػاهت اإلاتهغبحن بظوي الخبرة  الًٍغ

ًخم ايدكاقها بال مً َغف مغانبحن طوي زبرة مهىُت في هظا اإلاجاُ، يما حؿاغض الخبرة والٌكاءة في يؿب الىنذ 

العإلاٍلل بمجغص ؾغغت ايدكاف ألازُاء والخالغب التي ًمًٌ ؤن ًهىم بها ا زالُمً  غلى ويػُت اإلالل  الَا

زانت وان ناهىن ؤلاظغاءاث  اإلاغانبحنوهىع وكاَها واإلاسالكاث التي ًغجٌبها يما حػاوي الغنابت مً قٍل ههو 

                                                           
1
 33-30. ص ،3220 عمان، والتطبٌق، النظرٌة بنً وحاسبتها الضرائب نصار، أبو حمد  
2
 332. ص ذكره، سبق مرجع قدي، المجٌد عبد 
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الجبائُت ًىو غلى ؤن غملُت الغنابت الجبائُت ال جخم مً َغف ؤغىان ؤلاصاعة الجبائُت الظًً لهم عجبت مغانب غلى 

تبخهائُاث  ألانل، خُض جبني بالغنابت غلى  اإلاسخهحن اإلاغانبحنؤن غضص  2010الكغغُت للىؾائل لؿىت  اإلاضًٍغ

ت  الخهُُماث للغنابت الجبائُت مً خُض ؤلامٍاهُاث  اإلامىىختهظا ما ًضُ غلى يػل ألاهمُت 1مغانب  58الػهاٍع

ت مهاعهت بالػضص الهائل واإلاتزاًض مً اإلالكاث، وزانت في ظل الاهكخاح  الانخهاصي اإلاخمحزة بٌثرة اإلاخػاملحن البكٍغ

بت بٍل الُغم اإلامٌىت،   اَمئىاها للتهغب مً صقؼ الًٍغ

 :مشيل الىسائل وإلامياهياث املادًت3-1-

ت اإلااهلت اإلاكٍل الىخُض الظي حػاوي مىه بصاعة الغنابت الجبائُت، قدتى بطا  1ال ٌػض ههو اإلاىاعص البكٍغ

ت اإلادكؼة غلى الػمل ؾُاصي بالًغوعة بلى ًاهذ هظه الٌكاءاث مخىقغة، قةن ؾُا ب ؤصوى الىؾائل الًغوٍع

 .نهىعها في ؤصاء مهامها، مما ًىػٌـ ؾلبا غلى مغصوصًت ؤصاء الجهاػ الغنابي يٍل

 :ومً بحن مكاًل الىؾائل وؤلامٍاهاث اإلااصًت التي حػىم مهاح الغنابت الجبائُت هجض

ائُت، ألامغ الظي خض مً جضغُم هظه ألازحرة بالػىانغ اإلااهلت طاث يػل ؤظىع ومغجباث الػاملحن في ؤلاصاعة الجب-

الخبرة والٌكاءة الكىُت الػالُت، قًال غما نض ًاصي بلُه اهسكاى ؤظىع هاالء الػاملحن، وػٍاصة ؤغباء مػِكتهم 

 1مً صقػهم بلى الاهدغاف ؤو الخههحر في الايُالع بمؿاولُاتهم. 

بُبُػتها جخُلب الخغيت الضائمت في بَاع جىكُظ اإلاهام اإلاؿىضة بليها، ؾىاء في نُامها  بن مهالح الغنابت الجبائُت

 .بدمالث الغنابت في غحن اإلاٍان

لًٌ مهاح الغنابت الجبائُت جكخهض للػضًض منها، مما ًازغ ؾلبا غلى ؤصاء مهامها الغنابُت، زهىنا في اإلاىاَو 

 .البػُضة واإلاػؼولت

ئم الظي ًلُو بإغىان الغنابت في ؤلاصاعة التي ٌػملىن قيها، والظي ٌؿاغضهم في ؤصاء مهامهم، اإلاال 2غضم جىقحر اإلاٍان 

قهي التي جخىقغ غلى ؤصي قغوٍ الػمل الكػاُ، يخىقحر ألاصواث اإلاٌخبُت الي جكخهضها الػضًض مً ؤلاصاعاث 

  .الجبائُت

 مشيل الدشسيػاث الجبائيت4-1-

ػاث بلى ؤخض مً قػا  3لُت ؤصاء ظهاػ الغنابت الجبائُت هظغا بلى: جاصي بػٌ الدكَغ

 ػُت جدمي ؤغىان الغنابت في جىكُظ مهامهم  .غضم وظىص ههىم حكَغ
                                                           

1
 310. ص ذكره، سبق مرجع بطرٌق، أمحد ٌونس 
2
 330. ص ذكره، سبق مرجع قدي، المجٌد عبد 
312. ص ذكره، سبق مرجع بطرٌق، أمحد ٌونس 
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  ًنضوع الػضًض مً الخػضًالث في الهىاهحن التي جشحر الٌشحر مً الجضُ والىهاف، وجاصي بلى الٌشحر م

ت بحن اإلامىلحن وؤغىان الًغائب  .البلبلت الكٌٍغ

  الهىاهحن، اإلايكىعاث، اللىائذ، والخػلُماث الي غلى ؤؾاؾها ًهىم الػىن ؤبضاء مهامهغضم جىقغ وسخ. 

 : 1مشيل إلاخصائياث الجبائيت5-1-

ت، الت ي بن ؤلاخهائُاث الجبائُت صوع هاما في جؼوٍض الؿُاؾت الجبائُت والانخهاصًت باإلاػُُاث الًغوٍع

بُت ، نغاعاتها غلى يىئها جبني ت جكخهض للػضًض مً هظه ؤلاخهائُاث بؿبب ههو لًٌ اإلاىظىمت الًٍغ الجؼائٍغ

ت، ويظا اوػضام اإلاهاًِـ اإلاىيىغُت إلغضاصها  .اإلاػُُاث الًغوٍع

ت، يما هى الخاُ ؤلاخهائُاث جهضًغاث ظاهغة التهغب  بُت وغكىائُت، وبالخالي قهي ؾحر بصاٍع بط حػض بهكت جهٍغ

بي، قخاعة ًهغر ؤبىه ًبلـ خىاي   .ملُاع ؾىدُم100دُم، وجاعة ملُاع ؾى 50الًٍغ

  2.الػالكت السيئت بين إلادازة الجبائيت وامليلفين بالضسيبت -2

حػض ؤلاصاعة الجبائُت مً ؤلاصاعاث طاث اإلاهام الهػبت واإلاهمت في هكـ الىنذ، قهي مهمت بط ًىابها 

ل ل الىكهاث الػامت، ونػبت خُض ًًى بليها مهام جُبُو الهاهىن  جدهُل ؤلاًغاصاث التي حؿخسضمها الضولت في جمٍى

بي، ومً هىا جيكإ الػالنت الهػبت واإلادكابٌت مؼ اإلامىلحن بإهىاغهم اإلاسخلكت وبمٍاهُاتهم وؤوكُتهم  الًٍغ

اإلاخػضصة. بط حؿعى ؤلاصاعة الجبائُت في جىكُظ اإلاهام اإلاؿىضة بليها و جدهُل ؤيبر نضع ممًٌ مً ؤلاًغاصاث الجبائُت، 

للػضًض مً الػىامل اإلاغجبُت باإلاٍلكحن الظًً جخػامل مػهم، ما ًبهى خضة الهغاع الهائم  صون ؤزظ بػحن الاغخباع 

 .بُنهما في همى مؿخمغ

 سباب املخػللت باإلدازة الجبائيتألا  1-

 :ي هجض مً بُنهاتوال

 بهجاػ ؤًت  البِء في جهضًم الخضماث، خُض ٌكٍىا الٌشحر مً اإلاٍلكحن مً َُى الىنذ الظي ًخُلبه

بُت  . مػاملت ًغاظػىن بكإنها ؤلاصاعة الًٍغ

                                                           
1
 32.ص ،3003 األردن، للنشر، وائل دار والتطبٌق، النظرٌة بٌن اإلصالح القرٌوٌت، قاسم أحمد  
 التجارة لصفقات الضرٌبً الفحص أسالٌب على وانعكاسا للبٌانات اإللكترونً التبادل نظم على الرقابة أساسٌات -مصطفى السٌد العزٌز عبد 2

 التجارة كلٌة اإلسكندرٌة جامعة -الثانً المجلد -والتحدٌات اآلفاق -اإللكترونٌة التجارة حول مؤتمر فعالٌات ضمن مقدمة عمل ورقة -اإللكترونٌة

 333. ص3003 ٌولٌو 33 - 33 -اإلسكندرٌة
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  ت، ًغجبِ هظا الػىهغ بالػىهغ الؿابو بال ىُ اإلاؿالَ التي جمغ قيها الهغاعاث ؤلاصاٍع حػضص ؤلاظغاءاث َو

ؤن الكغم هى ؤن البِء ال ًٍىن بؿبب جٍاؾل اإلاىظكحن بل ألؾباب جىظُمُت جخمشل في حػضص الجهاث 

بت  اإلاػامالث غليهاالالػم مغوع  ؾُاب مىظكي الاؾخهباُ والاؾخػالماث الظًً ٌؿخهبلىن اإلاٍلكحن بالًٍغ

غقضونهم للجهت اإلاػىُت باألمىع التي ًغاظػىن بكإنها، ويظا الغص غلى اؾخكؿاعاجٌم اإلاخػلهت بخُبُو  ٍو

بت غليهم  .الًٍغ

 ُه بكٍل ًخكو مؼ جىنػاث بن الىظُكت الػمىمُت هي زضمت ًهىم هظا الجهاػ ؤلاصاعي والػاملىن ق

ومُالب اإلاىاَىحن الظًً ًمىلىن هكهاث هظه ألاظهؼة ولِـ يما هى ؾائض بإنها امخُاػ ؤو ؾلُت حػُيهم 

الخو في الخدٌم باإلاىاَىحن خؿب اغخباعاث شخهُت وؾحر مىيىغُت، وهظه خهُهت حؿُب غً ألاطهان 

 1.ال زضما للمٍلكحن يشحر مً ؤغىان ؤلاصاعة الجبائُت الظًً ًغون ؤهكؿهم خٍاما

  بُت هكؿها غىاء جهضًغ غضصهم للبدض وظىص نُاع يبحر مً اإلاٍلكحن ألامُحن صون ؤن جٍلل ؤلاصاعة الًٍغ

داث وجبؿُُها بالهضع الٍافي الظي جٍىن  غً خلُى مالئمت لهم في مجاُ اؾخسضام الاؾخماعاث والخهٍغ

 .قُه في مخىاُو ؤؾلب اإلاٍلكحن

  ًبُت غ اإلاٍلكحن في اإلاىاَو الىائُت، بط ًًُغ اإلاٍلل ؤخُاها ؾلى نُؼ مئاث بػض ؤلاصاعة الًٍغ

ًان بةمٍان ؤلاصاعة الاؾدىاص بالبلضًاث للخهلُل مً هظه ألاغباء غلى  ذ، و الٌُلىمتراث مً ؤظل ملء الخهٍغ

 .اإلاٍلكحن

  ؼ ت التي حػمل غلى حػٍؼ  2.الشهت ؾُاب الككاقُت في الخػامل خُض حػض هظه ألازحرة مً الىؾائل الًغوٍع

ومما ؾبو طيغه ًخطح ؤن الكؿاص ؤلاصاعي هى اهتهاى للىاظباث الىظُكُت التي حػلي مً قإنها اإلاىكػت الصخهُت 

 .غلى خؿاب اإلاىكػت الػامت

واإلاٍلكحن الجزهاء والًػكاء هم الظًً  خاي ؤنبذ ٌكٍل ؤهم ؤؾباب يػل الػالنت بحن ؤلاصاعة الجبائُتالوب

 .ًضقػىن زمً جلَ اإلاماعؾاث ألازالنُت مً َغف ؤغىان الًغائب

 : باب املخػللت بامليلفين بالضسيبتألاس  2-

 :والتي هجض مً بُنها

  بت، والتي جغجبِ بضعظت الخػلُم، اإلاؿخىي الشهافي، ويظا هظغة بي لضي اإلاٍلكحن بالًٍغ صعظت الىعي الًٍغ

ل وجىكُظ البرامج الي حػىص بالىكؼ غلى اإلاجخمؼ، ومضي انخىاغهم بالػضالت اإلام ىلحن بلى الضوع الضولت في جمٍى

بُت  .الًٍغ

                                                           
1
 32. ص ذكره، سبق مرجع القرٌوٌت، قاسم أحمد 
2
 333. ص ذكره سبق مرجع - قدي المجٌد عبد 
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  بي، وبالخاي ؾُهىمىن بإصاء اصة صعظت وغيهم الًٍغ ًاهذ هظه الػىامل بًجابُت قةنها ؾدؿاهم في ٍػ قةطا 

ًاهذ ؾلب بي، ُت قؿخاصي بلى واظباتهم الجبائُت صون وظىص ؤًت مكاًل، ؤما بطا  ههو صعظت وغيهم الًٍغ

هم بلى ًل ؤؾالُب التهغب، بؿُت الخملو مً ؤصاء واظباتهم الجبائُت، وهظا ما ٌػمل غلى غغنلت غ ومىه ظ

 .ؤصاء ؤلاصاعة الجبائُت

 بي ومغاظػخه مً نبل ؤلاصاعة الجبائُت هي غمل  بػٌ اإلاٍلكحن ٌػخهض ؤن غملُت بغضاص ؤلانغاع الًٍغ

بُت خُض حػض مػُاعا قانا باليؿبت  مؼعج، خُض ٌكٍل ظؿُضا وجلخُها للًؿٍى والالتزاماث الًٍغ

 لهم ألنها غىهغ

  للًؿِ والخىجغ ًل غام، بؿبب الخىف مً الخإزحر في جهضًم ؤلانغاع ؤو زكُت الؿهى في ملء ؤخض

 .غهىباثالبُاهاث ؤو الخُإ في جهضًغاث الضزُى وهى ما ًترجب غلُه بظاػاث و 

 بت الغخهاصهم بإنها مجغص غهىبت مكغويت غليهم مً نبل الؿلُاث الػامت  .1خؿاؾُت اإلاٍلكحن مً الًٍغ

  غضم الخٍامل والخيؿُو بحن ؤلاصاعة الجبائُت ومسخلل ؤلاصاعاث ألازغي جدخاط ؤلاصاعة الجبائُت إلاماعؾت

 ُ اإلاٍلكحن الظًً جهىم بمغانبتهم،  مهامها زهىنا في مجاُ الغنابت الجبائُت للػضًض مً اإلاػلىماث خى

وال ًمٌنها بجمام طلَ بال بالخيؿُو مؼ مسخلل اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الخٍىمُت ألازغي، يمهالح 

الهًاء، البىىى، مهالح الخجاعة، التي ًدىػ غلى ؤيبر نضع ممًٌ مً اإلاػلىماث خُى هاالء اإلاٍلكحن 

 2مل مؼ جلَ اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث. وطلَ في بَاع مماعؾت ؤوكُتهم، والتي حؿخضعي الخػا

لًٌ جىظض هىاى نُُػت وهضم الخيؿُو في الػمل وجباصُ اإلاػلىماث بحن هظه ألازحرة وبحن مهالح الغنابت 

 .الجبائُت، ٌكٍل لها غائها خُى صون ؤصاء مهامها بٌكاءة

واإلاكاًل الي حػاهيها حػىنها في جىكُظ اإلاهام  جبائُتلي جخهل بها بصاعة الغنابت اتوازحرا ًمٌىىا الهىُ ؤن الػُىب ال

 .بليها بٍل يكاءة وقػالُت

 ثالثا : آلياث جفػيل الىظام السكابي 

 جدسين فػاليت الىظام الضسيبي -أ

بي، لظلَ قةن جدؿحن قػالُت طلَ الىظام  بي يىدُجت لػضم قػالُت الىظام الًٍغ ٌػخبر التهغب الًٍغ

 طلَ بمغاغاة ما ًلي: ؾِؿاهم في مػالجت ظاهغة التهغب،

                                                           
1
 جامعة التسٌٌر، وعلوم االقتصادٌة العلوم ي الماجستٌر شهادة لنٌل رسالة الجبائً، التهرب مكافحة فً الجبائٌة المراجعة مردودٌة أثر بوعالم، وهلً 

 323. ص ،3003 الجزائر،
2
 331.ص ذكره، سبق مرجع القرٌوي، قاسم أحمد 
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ت اإلاخػلهت بغبِ و جدهُل الًغائب قًال1 بي بدُض ؤهه ًخم جبؿُِ ؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع  . جبؿُِ الىظام الًٍغ

بي  بي بإؾلىب ٌؿهل غلى اإلاٍلكحن قهمها، وغلُه ًجب ؤن ًدؿم الىظام الًٍغ ؼ الًٍغ غً نُاؾت الدكَغ

 بالككاقُت في بظغاءاث قغى الًغائب.

بي غاصُ و طلَ بمغاغاة ما ًلي:. بعؾاء هظام 2  يٍغ

 .بت  ألازظ بمبضؤ شخهُت الًٍغ

 .بت  قمىلُت الًٍغ

 .بت  اغخضاُ مػضُ الًٍغ

 .بي  ججىب الاػصواط الًٍغ

 بت مضعوؾت  بغكاءاث يٍغ

بي ختى ًكىث الكغنت غلى اإلاٍلل 3 ؼ الًٍغ بي بدُض ًجب بخٍام ههىم الدكَغ ؼ الخضٍع  .جدؿحن الدكَغ

بيالاؾخكاصة مً بػٌ الشؿغاث  ؼ الًٍغ  التي نض ًخًمنها الدكَغ

 مً خيث: الخدسيىاث املخػللت بىظام السكابت الجبائيت -ب

 -البرمجت 

 -الامٍاهُاث اإلاالُت 

 -ت  اإلاىاعص البكٍغ

 -مؿاًغة الخُىعاث الانخهاصًت 

 جدسين الػالكت بين إلادازة الجبائيت و امليلفين بالضسيبت -ج

 .الاحساءاث املخػللت باإلدازة الجبائيت:1

  بي لضي اإلامىلحن ختى جٍىن لضيهم زهاقت مجخمػُت جغجٌؼ غلى ؤهمُت الاهخمام اإلاتزاًض بيكغ الىعي الًٍغ

 الًغائب في الخىمُت الانخهاصًت

  ت ونُى اإلاػلىماث غما جهىم التزام ؤلاصاعة الجبائُت بىمِ الشهاقت والىيىح في مىهج غملها وبجاخت خٍغ

 به مً 

 ؤغماُ للمىاَىحن والضاعؾحن

 ؿحن ؤؾالُب الخػامل مؼ اإلاٍلكحن مً زالُ جضغُم ؤلاصاعاث الجبائُت بمٍاجب للػالهاث الػامت جهىم جد

غم  مً  زاللها بمؿاغضة اإلامىلحن وبعقاصهم ببلى الخكؿحراث الصخُدت ؤخٍام نىاهحن الًغائب َو

 جدضًض ألاوغُت، نُمتها ومىاغُض ؾضاصها
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 ًت وجدؿحن مكاغغ جهؿحر اإلاٍلل ؤمام ؤلاصاعة ال الخض م جبائُت مً زالُ جبؿُِ الػباعاث ؤلاصاٍع

 قغوٍ الخىاع بُنهما، غىض جُبُو ؤلاظغاءاث الشىائُت

  بت الخايػحن لػملُت الخصخُذ غىضما ٌكمل الخبلُـ  40مىذ اظل زاوي للغص بهضعة  ًىما للمٍلكحن بالًٍغ

 النهائي غىانغ ظضًضة في الخصخُذ.

 بت:.الاحساءاث املخػللت بامليلف بالضسي2

 . الهُام بإصاء واظباتهم الجبائُت بٍل نضم وؤماهت 

  بي، وؤن ًهىم به وخضه َائػا مسخاعا وغً َُب زاَغ ؤن ًهخىؼ اإلاٍلل بًغوعة ؤصائه لىاظبه الًٍغ

بت في البىاء الانخهاصي والاظخماعي.  مؿخمضا طلَ مً صوع الكػاُ وصوع الًٍغ

 باتهم الجبائُت بمغاظػت الؿضاعة الجبائُت يغوعة اؾخػالم واؾخكؿاع اإلاٍلكحن غً خهىنهم وواظ

لتزوٍضهم بمسخلكل اإلاػلىماث ويظا الخًىع واإلاكاعيت في اإلالخهُاث التي جىظمها وػاعة اإلاالُت والاصاعة 

غ زهاقتهم الجبائُت.  الػامت للًغائب وهظا بؿُت جٍُى

 جدغيم الخيامل والخيسيم بييغ إلادازة الجبائيت ومخخلف إلادازاث ألاخسي  -د

ومً ؤلاصاعاث الهامت التي ٌؿخضعي يغوعة الخيؿُو بُنها وبحن ؤلاصاعة الجبائُت، هظغا إلاا جملٌه مً مػلىماث ظض 

 للمؿاولُاث اإلالهاة غلى غاجهها والهالخُاث اإلاسىلت لها بط هجض: نُمت بالىظغ

 .املصالح الخجازيت:1

ًاقت  ت ؤلاخهاء وغلى هظه اإلاهالح ؤن جغؾل  ت ألاؾػاع واإلاىاقؿت، ومضًٍغ  وهظا الخيؿُو ًخػلو زانت بمضًٍغ

 اإلاػلىماث التي بدىػتها واإلاخػلهت بمسخلل اإلاٍلكحن في مجاُ حكٌُل ؤؾػاع اإلابُػاث والخضماث، مغقهت بالضعاؾت 

 اث اإلاهضمت.الخدلُلُت إلالل ألاؾػاع وؤلاخهائُاث اإلاخػلهت بىىع الخضم

مً واظب هظه ألازحرة الخيؿُو مؼ ؤلاصاعة الجبائُت باغخباعها خلهت ونل بحن الضازل  .مصلحت الجمازن:2

 والخاعط وهظغا إلاا لها 

مً بمٍاهُاث اؾخههاء اإلاػلىماث بكٍل خغيت عئوؽ ألامىاُ والخدىالث اإلاكبىهت مً نبل اإلااؾؿاث اإلاالُت، 

 جكغى غلى ًل مؿخىعص جهضمي قهاصة مهىُت ؤزىاء غملُت الاؾخحراص، هظه يما ًجب غلى مهلخت الجماعى ؤن 

البُانت ًخم مً مكدكُت الًغائب، وغلى مهالح الجماعى ان جغؾل جلهائُا، وبضون ؤي َلب مؿبو مً َغف 

 مهلخت الجباًت مػلىماث مؿبو جسو غملُت الاؾخحراص.
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 :الفصل  صتال خ

 اإلاداقظتى لب زاللهاجبائُت والي حؿعى مً لا لإلصاعة اإلامىىختالىؾُلت الهاهىهُت  جبائُتلالغنابت ا حػخبر 

بت اإلاٍلكحنا مً َغف هب اإلاهغح اإلاػلىماثالػمىمُت والخدهو مً مضي قغغُت وصخت  ألامىاُغلى   بالًٍغ

ى ايدكاف غلُه مً مػلىماث مً مهاصع ؤزغي، والػمل غل ُلالخده مج، وما الخهُهُتومُابهتها مؼ الضزُى 

 .والهُام بخصخُدها اثهدغاقوؤلا  ألازُاء
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 املبدث ألاول : جلدًم مركس الضرائب لوالًت مسخغانم 

 و معخؼاهم لىاليت الػشائب مشهض اخخياس جم الجبائيت الشكابت مجاٌ في اإلاداظبي الخذكيم ألهميت هظشا

 بالخدذيذ

 .اإلاشاجعاث و ألابدار خبىم

فييييييييبهيييييييزاباإلابديييييييمبظييييييييخعشؾبب يييييييسبجىظييييييييمبوبمليييييييا بمشهيييييييضبالػيييييييشائببلىالييييييييتبمعيييييييخؼاهم بورليييييييًبميييييييًبخييييييي ٌبؤلاؾييييييي  ب

 ب سبهييللابؤلاداسيبوبالخىظيمي بإغاؿتبإلسببشعبجىظيمبوبخطائظبوباإلالا باإلاخىلتبإلاشهضبالػشائبب.

 

 1ملطلب ألاول : الخعريف بمركس الضرائب لوالًت مسخغانما

 و اإلاشاكبتب و لوالخدطي الدعيير ملا  لو اإلاشهض سئيغ شاؾإش جدذ يجمع مىخذ حعيير مشهض هى الػشائب مشهض 

 .بئيتال الى  الػشائب مذيشياث  و اللباغاث و اإلاـدشياث خاليا بهابلـىجخ التي اإلاىاصباث

 :وهم اخخطاضه بمجاٌ الخابعين بالػشيبت لـينيللم الىخيذ الجبائي اإلاداوس  الػشائب مشهض  يششبالطذد بهزا

 اإلابعـ الىظا  و الحليلي للىظا  الخاغعت اإلاؤظعاث. 

 ًالحشة اإلال. 

 اإلاؤظعاث هبرياث مذيشيت اخخطاص إلاجاٌ الخاغعت ػير اإلاؤظعاث . 
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 املطلب الثاني : الدور الجبائي ملركس الضرائب لوالًت مسخغانم 

 

 الخاليب:بييشـبمشهضبالػشائببفيباإلاج ثبالشئيعيتباإلاىضحبفيبالشيلب

 

 مهام مركس الضرائب  : 2الشكل ركم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 املصدر : من إعداد الطالبت باالعخماد على املعلوماث 

 

 الوعاء مجال في . أ

 الخاغعت لاإلاذاخي بعىىان اإلاعىيين خاصشألا مً وػيرها للششواث الجبائيت اإلالـاث يعير و يمعً -

 .الششواث أسباح للػشيبتب س

ببعىىان الػشيبي لإلخػا  الحليلي للىظا  الخاغعين بالػشيبت لـينيللم الجبائيت اإلالـاث حعيير و معً -

 .الخجاسيت الؼير ؤلاسباح و والخجاسيت الطىابيت ؤلاسباح

ٌ  ب س اإلاطادكت و معايىت و إضذاس -  .الخخـيؼ أو ؤلالؼاء لاداثش و الخدطي ث كىائم و الجذاو

 الخدصيل مجال في . ب

ٌ  لـىالخ -  .ألاجاوي  و الشظى  و الػشائب جدص ي و ؤلايشاداث ظىذاث و بالجذاو

 .الىلذيت ألامىاٌ جلذيش و لالخدطي و للذؿع اإلااديت بالعملياث لـىالخ -

 .الليم حعليم مشهضة و الحعاباث و خاباثىال غبـ -

 تالركاب مجال في . ث

 .الخطشيداث مشاكبت و الجبائيت اإلاعلىماث اظخؼ ٌ و لجدطي و البدم -

 .هخائجلا جلييم و للػشيبت الخاغعين لذي اإلاشاكبت و الخذخ ث بشامج اهجاص و إبذاد -

 

 

 

 

ًنشط مركس الضرائب في 
 :  املجالث

 في مجال الخدصيل في مجال الوعاء
إلاسخلبال و  في املجال

 إلاعالم
 في مجال الركابت في مجال املنازعاث
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 املنازعاث مجال في . ث

 .اوي يالش معالجت و دساظت -

 .اللػائيت و ؤلاداسيت اإلاىاصباث مخابعت -

 .الشظى  كشوع حعذيذ -

 إلاعالم و الاسخلبال مجال في . ج

 .بالػشيبت لـينياإلا إب   و اظخلباٌ ملمت غمان -

لبحعذي و اإلاؤظعاث بئوشاء اإلاخعللت جلً ظيما ال الػشيبي بالىباء الخاضت ؤلاداسيت باإلجشاءاث لـىالخ -

 .ألاظاظيت كىاهينها

 .اإلاىابيذ حعيير و جىظيم -

 .الػشائب مشهض الخخطاص الخابعين بالػشيبت لـينياإلا لطالح آلاساء و اإلاعلىماث وشش -

 

 الخنظيمي ملركس الضرائب لوالًت مسخغانم بالهيكلباملطلب الثالث : 

بؿيهابجدذد جىظيميت و حششيعيت كىاهين وؿم والئيت أخشي  و جلىيت و مشهضيت لهياو بذة للا الجبائيت ؤلاداسة إن

 .معخؼاهمبلىاليت الػشائب إلاشهض الخىظيمي يلاللي ظىعشع بليه إداسيت و هيئت يلل ؤلاكليميت الاخخطاضاث

 

 الهيكل الخنظيمي ملركس الضرائب لوالًت مسخغانم : 3شكل ركم 
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 مسخغانم لوالًت الضرائب بمركس الجبائيت للركابت ميدانيت دراست :الثاني املبدث

 اإلاداظبت  ؿيف اإلاطىب الخدليم وبمليت اإلاداظبي الخدليم بعمليت  معخؼاهم لىاليت الػشائب مشهض يلى 

 معخىي  ب س جخم خيم الػشائب  إلاشهض خاغع بالػشيبت ميلف ملف ب س الجبائيت للشكابت خالت بذساظت وظىلى 

 .بليه مطادق بشهامج وؿم والبدم للمشاكبت الشئيعيت اإلاطلحت

  :الخدليم عمليت وإحراءاث خطواث : ألاول  املطلب

 اإلالف دساظت جخم  خيم اإلادللين  ؿشكت سئيغ سأظلا ب س والتي الخدليم ؿشكت إلس الخدليم بمليت أظىذث

   خيم 2019 لعىت الجبائيت الشكابت بشهامج بعىىان اإلاداظبي للخدليم للخػى  بشمجخه جم الزي للميلف الػشيبي

 .للا جخػع التي والػشائب الششهت وشاؽ جدذيذ وجم الحليلي للىظا  يخطع أهه

  :بالخدليم إلاشعار إرسال -1

 خيم بالشكابت   اإلاعين اإلايلف إلس بالخدليم إشعاس بدعليم الػشيبيت ؤلاداسة أبىان كا  08/02/2019 بخاسيخ

 ال صمت الىزائم لخدػير أيا  10 مللت بالشكابت اإلاعين اإلايلف مىذ جم و بالػشيبت  اإلايلف بميثاق ؤلاشعاس هزا أسؿم

 :ي ي ما ؤلاشعاس هزا جػمنها التي اإلاعلىماث وأهم اخخياسه  مً مداظبي بمعدشاس اظخعاهخه بئمياهيت إخباسه جم هما

 اإلادذودة اإلاعؤوليت وراث الىخيذ الصخظ راث الششهت :للخدليم الخاغعت اإلاؤظعت اظم (x )التي و 

 الاظخيراد؛ في وشاؾلا يخمثل

 ؛08/02/2019جاسيخ 

 ؛2015- 2016- 2017- 2018 :بالخدليم اإلاعىيت العىىاث 

 بالخدليم اإلاعىيت الػشائب: 

 (بIBS)بب الششواث أسباح ب س الػشيبت -

 (بTVA)بباإلاػاؿت الليمت ب س الشظم -

 TAP) )بهين اإلانهي اليشاؽ ب س الشظم -

 

ببعذباهلػاءباإلاذةباملرخلت امليدانيت لعمليت الخدليم 1-2 بجذخلبفيببينب: كامذبؿشكتبالخدليلاثببئجشاءبأٌو

بفي بورلً بباإلايان بمماسظتبب2019/02/18: بأجل بمً بللخدليم بالخاغعت بملشباإلاؤظعت بصياسة بخ ٌ بمً  ورلً

بئجشاءببعؼباإلاعايىاثببلإلداسةمعايىاثبماديتبكبلبالشكابتباإلاعملتببللىزائمباإلاداظبيتبواللذؾبمنهابهىبالعماحب

 اإلااديتبالتيببجـلذبأهميتهابفيببخالتبجأجيللابواإلاخمثلتبفي:ب

 اإلاىلىلتبواإلاىلىلت)؛بمعايىتبوظائلبؤلاهخاجب)الجشدباإلااديبللىظائلبػير 

 معايىتبماديتبللمخضونبمًبخ ٌبمدػشبمعايىتب(الجشدباإلااديبللمخضونباإلاىجىدبفيبجاسيخبالخذخل)؛ 

 -ئمباإلاداظبيت؛معايىتبوجىدبالىزا 

 جشدبكيمبالطىذوق؛ 

 .هشفبأظعاسبالبيعباإلاؿبلتبمًبؾشؾبالششهت 
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هظشابلعذ بجىؿشبؤلامياهياثبال صمتبللليا ببعمليتبالخدليمبداخلبالششهت بوألههبكاهىهيابالبيعمذبلألبىانببأخزب

بوبلي بإلاشهضبالػشائب بوملذ  بمىكع بؾلب ببخلذيم باإلايلف بكا  بمياجبهم  بإلس بألابىانبالذؿاجشباإلاداظبيت بكا  ه

 اإلاداظبيتبوإسجابلاببعذببمليتبؿدطلا.باإلادللىنبببالخىكيعبب سبحعلذبباظخ ملمبللىزائمب

بببرب باإلاداظبيت بللمؤظعت ب باإلاداظبيت بالذؿاجشبواإلاعدىذاث بؿدظبول بفي باإلاداظبي بالخدليم ببمليت وججعذث

 مشخلخين:

 صببليها؛الـدظبالشى يبللزهبالىزائمبمًبخيمبمؿابلتهابللخىظيماثباإلاىطى  .1

 ؿدظبهزهبالىزائمبمًبخيمباإلاػمىنبوهزاببمابجدخىيهبمًبحسجي ث. .2

 بعؼباإلا خظاثبأهملا:بجمباظخخ صوبعذبؿدظبمداظبتباإلايلفب

 وجىدبدؿترباليىميتبمشكمبومؤششببليهبمًبؾشؾبسئيغباإلادىمتباإلاخخطتبإكليميا؛ 

 ليميا؛وجىدبدؿتربالجشدبمشكمبومؤششببليهبمًبؾشؾبسئيغباإلادىمتباإلاخخطتبإك 

 اللاهىهيت؛بآجاللاوجىدبالخطشيداثبالشلشيتبوهيبمىدبتبفيبب 

 اللاهىهيتبآجاللاوجىدبالخطشيداثبالعىىيتبوهيبمىدبتبفيب. 

 

 :املكلف مداسبت جدخويها التي النلائصاملطلب الثاني : 

ؤلاؾ  بب سباإلاداظبيت بوبعذببمًبخ ٌبالاؾ  ببب سبخعاباثبالششهتبفيبالبىىنبومابهىبمسجلبفيبالذؿاجشب

بعؼبألابباءبوالايشاداثبجمباهدشاؾبمجمىبتبمًبالىلائظبوالاػـاالثبمًبكبلباإلايلفبجخظببعؼبالخياليفب

 والايشاداث بوجخمثلبأهملابؿيمابي ي:

 بالخـطي يبللمخضوهاثبفيبدؿتربالجشدبوبرلًبفيبجميعبالعىىاثبمدلبالخدليم؛  بذ بإظلاسبالجذٌو

  بباء؛ػيابببعؼبالـىاجيرباإلاخعللتبباأل 

 وجىدبؿىاجيربمليذةبمشجين؛ 

 بذ بالخطشيذبباإلابلؽباإلالبىعبالظاهشببالجاهببالذائًبللحعاببالجاسيبللششهتباإلاـخىحبلذيببىًبمعين 

 حسجي ثبمداظبيتببذونبوزائمبجبريشيتب)ؿىاجيربالششاء بديىنبػيربمبرسة...)؛ 

 ب2018اإلابالؼتبفيبمطاسبيفبهشاءبوظائلبهللبخ ٌبظىت 

 باإلاؤظعتبخ ٌبظىتبوجىدبؿىاجيربش  2018شاءبػيربمليذةبفيبأضٌى

 .بذ بالخطشيذببجضءبمًبسكمبألابماٌباإلادلمبخ ٌبجميعبالعىىاثباإلاعىيتببالخدليم 

 املطلب الثالث : جددًد ألاسس الضريبيت وجبليغ النخائج ألاوليت:

والشلشيت بوالتيببالعىىيتببعذبإجشاءببمليتبالخذخلبودساظتبالذؿاجشبوالىزائمباإلاداظبيتبوالخطشيداثب

بظمدذبباهدشاؾبالىلائظبالعابلتبالزهشبوجببب سبألابىانباإلادللينبالسبالليا ببعمليتبإبادةبحشىيلبألاظغ

 الػشيبيتبوجبليؽبالىخائجبألاوليت.



 مركز الضرائب لوالية مستغانمب ةدراسة حال                                    الفصل الثالث :    
 

26 
 

بألابماٌب بسكم بخعاب ببمليت بجخم باإلاىدشـت  بللىلائظ بال صمت بوالخصحيداث ببالخعذي ث بالليا  بعذ

ببش  ب(بىاظؿت بسئيغبؿشكتباإلادلم)الـع ي بؾشؾ بمً بإوشائه بجم بالبرهامج بهزا بفي بملفبمعين بيىجذ بخيم ب هامج

مًبؾشؾباإلايلفب بوكيمتبالػشائببالجذيذةبباإلغاؿتبب Excelاإلادللينببيمىًبمًبخعاببسكمبألابماٌباإلادلمب

 إلسبالؼشاماثباإلاؿبلتبباالبخمادبب سبمجمىبتبمًباإلاعادالثبالشياغيت.

 الاعمال:أوال : حداول جددًد ركم 

 .حدول إعادة حشكيل ركم ألاعمال  1 

بإبادةبحشىيلبسكمبألابماٌب03الجدول ركم   :جذٌو

 السنواث 2015 2016 2017 2018

 الخكاليف السنويت 000 000 1 000 200 1 000 500 1 000 600 1

 الخكاليف السنويت + هامش الربذ إلاحمالي % 118 % 118 % 118 % 118

 ركم ألاعمال 000 180 1 000 416 1 000 770 1 000 888 1

 الوخدة : دًنار حسائري 

 اإلاعلىماثبمدطلببليهابمًبؾشؾباإلاطلحتبالشئيعيتبللمشاكبتبوالبدم بمشهضبالػشائببلىاليتبمعخؼاهمب:بمطذسب

%مًبالخياليفبالعىىيت بب18إبادةبحشىيلبسكمبألابماٌببابخباسبأنبوعبتبهامشبالشبذبؤلاجماليبهيببيخم

 والتيبجمبحعذيللابوجصحيدلابمًبأجلبخعاببسكمبألابماٌباإلادلم.

 حدول إعادة حشكيل ركم ألاعمال بعد الخخفيضاث الضريبيت. 2

بإبادةبحشىيلبسكمبألابماٌببعذبب04الجدول ركم   الخخـيػاثبالػشيبيت:جذٌو

 السنواث 2015 2016 2017 2018

 الخخفيضاثركم ألاعمال بعد  000 180 1 000 416 1 000 770 1 000 888 1

 كيمت الخخفيضاث الضريبيت 000 200 000 210 000 250 000 270

 الخخفيضاثركم ألاعمال بعد  000 980 000 206 1 000 520 1 000 618 1

 دًنار حسائري  الوخدة :

 اإلاطذس:باإلاعلىماثبمدطلببليهابمًبؾشؾباإلاطلحتبالشئيعيتبللمشاكبتبوالبدم بمشهضبالػشائببلىاليتبمعخؼاهمبب

بببعذ بالعابم بويخمبالحطٌى جدذيذبسكمبألابماٌبيخمبخطمبالخخـيػاثبالػشيبيتباإلادذدةبفيبالجذٌو

 ب سبسكمبألابماٌببعذبالخخـيػاثبالػشيبيتبليعخمذببليهبفيبخعاببكيمتبالػشيبت.
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 ألارباح حشكيل إعادة حدول .ب3

ٌ : 05 ركم الجدول   ألاسباح حشىيل إبادة جذو

 السنواث 2015 2016 2017 2018

 ركم ألاعمال  000 180 1 000 416 1 000 770 1 000 888 1

 هامش الربذ الصافي  % 14 % 14 % 14 % 14

 ألارباح الصافيت الخجاريت  200 165 240 198 800 247 320 264

 الوخدة : دًنار حسائري 

 معخؼاهم لىاليت الػشائب مشهض والبدم  للمشاكبت الشئيعيت اإلاطلحت ؾشؾ مً بليها مدطل اإلاعلىماث :اإلاطذس

 والتي والخجاسيت الطىابيت ألاسباح كيمت حشىيل إبادة إلس خخما جؤدي والخصحيداث الخعذي ث بعمليت الليا  إن

 .الػشيبيت الخخـيػاث كبل اإلادلم ألابماٌ سكم وعبت مً 14% بي كيمتها جلذس

ٌ  : ثانيا  الطىابيت وألاسباح ألابماٌ سكم بخدذيذ الليا  بعذ :والشظى  الػشائب ؿشع وأظغ كىابذ جدذيذ جذاو

 .به اإلاطشح ألابماٌ سكم الابخباس بعين ألاخز مع الجذيذة الػشائب كيمت خعاب إلس  اللجىء يخم

 :املنهي النشاط على الرسم حدول . 1

 اإلادلم ألابماٌ لشكم اإلانهي اليشاؽ ب س الشظم ؿشع وأظغ كىابذ::  06 ركم الجدول 

نسبت  الحلوق  الغراماث املجموع

 الرسم

ركم  الفرق 

ألاعمال 

 املصرح

عمال ركم ألا 

 املدلم

 السنواث

8 360 760 7600 2 % 380 000 600 000 980 000 2015 

11 132 1012 10 120 2 % 506 000 700 000 1 206 000 2016 

15 840 1440 144 00 2 % 720 000 800 000 1 520 000 2017 

15 796 1436 14 360 2 % 718 000 900 000 1 618 000 2018 

الليمت  128 51

 إلاحماليت

 الوخدة : دًنار حسائري 

 .معخؼاهم لىاليت الػشائب مشهض والبدم  للمشاكبت الشئيعيت اإلاطلحت ؾشؾ مً بليها مدطل اإلاعلىماث :اإلاطذس

بالخخـيػاثب بالـشقببينبسكمبألابماٌباإلادلمببعذ ببئجشاء بللػشيبت وسكمبألابماٌبيخمبخعاببألاظاطبالخاغع

مًبالىاججباإلادطلببليهبمًبهزهبالعمليتبجدعببكيمتبالشظمبب سباليشاؽباإلانهيببابخباسب اإلاطشحببه بؿاهؿ كا

 اإلادللتبوالتيبيخمبجدذيذهابهمابي ي:  باإلغاؿتبإلسبكيمتبالؼشامتبب2وعبتهاب%

 ب10تبالػشيبيتبهيب%ديىاسبجضائشيبؿئنبوعبتبالؼشامب50000إرابواهذبكيمتبالحلىقبأكلبمًبأوبحعاويب

 مًبكيمتبالحلىق 
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 ب15ديىاسبجضائشيبؿئنبوعبتبالؼشامتبالػشيبيتبهيب%ب200000إرابواهذبكيمتبالحلىقبأكلبمًبأوبحعاويب

 مًبكيمتبالحلىق 

 مًبكيمتبب25ديىاسبجضائشيبؿئنبوعبتبالؼشامتبالػشيبيتبهيب%ب200000إرابواهذبكيمتبالحلىقبأهبربمًب

 الحلىق 

ب بكيمت بالحالت بهزه ب%وبفي بهزهبب10الؼشامتبهي بب س بيخمبالابخماد بأهه بإلس بججذسبؤلاشاسة بهما بالحلىق  مًبكيمت

اليعببفيبخعاببالؼشاماثبالػشيبيتبالىاججتببًبكيمتبالحلىقباإلاخعللتببيلبغشيبتبمًبالػشائببالتيبيخػعب

الشظمبب سباليشاؽببللاباإلايلفبوالتيبتهشببمًبدؿعلاب(الػشيبتبب سبأسباحبالششواث بالشظمبب سبالليمتباإلاػاؿت 

 والؼشاماث. اإلانهي) بوبجدذدبالليمتبؤلاجماليتبمًبخ ٌبجمعبكيمتبالحلىقب

 

 :.حدول الرسم على الليمت املضافت2 

 :كىابذبوأظغبؿشعبالشظمبب سبالليمتباإلاػاؿتبلشكمبألابماٌباإلادلمب07الجدول ركم 

نسبت  الحلوق  الغراماث املجموع

 الرسم

ركم  الفرق 

ألاعمال 

 املصرح

عمال ركم ألا 

 املدلم

 السنواث

74 290 9690 64 600 17 % 380 000 800 000 1 180 000 2015 

91 103 11 883 79 220 17 % 466 000 900 000 1 416 000 2016 

124 545 16 245 108 300 19 % 570 000 1 200 000 1 770 000 2017 

117 553 15 333 102 220 19 % 538 000 1 350 000 1 888 000 2018 

الليمت  491 407

 إلاحماليت

 الوخدة : دًنار حسائري 

 اإلاطذس:باإلاعلىماثبمدطلببليهابمًبؾشؾباإلاطلحتبالشئيعيتبللمشاكبتبوالبدم بمشهضبالػشائببلىاليتبمعخؼاهم

جدعببكيمتبالشظمبب سبالليمتباإلاػاؿتببىـغبالؿشيلتبالعابلت بلىًبفيبهزهبالحالتبيدعببألاظاطبالخاغعب

للػشيبتببئجشاءبالـشقببينبسكمبألابماٌباإلادلمبكبلبالخخـيػاثبوسكمبألابماٌباإلاطشحببه بخيمبوعبتبالشظمب

ب%ب بأنب2018و2017للعيخينبب19وب%ب2016وبب2015باليعبتبٌبالعيخينبب17ب سبالليمتباإلاػاؿتبجلذسببي  هما

 .ب.%15الؼشامتباإلاؿبلتبهيب
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 حدول الضريبت على أرباح الشركاث:. 3

 :كىابذبوأظغبؿشعبالػشيبتبب سبأسباحبالششواثب08الجدول ركم 

نسبت  الحلوق  الغراماث املجموع

 الرسم

كيمت ألارباح  الفرق 

الصناعيت 

والخجاريت 

 املصرح بها 

كيمت ألارباح 

الصناعيت 

والخجاريت 

 املصرح بها

 السنواث

12 870 1170 11 700 26 % 45 000 120 200 165 200 2015 

194 48 1768 17 680 26 % 68 000  130 240 198 240 2016 

22 880 2080 20 800 26 % 80 000 167 800 247 800 2017 

15 444 1404 14 040 26 % 54 000 210 320 264 320 2018 

الليمت  642 70

 إلاحماليت

 الوخدة : دًنار حسائري 

 اإلاعلىماثبمدطلببليهابمًبؾشؾباإلاطلحتبالشئيعيتبللمشاكبتبوالبدم بمشهضبالػشائببلىاليتبمعخؼاهمباملصدر:

جدعببكيمتبالػشيبتبب سبأسباحبالششواثببىـغبالؿشيلتبالعابلت بلىًبفيبهزهبالحالتبيدذدبألاظاطب

بو  باإلادللت بوالخجاسيت بالطىابيت بألاسباح بكيمت بالـشق بب س بباالبخماد بللػشيبت ب بالطىابيتبالخاغع بألاسباح كيمت

 والخجاسيتباإلاطشحببها بخيمبحعخبربوعبتبالػشيبتبب سب

 .10 همابأنبوعبتبالؼشامتباإلاؿبلتبهيب%26أسباحبالششواثب%

بعذبإبادةبجيىيًبأظغبؤلاخػا ببكا باإلادلمبب2019/05/13:بجبليؽبالىخائجبوسدودباإلايلفبب سبالىخائج:ببخاسيخبثالثا

بائيتبالجذيذةباإلاخىضلبإليهابهديجتبالخدليمباإلاداظبيببدبليؽبمىص ىببليهبمعبوضلببئب غباإلايلفببىغعيخهبالج

بحعمذبللميلفببـلمبالخعذي ثبفيبألاظغبواللىابذ بمًبأجلب اظخ   بخيمبوانبالخبليؽبمـط ببأسكا بوجذاٌو

 بليؽبب س:يىمابمًبأجلبرلًبواخخىيبالخب40الشدببليهاببم خظاجهبأوبكبىللا بهمابجمببمىذباإلايلفبمذةب

 الىلائظباإلاىدشـتببىذبؿدظباإلالفبالػشيبيب 

 بذ بالخىاؿمباإلا خظبماببينبالذخىٌباإلاطشحببهابوجلًباإلاعادبحشىيللابمعبإظلاسبمطذسبوؾبيعتباإلاعلىمتب

 اإلاعخؼلت

 اإلالترخت؛ والدعىياث الخعذي ث وهيـيت ؾشيلت 

 يعني ما وهزا بالشكابت اإلاعين للميلف سدود أي حسجل لم  ٌ  الجبائيت  الشكابت بيخائج للميلف الػمني اللبى

 .ؿيه الشجى  لإلداسة يمىً وال نهائي اإلادذد الػشيبت ؿشع أظاط يطبذ ألاجل اهلػاء وبعذ
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 .النهائيت الىخائج خعب والؼشاماث الحلىق  مجمى ب: 09 ركم الجدول 

 السنواث نسبت الرسم الحلوق  الغراماث

760 

9690 

1170 

7600 

64 600 

11 700 

TAP 

TVA 

IBS 

2015 

1012 

11 883 

1168 

10 120 

79 220 

11 680 

TAP 

TVA 

IBS 

2016 

1440 

16245 

2080 

14 400 

108 300 

20 800 

TAP 

TVA 

IBS 

2017 

1436 

16 245 

1404 

14 360 

102 220 

14 040 

TAP 

TVA 

IBS 

2018 

 أملجموع 040 459 533 64

 

 مجموع الحلوق والغراماث  573 523

 الوخدة : دًنار حسائري                                                                                                      

  معخؼاهم لىاليت الػشائب مشهض والبدم  للمشاكبت الشئيعيت اإلاطلحت ؾشؾ مً بليها مدطل اإلاعلىماث :اإلاطذس

 ليل باليعبت بليها اإلاخدطل والؼشاماث الحلىق  كيمت جمع خ ٌ مً ؤلاجمالي للمبلؽ النهائيت الليمت جدذد

 معخؼاهم لىاليت الػشائب خضيىت لطالح اإلابلؽ هزا حعذيذ اإلايلف ب س يجب خيم غشيبت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مركز الضرائب لوالية مستغانمب ةدراسة حال                                    الفصل الثالث :    
 

66 
 

 خالصت الفصل :

 

مييييييييييًبأهييييييييييمبالىظييييييييييائلباإلاعييييييييييخخذمتبلييييييييييذيببمييييييييييًبخيييييييييي ٌبهييييييييييزابالـطييييييييييلبوعييييييييييخخلظبأنبالشكابييييييييييتبالجبائيييييييييييت

هملابييييييييييلبللىظييييييييييا بالخطييييييييييشي يبالييييييييييزيبمييييييييييىذبللميلييييييييييفببالػييييييييييشيبت ببؤلاداسةبالػييييييييييشيبيتبإلاياؿدييييييييييتبالتهييييييييييشببالػييييييييييشيبي

منهيييييييابفييييييييبإؾييييييياسبالتهيييييييشببالػيييييييشيبي بببهيييييييذؾبالخأهيييييييذبميييييييًب يييييييحتبومطيييييييذاكيتبجطيييييييشيداجهبواظيييييييترجا باإلابيييييييالؽباإلاتهيييييييشب

باهمتبؿعالييييييتبفيييييييبالحييييييذبمييييييًبظيييييياهشةبالتهييييييشببالػييييييشيبيوبليييييييهبؿييييييئنبمشهييييييضبالػييييييشائببلىاليييييييتبمعييييييخؼاهمبيعيييييياهمبمعيييييي

 وبالخاليبصيادةباإلاىاسدباإلااليتبللخضيىتبالعمىميت.

جييييييييييمبالخىضييييييييييلبإلييييييييييسبأهييييييييييمبؤلاجييييييييييشاءاثباإلاخبعييييييييييتبمييييييييييًبؾييييييييييشؾبألابييييييييييىانباإلادللييييييييييىنبأزىيييييييييياءببمليييييييييييتبالشكابييييييييييتبالجبائيييييييييييتب

دليييييييييمباإلاداظييييييييبيبالخاغييييييييعينبإلاشهييييييييضبالػييييييييشائببمييييييييًبخيييييييي ٌبدساظييييييييتبخالييييييييتبللخباإلاؿبلييييييييتبب ييييييييسباإلايلـييييييييينببالػييييييييشيبت

يخمخيييييييعببهيييييييابخييييييي ٌببملييييييييتبالشكابيييييييتبويييييييالحمبفييييييييببب يييييييسبمليييييييفبميليييييييفببالػيييييييشيبت بباإلغييييييياؿتبإليييييييسبأهيييييييمبالحليييييييىقبالتيييييييي

بالػييييييييشيبتبوييييييييااللت ا ببمللييييييييتبالخدػيييييييييربوخييييييييمبالييييييييشد بهمييييييييابججييييييييذسبؤلاشيييييييياسةبإلييييييييسبالالت اميييييييياثبالتيييييييييبجلييييييييعبب ييييييييسباإلايلييييييييف

 .بالخطشيذببالىجىدبوؤلالت ا ببدعذيذبالػشائببوالشظى باإلاخخلـت

وجميييييييييذبؤلاشييييييييياسةبإليييييييييسبالخىجلييييييييياثبؤلاظيييييييييتراجيجيتبللشكابيييييييييتبالجبائييييييييييتبب يييييييييسبمعيييييييييخىيبمشهيييييييييضبالػيييييييييشائببالتييييييييييب

وب ييييييييسبغيييييييشوسةبجؿييييييييىيشبألابييييييييىانباإلادللييييييييىنبهمييييييييابوهىبييييييييا بوهييييييييزاببالخدليييييييييمبجيييييييىظبب ييييييييسبجدعييييييييينبمشوهييييييييتبإجييييييييشاءاث

 الػشيبي.بمًبأجلبسؿعبؿعاليتبالشكابتبالجبائيتبوحعضيضبدوسهابفيبمياؿدتبالتهشب
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 غامة :خاثمة 

مً خالٌ دزاطدىا للمىغىع ًخضح لىا الدوز الـعاٌ الري جلعبه الػسابب في دؿع عجلت الاكخطاد هدى 

ادًا في جىـُر الظُاطت اإلاالُت التي جمىنها مً الخدخل  الخلدم والسقي وىنها مً اإلاطادز اإلاالُت ؿهي جلعب دوزا ٍز

حد مً الخلف ؿئاث اإلاجخمع بهدؾ لخىحُه اليشاؽ الاكخطادي بئعادة جىشَع الدخٌى والثرواث على مخ

بي أخد اإلالىماث ألاطاطُت اإلاالُت، جم إوشاء  الـسوكاث الاحخماعُت وإزطاء مبادا العدالت باعخباز الىظام الػٍس

 غسابب حدًدة أهثر اطخجابت إلاخؿلباث الخىمُت الاكخطادًت وجدلُلا ألهداؿها ألاخسي.

بت وحعددها ًؤدي ببعؼ اإلا يلـين إلى اهتهاج أخد اإلاظلىين التهسب اإلاشسوع بخجىب اإلايلف إن إلصامُت ؿسع الػٍس

بُت وهرا التهسب ػير اإلاشسوع الري ًخمثل  بت دون ازجياب أًت مخالـت لألخيام وألاهظمت الػٍس الخػىع للػٍس

بت اإلاظخدلت علُه عبر ممازطت الؼش والتزوٍس ومخالـت اللىاهين  بىجاح اإلايلف في ؤلاؿالث مً جأدًت الػٍس

بي الػ بُت اإلاعخمدة، وللد اهدشسث هره الظاهسة بطىزة هبيرة لخعدد ألاطباب ؿمنها ما هى مخعلم بالىظام الػٍس ٍس

الري ًدظم بؼمىغه وعدم اطخلسازه، ومنها ما هى مخعلم باإلدازة  الجبابُت لخعلد إحساءاتها باإلغاؿت إلى 

اولت اللػاء علُه لِع باألمس الهين لرلً حظعى  الظسوؾ الاكخطادًت والاحخماعُت اإلادُؿت باإلايلف، وبالخالي مد

مً خدة هره الظاهسة هظسا لألهمُت التي جىدظبها السكابت  الحيىمت حاهدة بيل الؿسق اإلامىىت بالخخـُف

الجبابُت مً خالٌ الظعي إلاياؿدت هره الظاهسة ؿلد مىذ لها اإلاشسع إؾازا كاهىهُا ًخجظد في الحلىق اإلامىىخت 

شياٌ وألاحهصة اإلاخىلت لها وبرلً ٌعخبر الخدلُم في اإلاداطبت والخدلُم اإلاطىب وهرا الخدلُم لها إغاؿت إلىاألأ

اإلاعمم في مجمل الىغعُت الجبابُت مً أهم الؿسق التي حعخمد عليها السكابت الجبابُت، ومً خالٌ ؤلاخطابُاث 

 ت الجبابُت.الخاضت بيخابج السكابت الجبابُت بمخخلف أشيالها ًخم جلُُم ؿعالُت السكاب

 نتائج البحث واختبار الفرضيات

بت التي جخالءم مع خطابظ البِئت  بي في مجمىعت مدددة  مخخازة مً الطىز الـىُت للػٍس ًخمثل الىظام الػٍس

عاث  لت مدددة مً خالٌ الدشَس بُت مخياملت حعمل بؿٍس التي حعمل في هؿاكها وجخمثل في مجمىعت بسامج غٍس

بُت اإلاطد ت التي حظعى إلى جدلُم واللىاهين الػٍس زة وما ًطاخبها مً لىابذ الخىـُرًت و اإلارهساث الخـظيًر

بُت ومىه جخضح صحت الـسغُت الاولى.  أهداؾ مدددة جمثل أهداؾ الظُاطت الػٍس

بت الىاحبت بت، وجخمثل في عدم التزام اإلايلف بدظدًد الػٍس بي ظاهسة عاإلاُت مسجبؿت بالػٍس  ٌعخبر التهسب الػٍس

بت اإلاظخدلت علُه حصبُا أو ولُا مً خالٌ اللجىء إلى مجمىعت مً علُه خُث  ًداٌو الخخلظ مً دؿع الػٍس

ادة ألاعباء، وله آزاز طلبُت على الاكخطاد  ألاطالُب اإلاشسوعت والثؼساث اللاهىهُت أو ألاطالُب ػير الشسعُت هٍص

هـلاتها هما ًؤدي إلى عسكلت اإلاىاؿظت الىؾني ؿهى ًؤدي إلى اهخـاع إًساداث الدولت وبالخالي عجصها عً حؼؿُت 

 والىمى الاكخطادي، ومً هىا جخضح صحت الـسغُت الثاهُت.

داث اإلايلـين  بي، ؿهي جلىم بمساكبت جطٍس حعخبر السكابت الجبابُت الجهاش اإلاظؤوٌ عً مياؿدت التهسب الػٍس

حي، وذلً للخأهد مً ص بي الجصابسي هظام جطٍس بت باعخباز الىظام الػٍس داث بالػٍس حت ومطداكُت الخطٍس
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بت، وهرا مً  إلمياهُت وحىد أخؿاء أزىاء إعدادها طىاء دونأ كطد أو عً كطد بهدؾ التهسب مً دؿع الػٍس

وهطىص كاهىهُت وباالعخماد على مجمىعت مً  خالٌ اللُام بمجمىعت مً العملُاث غمً إؾاز واضح ؾبلا إلاىاد

 ت السكابت الجبابُت، وهرا ما ًؤهد صحت الـسغُت الثالثت.الهُاول وألاحهصة اإلاسخسة كاهىهُا لللُام بعملُ

بي مً الؼمىع وعدم الاطخلساز إغاؿت إًل غعف هـاءة ؤلادازة الجبابُت وزػم الاضالخاث  ٌعاوي الىظام الػٍس

التي جم إدخالها إلى أهه ماشاٌ بعُد ول البعد عً الؿمىخاث وألاهداؾ اإلاظؿسة والتي وان مدىزها ألاطاس ي 

بي. مدازبت أالؼش والتهسب الػٍس

لت  بي حعد مً أهم ألاخؿاز التي جدظبب في حظسب أمىاٌ الدولت ؿلد جيىن بؿٍس  إن ظاهسة الؼش والتهسب الػٍس

لت جدلِظُت وػير كاهىهُت  بي وإما بؿٍس م اختراق الثؼساث اللاهىهُت والتي حظمذ بالتهسب الػٍس  كاهىهُت عً ؾٍس

بي.  وحظمى الؼش الػٍس

ىت ًخلف التهسب - بي آزاز طلبُت على اإلاظخىي اإلاالي والاكخطادي والاحخماعي خُث ًؤدي إلى ؤلاغساز بالخٍص  الػٍس

العمىمُت هدُجت خسمانها مً حصء هام مً مىازدها اإلاالُت مما ًؤدي هرلً إلى إخالٌ اإلاىاؿظت الاكخطادًت 

ب بُت إلى واهدشاز الخـاوث بين الؿبلاث الاحخماعُت و إلاىاحهت ظاهسة التهسب الػٍس ي عادة ما جلجأ ؤلادازة الػٍس

 السكابت الجبابُت للخللُل مً هره آلاؿت الخؿيرة.

ت مً حهت، ومً حهت أخسي لخؿىز ؾسكه بي وذلً لؿبُعخه الظٍس  مً الطعب كُاض حجم ظاهسة التهسب الػٍس

 وحعدد أهىاعه.

س الهُاول الخىظُمُت للسكابت الجبابُت واطخددار ألاحهصة الجدًدة  ، ولرلً مً أحل الخلسب أهثر مً جم جؿٍى

ت  اث الجبابُت على اإلاظخىي اإلاسهصي، جدعُما للهُاول اإلاسهٍص بت، هما جم إوشاء، مطلحت جدٍس  اإلايلف بالػٍس

بي. ت في مياؿدت التهسب الػٍس  والجهٍى

خم مً خالٌ ملازهت  بت دخل إحمالي، ٍو ين الخاغعين للػٍس ًخخظ الخدلُم اإلاعمم بدخٌى أشخاص اإلاعىٍى

الدخىٌ اإلاطسح بها مع اإلاداخل واإلامخلياث اإلاىحىدة ؿعل لدي اإلايلف، هما جخم مساكبت مظاز خُاجه وممخلياجه 

 الصخطُت وجمخد إلى أؿساد عابلخه..

د مً  ؤلاحساءاث  جىخـؼ مبالؽ الحلىق والؼساماث اإلاظترحعت مً خالٌ الخدلُم اإلاعمم وذلً ألنها جدخاج للمٍص

ت لسؿع عدد اإلالـاث الخاغعت اللاهىهُت والعمالُت  ادة إمياهُت البشٍس التي جىضح مظاز هرا الخدلُم إغاؿت إلى ٍش

بت.  للػٍس

بُت في السكابت الجبابُت مُداهُا بالدزحت ألاولى على الخدلُم في اإلاداطبت والخدلُم  حعخمد ؤلادازة الػٍس

بي إلى أن جيخهي بالؼساماث اإلاطىب وهرا الخدلُم في مجمل الىغعُت الجبابُت الري ظهس بعد ؤلاضالأ ح الػٍس

 وجمس الخدلُلاث الجبابُت في اإلاُدان الخؿبُلي باإلاساخل الخالُت: والعلىباث
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 إلاجراءات ألاولية للتحقيق 

 .أبسمجت الشسهت غمً البرهامج الظىىي

 أإزطاٌ ؤلاشعاز بالخدلُم

 طبت مً خُث الشيل ومً اإلاعاًىت اإلاُداهُت إلى مسهص اليشاؽ مً أحل الخدلُم مً بُنها ؿدظ اإلادا

أخُث اإلاػمىن.

 .أإعادة جأطِع ألاوعُت اإلاخخلـت الػسابب والسطىم التي جخػع لها اإلاؤطظت اإلاعىُت باألمس

 .إبالغ هخابج الخدلُم مً خالٌ الخبلُؽ ألاولي والنهاةي 

بي بطىزة نهابُت، لىً   وفي ألاخير وظخخلظ أهه مً الطعب أن هجد خل ًلض ي على ظاهسة التهسب الػٍس

أباإلميان الخللُل مىه بشيل هبير.

 التوصيات و الاقتراحات

للمعلىماث التي جللُىاها مً خالٌ دزاطدىا للحالت الخؿبُلُت بمسهص الػسابب  وباطخؼاللىامً خالٌ الىخابج 

 طىداٌو اكتراح بعؼ الخىضُاث التي هىحصها ؿُما ًلي: لىالًت مظخؼاهم

  بي مً خالٌ جبظُـ ميىاهخه وجىغُده بجعله أهثر د مً ؤلاضالخاث على الىظام الػٍس إدخاٌ اإلاٍص

بُت. اطخلساز إغاؿت إلى جخـُؼ معدٌ الػؼـ بي ومداولت إزطاء كىاعد العدالت الػٍس  الػٍس

  بت واخدة بمعدالث جبظُـ ميىهاث الجباًت العادًت مً خالٌ دمج مجمىعت مً الػسابب في غٍس

مىخـػت للسؿع مً خطُلتها وبالخالي ًمىً حعلها بدًال للجباًت البترولُت بهدؾ خماًت الاكخطاد الىؾني 

 اخُل البترولُت.مً مخاؾس الاعخماد الىلي على اإلاد

  بي ومداولت إًجاد إؾاز كاهىوي ًىظمها وغسوزة إًجاد إعادة الىظس في الثؼساث التي ًدُدها الىظام الػٍس

بي.  ضُؽ كاهىهُت حدًدة ليل الؿسق وألاطالُب اإلاظخددزت التي ًخم اطخخدامها في حماٌ التهسب الػٍس

  ب الاهخمام بمىظـي ؤلادازة الجبابُت مً خالٌ زؿع مظخىاهم ً والخدٍز م الخيٍى العلمي واإلانهي عً ؾٍس

 باإلؾالع على واؿت اإلاظخجداث والخعدًالث جؿسأ مً خين آلخس. اإلاظخمس

  بت واللػاء على إعادة الىظس في أحىز مساكبي ؤلادازة الجبابُت ألبعادهم عً إػساءاث اإلايلـين بالػٍس

 وعدًمي الػمير اإلاهين.واإلاداباة التي جىدشس لدي أصحاب الىـىض الػعُـت  السشىة 

  س العمل ت.جؿٍى بها مً اإلايلف وجصوٍدها بمخخلف الخجهيزاث ؤلاداٍز إوشاء ملساث عمل حدًدة وجلٍس

ت الجبابُت مع اإلايلف  بئإلدازة الجبابُت مً خالٌ حعمُم اطخعماٌ ؤلاعالم آلالي في واؿت الخعامالث ؤلاداٍز

بت وزبؿها بشبىت معلىماجُت مع واؿت ؤلادازأ ت بالػٍس اث ذاث ضلت ال طُما إدازة السجل الخجازي ومدًٍس

ت والجمسهُت  الخجازة وهرا إدازة الجمازن، باإلغاؿت إلى إوشاء هُاول جىظُمُت وكاهىهُت للسكابت الخجاٍز

 لخدعُم السكابت الجبابُت في مياؿدت هره آلاؿت.
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 ُت بمياجب العللاث العامت جدظين أطالُب الخعامل مع اإلايلـين وذلً مً خالٌ جدعُم ؤلادازاث الجباب

بت، وإلاا ال  ص الللاءاث واإلالخلُاث مع الجمعُاث وؤلاجداداث اإلاهىُت لىظب زلت اإلايلـين بالػٍس وحعٍص

يي  في كىله: "أخب دؿع غساببي  holmsالىضٌى إًل الحالت اإلاثلى للميلف التي اخخطسها اللاض ي ألامٍس

 ألنها زمً الحُاة اإلاخدػسة".

 ن الدولي في إؾاز جبادٌ اإلاعلىماث التي جـُد في الىشف عً الىغعُت اإلاالُت للميلف اللجىء إلى الخعاوأ

خم ذلً مً خالٌ علد اجـاكُاث دولُت وهرا ما ًجعل الخعاون الدولي غسوزة خخمُت.  ٍو

 بتًبت أو اإلادللين  إعداد هظام علىباث ضازم على مً زبذ علُه مخالـت اللاهىن طىاء اإلايلف بالػٍس

 : آفاق البحث

بي والسكابت الجبابُت، هلىم بـسح وجسن آؿاق جيىن مىؿللا   مً خالٌ حعسغىا في بدثىا هرا ليل مً التهسب الػٍس

 لبدىر أخسي في اإلاظخلبل.

 -.بي  حباًت الػسابب وإشيالُت التهسب الػٍس

 -.بي في ميزاهُت الدولت  جلُُم ألامىاٌ اإلاظترحعت مً التهسب الػٍس

  بي.ما مدي مظاهمت السكابت  الجبابُت في الىكاًت مً التهسب الػٍس

: "الحمد هلل الري وؿلىا في جأدًت عملىا هرا وبىعمخه جخم الطاخالث".  وفي نهاًت الامس ال ٌظعىا إال أن هلٌى
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 امللخص :

بي الري أصبح ٌشكل إحدي  حعالج هره املركسة مىضىع السقابت الجبائُت ودوزها في مكافحت التهسب والغش الضٍس

جملت من  املعىقاث ألاساسُت للخنمُت الاقخصادًت، وسعُا من املشسع الجبائي للحد من هره الظاهسة خىل إلادازة الجبائُت

ألاجهزة والهُاكل وقام بسن جملت من القىاهين ملكافحتها، فكاهذ السقابت الجبائُت من أهم إلاجساءاث في ذلك من خالل 

بت.  الخحقق من مدي صحت املعلىماث املصسح بها من قبل املكلفين الخاضعين للضٍس

بت من خالل حق الاطالع وكرلك وقد أعطى املشسع السلطت العامت لإلدازة الجبائُت املخمثلت في فسض ا  لضٍس

بت من خالل عملُت السقابت، إال أهه وباملقابل فإن املشسع  حاث املكلف بالضٍس القُام باملعاًنت والحجز ومخابعت جصٍس

بُت في ممازست سلطاتها خاصت قبل وأثناء خضىعه للسقابت الجبائُت، منح املكلف  الجزائسي ومنعا لخعسف إلادازة الضٍس

بت  والسقابت الجبائُت لىحدها غير كافُت للقضاء على هره الظاهسة ولرلك  بحماًخه،مجمىعت من الضماهاث كفُلت بالضٍس

عُت بخدعُم آلُاث السقابت الجبائُت في مكافحت التهسب  ًجب على الدولت اجخاذ الخدابير وإلاجساءاث الخنظُمُت والدشَس

بي.  الضٍس

 : املفتاحية الكلمات

 الجبائية الرقابة ،آليات الضريبي التهرب ،مكافحة بالضريبة ،مكلف الجبائية ،الرقابة الضريبي التهرب

Abstract : 

This memoir deals with the subject of fiscal control and its role in fighting tax evasion and fraud  

which has become one of the main obstacles to economic development, and seeking to reduce this 

phenomenon, the fiscal legislator has authorized tax administration a number of devices, structures and has 

enacted a number of laws to combat it. Thus, the fiscal control has been among the most important measures 

through the verification of the validity of unauthorized information by taxpayers subject to the tax. 

 The legislator has given the public authority of fiscal presented in imposing taxation through the right 

to access, as well as carrying out inspection, seizure and following the remarks of the taxpayer through the 

control process, however, and in return, the Algerian legislator to prevent the abuse from the part of taxation 

administration in exercising its special powers before and during undergoing fiscal control, has granted the 

taxpayer a set of guarantees to protect him. Fiscal control alone is not sufficient to eliminate this 

phenomenon; therefore the state must take procedures and organizing and legislative measures by 

strengthening fiscal control mechanisms to fight fraud and tax evasion. 
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