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 ير و التقد شكر

 

وهي اهدي اليكن هعروف هي لن يشكر الٌاش لن يشكرٍ هللا 

  كافاؤؤٍ فاى لن تطتطيعىا فادعى هللا                        

 

 ٔفقُا فً احًاو ْزا    ٔعًال بٓزا انذذٌث ٔ اعخشاف بانجًٍم َذًذ هللا عز ٔجم عهى اٌ  

 ْزا انبذث ٔانًُٓا انصذت ٔانعافٍت ٔانعزًٌت                      

انزي سافقُا طٍهت ْزا  هرحىم الحبيباالسخار  فاٌ إنى كًا َخٕجّ بجزٌم انشكش ٔانعش

 انعًم ٔايذَا بانًعهٕياث جزاِ هللا خٍشا

انضشائب نٕالٌت  يشكزيٕظفً ٔكم انعايهٍٍ انذٌٍ كإَ سببا فً َجادُا خصٕصا كم    

 الطيد عوىر والطيد قاديرو  الطيد علىظ بلقاضن و الطيد َٔخص بانزكش  ،CDI يسخغاَى

 بُجاح جزاْى هللا  انبذثا فً إحًاو ْزكثٍشا ًَٔ انهزٌٍ ساعذ بىشاشي رئيص الوركس 

ْزا انزٌٍ حفضهٕا بقشاءة اعضاء نجُت انًُاقشت  نى إكًا َخٕجّ بانشكش         

 انبذث ٔيُاقشخّ 

.حٕجّ بانشكش إنى كم يٍ ساعذًَ يٍ قشٌب أٔ يٍ بعٍذاكًا 



 
 

 

 داءــــــــاإله                            

اللهن علوٌا ها يٌفعٌا واًفعٌا بوا علوتٌا وزدًا علوا ًافعا ولطاًا وقلبا خاشعا وجطدا "

                                                              " علً البالء صابرا

فً َجادً ٔانقذٔة فً دٍاحً انُجاح انى انخً سٓشث ٔسبج ٔكاَج انسبب اْذي ثًشة 

 . سدًٓا هللا ٔاسكُٓا هللا فسٍخ جُاَّ "اهي "ٔانذاعى االكبش نً اغهى انُاس ٔاعزْى نقهبً

دفظّ هللا ٔاطال فً  "ابي" صادب انقهب انذٌُٕ فً انٕجٕد ٔ يا ايهك أغهى إنىٔ 

  .عًشِ سُذي ٔسفٍق دسبً

 دمحم ٔاخً  رشيدة صذٌقخً  إنىٔ  دفظًٓا هللا نً ''   ضهيلت وهىاريت ،''  أخٕاحً إنى

 .نى حذًهٓى يزكشحً ٔسعخٓى راكشحً ٔ انزٌٍكم يٍ ساَذًَٔ ٔ

 "رشا  "                                                                                               
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 ملدمت عامت:

ل ه٣ٟاتها الٗمىمُت، و وؾُلت ٞٗالت جم٨نها مً الخضزل في الخُاة   بت مً ؤهم اإلاىاعص اإلاالُت للضولت لخمٍى حٗخبر الًٍغ

بت لىاظباتهم الاظخماُٖت، لظل٪ ٞةن صًمىمت هظا اإلاٟهىم و اؾخالا٢خهاصًت و  مغاعي مغهىن بمضي اؾخجابت و التزام اإلا٩لٟحن بالًٍغ

بت و التهغب منها، و هظا  بُت، ل٨ً هظه الاؾخجابت في مٗٓمها ج٩ىن وؿبُت هدُجت للجضلُت ال٣اثمت مىظ ال٣ضم بحن صٞ٘ الًٍغ الًٍغ

 باؾخٛال٫ الىؾاثل اإلام٨ىت.

بت بهٟت زانت، و الا٢خهاص بهٟت ٖامت  ل٩ىهه ًاصي بلى ا  بت ٌُٗب الًٍغ بُت ؾخجزاٝ ٞالتهغب مً صٞ٘ الًٍغ اإلاىاعص الًٍغ

 ٘ ىت الضولت إلهٟا٢ها ُٞما ًد٤٣ اإلاىٟٗت الٗامت مً زال٫ اؾدشماعها في مسخل٠  اإلاكاَع التي ٧ان مً اإلاٟغوى ؤن وؿخُٟض منها زٍؼ

ت للبالص، بضال مً اوؿ  ُابها في ٢ىىاث مجهىلت.الخىمٍى

بي ٢ضًمت، بال ؤجها ٢ض جٟكذ و حٗضصث نىعها ٖبر الؼمً، ؾىاء  م مً ٧ىن ْاهغة التهغب الًٍغ مً خُض الىؾاثل ؤو و بالٚغ

ألاؾالُب اإلاٗخمضة لدكهض في آلاوهت ألازحرة ؤبٗاصا زُحرة، ٞهي ال ج٣خهغ ٖلى مى٣ُت ظٛغاُٞت مدضصة و ال ٖلى ٞترة  ػمىُت مٗىُت، بل 

 ؤنبدذ ْاهغة ٖاإلاُت لهُٛت بالًغاثب جىظض خُشما وظضث هظه ألازحرة.

جىاظهها الضولت في عؾمها و جىُٟظها ملخخل٠ ؾُاؾاتها، مما ٌؿخضعى يغوعة مجابهت  ٞبالخالي ؤنبدذ حٗخبر مً ؤبغػ ال٣ٗباث التي

 هظه الٓاهغة ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي املخلي ؤو الضولي.

بن اؾخٟدا٫ الٓاهغة اؾخىظب ٖلى مسخل٠ الضو٫ و منها الجؼاثغ الؿعي ظاهضة بلى م٩اٞدتها الىباء بكتى الُغ١  

ُٗت و الخىُٓمُت، و التي جىج ٖنها  ُت الدكَغ ت الٟٖغ بي، و اإلاخجؿضة في بوكاء اإلاضًٍغ وي٘ ؤظهؼة مسخهت في م٩اٞدت التهغب الًٍغ

ت البدض و  1990ؾىت الىالجي  للغ٢ابت الجباثُت ٖلى اإلاؿخىي  و مسخل٠ مٟدكُاث الًغاثب ٖلى اإلاؿخىي ؤلا٢لُمي، بياٞت بلى مضًٍغ

ؼ ظهاػ الغ٢ابت الجباثُت بألُت ظضًضة ؾىت 1998اإلاغاظٗاث التي جم بوكاءها ؾىت  اث   2002، ٦ما جم حٍٗؼ ت ٦بًر و جخمشل في مضًٍغ

 .DGE » « الكغ٧اث

م هظه الجهىص اإلاٗخب  رة إلا٩اٞدت هظه الٓاهغة، بال ؤن وؿبتها في جؼاًض مؿخمغ، ٞإنبدذ ج٨دس ي مىاٖت و ل٨ً اإلاالخٓت ؤن ٚع

خه هدُجت  ؤ٦ثر ٞإ٦ثر مً زال٫ ج٨ُٟها م٘ ٧ل اإلاخٛحراث التي جُغؤ ٖلى الىٓام الجباجي، هظا مً ظهت و مً ظهت ؤزغي للىمى الظي ٖٞغ

٫، و التي ؤٞغػث جىامي الا٢خهاص الاٞتراض ي الظي ؾاٖض الخُىعاث الا٢خهاصًت و الخ٨ىىلىظُت التي حِٗكها ظل ا٢خهاصًاث الضو 

بي، و بغوػ ؤهىإ ظضًضة له.  بضوعه في جُىع ؤؾالُب التهغب الًٍغ

 " الػسيبي التهسب ظاَسة ميافدت في الجبائيت السكابت دوز  َى ما " 

ت هغاها التي الجؼثُت ألاؾئلت جخٟٕغ ؤن ًم٨ً الغثِؿُت ؤلاق٩الُت هظه مً و    في: بدشىا ٕىإلاىي يغوٍع

 ما هي ؤهم ؤلانالخاث في الىٓام الجباجي الجؼاثغي؟ -

بي؟ -  ما هي ؤبٗاص التهغب الًٍغ

 ما هي الغ٢ابت الجباثُت؟ و ما هي ؤق٩الها و وؾاثلها؟ -

بي. -  ُٞما ًخمشل صوع الغ٢ابت الجباثُت في م٩اٞدت التهغب الًٍغ

 فسغياث البدض:  -1

خماص الٟغيُاث الخالُت:ؤلاظابت ًٖ هظه ؤلاق٩الُت ه٣ىم بُٛت   بااٖل

ىت الٗمىمُت. - ل الخٍؼ  حٗخبر الًغاثب مً ؤهم و ؤ٢ضم مهاصع جمٍى

بي. -  الغ٢ابت الجباثُت مً ؤهم وؾاثل ال٣ًاء ؤو الخض مً التهغب الًٍغ

بُت و ؤلاصاعة الٗمىمُت ) الجماع٥، الهُئاث الٗمىمُت، البىى٥( - بي جخُلب جًامً ؤلاصاعة الًٍغ  .مداعبت التهغب الًٍغ
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 أَميت البدض: -2

بي آلازاعه الضعاؾت جدب٘ مً جل٪ ظه ؤهمُت بن ت مً  ؤمىالاو التي ظٗلذ ،البُئُت لٓاهغة التهغب الًٍغ َاثلت جخضاو٫ ب٩ل خٍغ

ىت الٗمىمُت منها في ْل البدض اإلاتزاًض ظلو ب،ا٢خُإ ؤوصون مغا٢بت  ٘ مً مىاعص ٪ خغمان الخٍؼ مً ٢بل الؿلُاث اإلاٗىُت للٞغ

الٗاصًت، و بالخالي يغوعة اجساط ٧ل ؾبل الٗالط اإلاخاخت  ملجابهت هظه الٓاهغة الخُحرة ومً هىا جخجلى ؤهمُت الغ٢ابت الجباًت 

 الجباثُت ٧ىجها مً الىؾاثل الهامت للٗالط.

 البدض : أَداف -3

 جخجلى ألاهضاٝ اإلاىظىصة مً هظا البدض في :

بي،و مضي جإزغها بالخُىعاث الا٢خهاصًت و الخ٨ىىلىظُت  الخانت. ْاهغة التهغبحصخُو  -  الًٍغ

بي، و ؤهم الىؾاثل و ؤلاظغاءاث  اإلاخسظة  لظل٪ للى٢ٝى ٖلى مضي  - ببغاػ ألاظهؼة ال٣اثمت ٖلى م٩اٞدت ْاهغة التهغب الًٍغ

 ٢ضعتها و ٞٗالُتها في اإلا٩اٞدت.

 خض مً ٦ٟاءتها بُٛت جدؿُنها.ببغاػ مٗى٢اث الغ٢ابت الجباثُت و التي حٗمل ٖلى ال -

 و دوافع اخخياز اإلاىغىع :مبرزاث   - 4

بت ٖامت،هظا ما  ؤؾبابجغظ٘  بي الجؼاثغي للغ٢ابت الجباثُت زانت،و الًٍغ ازخُاعها لهظا اإلاىيٕى هٓغا لخؿاؾُت املجخم٘ الًٍغ

 بلى ؤوالغ٢ابت الجباثُت، ؤظهؼةطهىُت اإلا٩لٟحن في خض طاتهم،او في  بلىهظه الخؿاؾُت هل  عاظٗت  ؤنلا لدؿائالث ًٖ  صٞٗىا للبدض و

بي،  ٘ الًٍغ بي و ؾبل ٖالظها في آلاوهت  ألازحرة  مً ٢بل الاهخمام اإلاتزاًض ال بلى بياٞتالدكَغ ظي خُٓذ به ْاهغة التهغب الًٍغ

 الؿلُاث الخانت.

 الطعىباث :   - 5

 و ٢ض واظهخىا بٌٗ الهٗىباث هظ٦غ منها :

ت و الخ٨مُلُت.نٗ -  ىبت مخابٗت الخٗضًالث اإلاؿخمغة التي جدضر في ٢ىاهحن اإلاالُت الؿىٍى

 ٢لت اإلاغاظ٘ اإلاخسههت في مىيٕى البدض. -

 اإلاىهج و ألادواث اإلاظخخدمت في البدض :  - 6

ال٣اثمت ٖلى  ألاظهؼةاٖخمضها في مٗالجت بدشخا في مٗالجت بدشىا ٖلى اإلاؼط بحن اإلاىهج الىنٟي و الخدلُلي،خُض اؾخٗغيىا -

بي و ٞٗالُت الغ٢ابت الجباثُت في الُغ١ و الىؾاثل  ؤهمالغ٢ابت الجباثُت و  اإلاؿخسضمت،٦ما ٢مىا بخدلُل ْاهغة التهغب الًٍغ

 مداعبتها، بُٛت الى٢ٝى ٖلى مٗى٢اتها لخصخُدها.

 في:بها في صعاؾدىا ٞخخمشل ؤما ًٖ ألاصواث التي اؾخٗىا 

ٗاث  - بُت اإلاخٗل٣ت بالغ٢ابت الجباثُت.ال٣ىاهحن و الدكَغ  الًٍغ

ت الٗامت للًغاثب. -  ؤلاخهاءاث الخانت بيخاثج الغ٢ابت الجباثُت اإلاُب٣ت الهاصعة ًٖ اإلاضًٍغ

 الدزاطاث الظابلت: -7

إل ٖلى صعاؾاث ؾاب٣ت جخٗل٤ باإلاىيٕى ؤو بجؼء مىه و جخجلى في:   جم ؤلَا

بي الجؼاثغي و جدضًاث ؤلا  - ص٦خىعاه في (، ؤَغوخت 2004-1992نالح الا٢خهاصي في الٟترة )بىػٍضة خمُض، الىٓام الًٍغ

 (.2006-2005الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت الجؼاثغ، )
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بي، مظ٦غة لىُل قهاصة ماؾتر في ٖلىم الدؿُحر، ظامٗت  - اص، الخد٤ُ٣ الجباجي ٧إصاة للخض مً التهغب الًٍغ ٖبض ال٣اصع مٚغ

 (.2017-2016بؿ٨غة، )

بي مظ٦غة لىُل قهاصة ماؾتر في الخ٣ى١، ظامٗت بى٦مىف ؾُلُت، صوع  - مت التهغب الًٍغ الغ٢ابت الجباثُت في م٩اٞدت ظٍغ

 .2017بجاًت، 

ت و  - بت و ال٣ُإ الخام، مظ٦غة لىُل قهاصة ماظؿخحر في الٗلىم الخجاٍع زابتي زضًجت، صعاؾت جدلُلُت خى٫ الًٍغ

 (.2012-2011الدؿُحر، ظامٗت جلمؿان )

ابت الجباثُت في م٩اٞدت الٛل )خالت الجؼاثغ( عؾالت ماظؿخحر في الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت وهاصي عقُض،صوع الغ٢ -

 .2002، ؾً الجؼاثغ

 َييل البدض:  -8

 جم ج٣ؿُم البدض بلى ٞهلحن:

بي ٦ما  بي و ؤؾباب هظا التهغب و ؤهىاٖه و َغ١ التهغب الًٍغ بت التهغب الًٍغ خُض ٖغيىا في الٟهل ألاو٫ ماهُت الًٍغ

بي، زم صعاؾت خالت جُب٣ُُت في ج٩لمىا  في الٟهل الشاوي ًٖ صوع الغ٢ابت الجباثُت و ؤؾالُبها في الخض مً ْاهغة التهغب الًٍغ

بي ٖلى مؿخىي والًت مؿخٛاهم.  الٟهل الشالض التهغب الًٍغ

يٕى و ٦ظا ؤهم و في ألازحر زاجمت ٖامت التي جدخىي ٖلى ؤهم الىخاثج اإلاخىنل بليها مً زال٫ صعاؾت و جدلُل هظا اإلاى 

 اؾخيخاظاث اإلاؿخسلهت و الا٢تراخاث.
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 ملدمت الفطل ألاول :

 جمهيد:

ىت الٗامت، بل لها جإزحر ؤًًا ٖلى الجاهب حٗخبر الًغاثب مً ؤهم مىاعص الضولت في الٗهغ الخضًض،  ٞخإزحرها ال ٣ًخهغ ٖلى الخٍؼ

الؿُاس ي، الا٢خهاصي و الاظخماعي ٖلى الضولت،هظا و ؤنبدذ الًغاثب ؤصاة في ًض الضولت حؿخسضمها للخإزحر ٖلى الخُاة 

 الا٢خهاصًت، الؿُاؾُت و الاظخماُٖت.

ت الا٢خ  التي  هاصًت و الؿُاؾُت و الاظخماُٖت التي اظخاخذ الٗالم في آلاوهت ألازحرة  و في ْل هظه الخٛحراث و الخدىالث الجظٍع

تهضٝ لخد٤ُ٣ ظملت مً ألاهضاٝ و اإلاخمشلت في جد٤ُ٣ الخىمُت الا٢خهاصًت بطن و الجؼاثغ ٦ٛحرها مً الضو٫ ٢امذ بالٗضًض مً 

بُت و زانت منها التي ظؿضث في الدؿُٗىاث بُٛت ج٠ُُ٨ هٓام بي م٘ الىٓغة الا٢خهاصًت الجضًضة،بةصزا٫ ؤلانالخاث الًٍغ ها الًٍغ

بي و جغقُضه مً زال٫ بوكاء يغاثب ظضًضة ؤ٦ثر بظابت إلاخُلباث الخىمُت و جد٤ُ٣ ؤهضاٝ ؤزغي.  حٗضًالث ٖلى هٓامها الًٍغ

ُت  بجبإانُضمذ بىظىص ٞئت مً اإلا٩لٟحن حٗخمض ٖلى  ؤلانالخاثو ل٨ً هظه  ُت او ٚحر قٖغ مسخل٠ الُغ١ اإلام٨ىت ؾىاء قٖغ

باءللخسلو مً  بي،و  خاالثاإلال٣اة ٖلى ٖاج٣هم، و هىا جٓهغ مسخل٠  ألٖا صون  حنٟال ٌؿدشنى في طل٪ نى٠ مً اإلا٩لالتهغب الًٍغ

ً  ؤلاإلاامفي ؾبُل ٖلُه ؾيؿخٗغى في هظا الٟهل و   وكاَاتهم،بٌٗ  ؤوًماعؾىن ٧ل  ؤظاهب ؤو٩ًىهىا مدلُحن  ؤنُٞم٨ً  آلازٍغ

  املخخلٟت،اإلاباخض الخالُت: بجىاهب اإلاىيٕى

بت.اإلابدض ألاول:    ٖمىمُاث خى٫ الًٍغ

بي.اإلابدض الشاوي:    حصخُو ْاهغة التهغب الًٍغ

بياإلابدض الشالض:    .ؤؾالُب م٩اٞدت ْاهغة التهغب الًٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بت: :ألاول اإلابدض   ٖمىمُاث خى٫ الًٍغ
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بت  ت الًٍغ اث اإلاالُت الٗامت و طل٪جدخل هٍٓغ باٖخباعها مىعصا هاما مً مىاعص الضولت و ٦ظل٪ هٓغا ألهمُت الضوع  م٩اها زانا في هٍٓغ

بت و لظل٪ ٢ؿمذ هظا اإلابدض بلى  بت في جد٤ُ٣ ؤٚغاى الؿُاؾت اإلاالُت، و لهظا ال بض مً الخٍٗغ٠ بماهُت الًٍغ الظي جلٗبه الًٍغ

بت و في ألازحر هظ٦غ ؤهضاٝ و زالر مُالب ؾخٗغى في اإلاُلب ألاو٫ لخ بت بما اإلاُلب الشاوي ٞؿيخُغ١ لخهاثو الًٍغ ٍٗغ٠ الًٍغ

 ؤهىإ الًغاثب.

بت. اإلاؿلب ألاول:  حٍٗغ٠ الًٍغ

 حعسيف الػسيبت: -1

بت    بت في الٟتراث اإلاايُت ٖنها في الٟترة الخالُت، خُض ٧ان ًىٓغ للًٍغ اإلاا٫  بإجهال٣ض ازخلٟذ وظهت الىٓغ الخ٣لُضًت للًٍغ

بت بمٟهىمها الخ٣لُضي ٦ما ًلي: ذ الًٍغ ٤ الؿلُت مً الٟغص و طل٪ لخُُٛت الى٣ٟاث الٗامت، و ٢ض ٖٞغ  اإلا٣خُ٘ ًٖ ٍَغ

 :ها "مِكا٫ صاعن" ٖلى  الخعسيف ألاول ا٢خُإ ظبري ج٣ىم به الؿلُت الٗامت ٖلى ؤمىا٫ ألاٞغاص ٢هض  «   ؤجهاٖٞغ

باء الٗامت في ما بُنهم بةههاٝ   1 »جىػَ٘ ألٖا

 :بت هي ا٢خُإ مالي بلؼامي و جهاجي جدضصه الضولت و صون م٣ابل بٛغى جد٤ُ٣ ؤهضاٝ «  الخعسيف الشاوي الًٍغ

 2  » ٖامت

 :بت ا٢خُإ ه٣ضي بظباعي لهالر الؿلُاث الٗمىمُت، بهٟت جهاثُت و مً صون م٣ابل  « الخعسيف الشالض الًٍغ

باء الٗام ل ألٖا  .3    »ت للضولت، الجماٖاث املخلُت ؤو ؤلا٢لُمُت و ؤلاصاعاث الٗمىمُت مباقغ و مدضص، و طل٪ بهضٝ يمً جمٍى

و خؿب اإلاٟهىم الخضًض ٞان بياٞت بلى ؾٗيها وعاء ظم٘ اإلاا٫ بهضٝ حُُٛت الى٣ٟاث الٗامت ؤنبدذ وؾُلت مهمت لخضزل 

بت  الضولت في جىُٓم الا٢خهاص و جد٤ُ٣ ؤهضاٝ ا٢خهاصًت و اظخماُٖت و ؾُاؾُت مٗىُت، و خؿب هضا اإلاٟهىم الخضًض للًٍغ

ذ ٦ما ًلي:      ٣ٞض ٖٞغ

 :الػسيبت فسيػت ئلصاميت -2

بخه في الضٞ٘، ٞةطا امخى٘ ؤو  بت بل هى مجبر ٖلى صٞٗها بلى الضولت بٌٛ الىٓغ ٖلى ٚع ٞلِـ الٟغص مً زُاع في صٞ٘ الًٍغ

بت ٞةهه ٣ً٘ جدذ َاثلت ال٣ٗاب، و خهلذ الضولت ٖلى خ٣ها بالدجؼ ٖلى ؤمىا٫ اإلا٩ل٠ و اؾخسضام َغ١  تهغب مً صٞ٘ الًٍغ

ت  بت مً الخىُٟظ الجبًر  امخُاػ ٖلى ٧اٞت ؤمىا٫ اإلا٩ل٠.بما لضًً الًٍغ

 الػسيبت جدفع بطفت نهائيت: -3

بت، بهما ًضٞٗها للضولت بهٟت جهاثُت ٞال جلتزم الضولت بغص ٢ُمتها الُض بٗض  و ٣ًهض بها ؤن الٟغص الظي ًلتزم بضٞ٘ الًٍغ

بت ًٖ ال٣غى الٗام الظي جلتزم الضولت بغصه بلى اإلا٨خدبحن في  ؾىضاجه و بضٞ٘ ٞىاثض ًٖ اإلابالٜ طل٪، و في هظا جسخل٠ الًٍغ

 اإلا٨خدب بها قي ؤٚلب ألاخُان.

 الػسيبت جدفع بدون ملابل: -4

بت ال ًخمخ٘ بم٣ابل ؤو مىٟٗت زانت مً ظاهب الضولت، و بن ٧ان هظا ال ًىٟي ؤن الٟغص  ٗني طل٪ ؤن اإلا٩ل٠ صاٞ٘ الًٍغ َو

 للًغاثب، و ًيخٟ٘ بالخضماث التي ج٣ضمها الضولت بىاؾُت اإلاغا٤ٞ الٗامت باٖخبا
ً
 في الجماٖت، و لِـ باٖخباعه ممىال

ً
عه ٞغصا

بت التي  ًخٗحن ٖلُه ًترجب ٖلى هظا ؤهه ال ًجىػ، و ال ًم٨ً الىٓغ بلى مضي اهخٟإ الٟغص بالخضماث الٗامت لخ٣ضًغ م٣ضاع الًٍغ

باء الٗامت لخ٣ضًغ هظه اإلا٣ضعة، طل٪ ؤهه   في صٞٗها بل ًىٓغ بلى مضي ٢ضعة الٟغص ٖلى جدمل ألٖا
ً
ًخٗحن ٖلى الٟغص باٖخباعه ًٖىا

                                                           
1  . Ale scandre. Droit fiscal algérien ,  opu Alger 1990 , P26  

اث 2 ت ,  . خمُض بىػٍضة: " ظباًت اإلااؾؿاث , صًىان اإلاُبٖى  . 8, م 2007الجامُٗت، الجؼاثٍغ
غ لليكغ و الخىػَ٘، ألاعصن ،  3  .22، م 2011. ٖبض املجُض ٢ضي : " صعاؾاث في ٖلم الًغاثب " صاع ظٍغ
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بت بلى  ٤ صٞ٘ الًٍغ باء الٗامت ًٖ ٍَغ مجخم٘ ؾُاس ي مىٓم هى الضولت ؤن ٌؿاهم الخًامً م٘ ٚحره مً ألاٞغاص في جدمل ألٖا

باء الٗامت.  ؤن ج٩ىن هظه اإلاؿاهمت بدؿب ٢ضعجه باليؿبت بلى ٚحره مً ألاٞغاص ٖلى جدمل هظه ألٖا
ً
 الضولت، بل ًخٗحن ؤًًا

 خطيلت الػسائب جمىً الدولت مً جدليم الىفع العام:  -5

بت، بل ؤجها جدهل ٖلى خهُلت  طل٪ ؤن الضولت ال جلتزم بخ٣ضًم زضمت مُٗىت ؤو هٟ٘ زام بلى اإلا٩ل٠ بضٞ٘ الًٍغ

ٖلُه الًغاثب باإلياٞت بلى ٚحرها مً ؤلاًغاصاث الٗامت مً ؤظل ال٣ُام باؾخسضامها في مهاٍع٠ ؤلاهٟا١ الٗام الظي ًترجب 

 جد٤ُ٣ مىاٞ٘ ٖامت للمجخم٘.

 :بت في اإلاؿاهمت جإزظ نىعة ه٣ضًت ًجبر ألاٞغاص ) ؾىاء ٧اهىا ؤشخام َبُُٗحن ؤو  الخعسيف ألاول " جخمشل الًٍغ

حن (  ٖلى ج٣ضًمها للضولت بٌٛ الىٓغ ًٖ ما بطا ٧اهىا ٌؿخُٟضون ؤم ال مً الخضماث الٗامت التي ج٣ىم بها الضولت و مٗىٍى

غاى مالُت ؤو ؾُاؾُت ؤو ا٢خهاصًت ؤو ًٖ صعظت اؾخٟ اصتهم مً هظه الخضماث، و هي جٟغى ٖليهم جد٤ُ٣ أٚل

  1اظخماُٖت"

 :٤ الؿلُت،  الخعسيف الشاوي " مؿاهمت ه٣ضًت جٟغى ٖلى اإلا٩لٟحن بها خؿب ٢ضعاتهم الدؿاهمُت و التي ج٣ىم ًٖ ٍَغ

ل ألامىا٫ املخهلت و بك٩ل جهاجي و صون م٣ابل مدضص، هدى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ املخضصة مً َٝغ الؿلُت الٗمىمُت "  بخدٍى
2 . 

ب ت مً هضٝ مالي بدض بلى هضٝ ا٢خهاصي و مً زال٫ جُغ٢ىا لهظه الخٗاٍع٠ وؿخسلو جُىع الهضٝ مً ٞغى الًٍغ

 اظخماعي و ؾُاس ي ٨ٌٗـ ما لهظه ؤصاة التي جمل٨ها الضولت مً ؤهمُت في جىظُه ؾلى٥ اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن.

بت: اإلاؿلب الشاوي:   زهاثو الًٍغ

بت و هي ٧اآلحي: ٠ اإلا٣ضمت ًم٨ً جدضًض زهاثو الًٍغ  اهُال٢ا مً مجمل الخٗاٍع

  هلدًت:الػسيبت فسيػت   -1

بت  حن، ٟٞي الىٓم الا٢خهاصًت ال٣ضًمت، ٧اهذ الًٍغ هي ا٢خُإ ه٣ضي ٌؿتهضٝ زغوة ؤو صزل ألاشخام الُبُُٗحن ؤو اإلاٗىٍى

 ألن الٓغوٝ الا٢خهاصًت الؿاثضة 
ً
آهظا٥ ٧اهذ ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الخٗامل بالهىع الُٗيُت، جٟغى و جدهل في نىع ُٖيُت، هٓغا

، مما ؤصي بهىعة خخمُت ؤن جضٞ٘ الًغاثب في ل٨ً م٘ الخُىع ؤنبدذ الى٣ىص ه
ً
ي وؾُلت و ؤصاة حٗامل ألاؾاؾُت ألا٦ثر اهدكاعا

 .، جخم بهىعة ه٣ضًتالا٢خهاصيق٩ل ه٣ضي اٖخباع ؤن ٧اٞت اإلاٗامالث، ٖلى مسخل٠ ظىاهب اليكاٍ 

بت حؿخسضم في آلاوهت الغاهىت، خحن جؼصاص صعظاث الخض زل الا٢خهاصي و الاظخماعي و باإلياٞت بلى هظا، ٣ٞض ؤنبدذ الًٍغ

للضولت، في جد٤ُ٣ ؤٚغاى ا٢خهاصًت و اظخماُٖت مسخلٟت ٦دصجُ٘ الاصزاع الخض مً الاؾتهال٥ لخٗبئت الٟاثٌ في ؤٚغاى 

 3الخىمُت الا٢خهاصًت و ج٣لُل الخٟاوث في الضزى٫ بحن ٞئاث املجخم٘ املخخلٟت )يغاثب جهاٖضًت(

 

 

 

 

 الًغاثب:ؤهضاٝ و ؤهىإ  اإلاؿلب الشالض:

 أَداف الػسيبت:-1
                                                           

اث الجامُٗت ، الجؼاثغ ، 1  .176، م  2003. دمحم ٖباؽ مدغػي: " ا٢خهاصًاث اإلاالُت الٗامت " ، صًىان اإلاُبٖى
ضاع: " مباصت  2 م لليكغ و الخىػَ٘، الجؼاثغ،  . دمحم صٍو  .220، م 2004الا٢خهاص الؿُاس ي"، الجؼء الغاب٘، مٞى
ت،  3  .153،م1992. ٖاص٫ ؤخمض خكِل:" ؤؾاؾُاث اإلاالُت الٗامت "، مضزل لضعاؾت ؤنى٫ الًٟ اإلاالي الا٢خهاص الٗام، صاع النهًت الٗغبُت، الاؾ٨ىضاٍع
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بت  ال و هم بالًٍغ بت ػمىا ٍَى  ؤنو اظخماُٖت و ا٢خهاصًت،زكِذ  بوؿاهُت ؤهضاٝج٩ىن لها  ؤنل٣ض ْل ٖلماء اإلاالُت و الًٍغ

غة الخهُلت) ألاو٫ ًازغ طل٪ ٖلى هضٞها  غ ،و ٚؼاعة اإلاا٫ الظي (ٞو ألا٩ٞاع ًخض٤ٞ ٖلى الخؼاهت مً وعاء ظباًتها،و ؤزحرا و بٗض جٍُى

بت لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ اظخماُٖت و ا٢خهاصًت مُٗىت و ٚحرها مً  ًىا جل٪ الٟترة و هاصوا باؾخسضام الًٍغ ايُغوا بلى بن ًٞغ

 ألاهضاٝ ألازغي.

ت مً ألاهضاٝ التي ًم٨ً جدضًضها في آلاحي:جهبى   بت في ؤي مجخم٘ بلى جد٤ُ٣ مجمٖى  الًٍغ

 ؤهضاٝ مالُت، ا٢خهاصًت، اظخماُٖت، ؾُاؾُت. 

o  َداف اإلااليت:ألا 

باءحُُٛت  ٣ًهض بهاو    اء بالتزاماتها  ؤن ؤيالٗامت، ألٖا حر اإلاىاعص اإلاالُت للضولت بهىعة جًمً لها الٞى بت حؿمذ بخٞى الًٍغ

ل ؤلاهٟا١ ٖلى الخضماث الٗامت و ٖلى اؾدشماعاث ؤلاصاعة الخ٩ىمُت اججاه الاجٟا١ ٖلى الخضماث اإلاُلىبت  ألٞغاص املجخم٘،ؤي جمٍى

 )٦بىاء الؿضوص و اإلاؿدكُٟاث،و الجامٗاث و ق٤ الُغ١...الخ(

o :ألاَداف الاكخطادًت 

بت حؿخسضم بهضٝ الىنى٫ بلى خالت الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي ٚحر مكىب بالخطخم ؤو بااله٨ماف و    و ٣ًهض بها ؤن الًٍغ

 الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي.ؤنبدذ في بَاع الضولت الخضًشت ؤصاة للخإزحر في ألاويإ الا٢خهاصًت و جد٤ُ٣ 

 و ًم٨ً بًجاػ ؤهم ألاهضاٝ الا٢خهاصًت ُٞما ًلي:

خباعاث مُٗىت ٞخٟٗيها مً الًغاثب ٧لُا او ظؼثُا. ؤهىإحصجُ٘ بٌٗ  -  اإلاكغوٖاث اٖل

اث و ًخم طل٪ بٟغى يغاثب ظمغ٦ُت مغجٟٗت ٖلى الاؾخحراص مً  - ىُت و مٗالجت العجؼ في محزان اإلاضٖٞى خماًت الهىاٖاث الَى

 الهاصعاث مً الًغاثب ٧لُا و ظؼثُا. بةٖٟاءعط و الخا

اصة اؾخٗما٫ خهُلت الًغاثب اإلاٟغويت  - ل الى٣ٟاث الخ٩ىمُت مما ٌٗمل ٖلى ٍػ ٖلى ؤصخاب الضزى٫ اإلاغجٟٗت لخمٍى

٘ الُلب ال٨لي و هظا مً اظل جد٤ُ٣ الدكُٛل ال٩امل.  الاؾتهال٥،و بالخالي ٌٗمل ٖلى ٞع

بت ٖلى ألاعباح -   اإلاٗاص اؾدشماعها مً اظل جىؾُ٘ الاؾدشماع. جسٌُٟ مٗض٫ الًٍغ

o :ألاَداف الاظخماعيت 

بت ٖلى جد٤ُ٣ بٌٗ   غاىحٗمل الًٍغ  :ؤهمهاالاظخماُٖت و التي مً  ألٚا

اصة الًغاثب ٖلى ؤصخاب -  جس٠ٟ مً خضة الخٟاوث بحن الضزى٫ و الثرواث اإلاغجٟٗت، و طل٪ بان حٗخمض الضولت ٖلى ٍػ

زم ج٣ىم بةٖاصة جىػَ٘ خهُلتها ٖلى ؤصخاب الضزى٫ اإلاىسًٟت،و ًخم طل٪ مً زال٫ الخهاٖضًت ٖلى  الضزى٫ و الثرواث اإلاغجٟٗت

 الضزى٫.

بت،ؤو مىدها -  ظلب ا٦بر ٢ضع مم٨ً مً اإلاؿا٦ً بهضٝ الخس٠ُٟ مً ؤػمت الؿ٨ً و طل٪ بةٖٟاء مضازُل ؤلاًجاع مً الًٍغ

 جسٌُٟ.

 

 

o الظياطيت: ألاَداف 
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بت ؤنبدذ مغجبُت بك٩ل مباقغة بمسُُاث الخىمُت الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت الٗامت"،ٟٞغى عؾىم    "ؤي ؤن الًٍغ

بت ألهضاٝ ؾُاؾُت،٦ما هى  ؤزغي ظمغ٦ُت مغجٟٗت ٖلى مىخجاث بٌٗ الضو٫،و جسًُٟها ٖلى مىخجاث  ٌٗخبر اؾخٗماال للًٍغ

ت بحن البلضان اإلاخ٣ضمت )الُابا ٨ُت(  خدضةن و الىالًاث اإلاالخا٫ في الخغوب الخجاٍع  1ألامٍغ

 أهىاع الػسيبت: -2

بت ماال و بت،و ٢ض ٩ًىن مىيٕى الًٍغ الظي ًٟغى ٖلُه  ألاؾاؽ ؤيوكاَا مُٗىا  ؤوجهٝغ  ؤوٗني به ازخُاع مىيٕى الًٍغ

بت ؾىا بت ٖلى ألاشخام الًٍغ ء ٧ان صزل ؤو عؤؾما٫ ؤو اجٟا١. و مىه هى ال٣اٖضة التي جغج٨ؼ ٖلُه بصاعة الًغاثب في ٞغيها للًٍغ

حن،الُبُُٗحن ؤو   و ال وؿخُُ٘ ٞهم هظا اإلاىيٕى صون الخُغ١ بلى مسخل٠ ؤهىإ الًغاثب. اإلاٗىٍى

و ٚالب ما جُب٤ الضولت ؤهىإ مسخلٟت مً الًغاثب ن  ل٩ل منها زهىنِخه و مؼاًاه و ُٖىبه الًغاثب وو ل٣ض حٗضصث ؤهىإ  

 و ًم٨ً جهيُٟها باالؾدىاص بلى ٖضة مٗاًحر و هي:

 :معياز حعدد الػسيبت 

 دة:الػسيبت الىخي -

بت الىخُضة ظاء بها م    سُا الًٍغ بت واخضة بٗض زهم ظمُ٘ الخ٩ال٠ُ جاٍع ى٢غاَي  ؤي الٟغص اإلا٩ل٠ بضٞ٘ يٍغ ظهب الٟحًز

اء الالػمت للخهى٫  ٖلى الضزل و بٗباعة ؤزغي بجم٘ ما ًدهل ٖلُه مً الصخو الىاخض مً الضزى٫ املخخلٟت ٖلى ؤجها ٖو

 2واخض

بت بما ًلي:   جمخاػ هظه الًٍغ

 ظباًتها.جدهُلها و ٢لت ه٣ٟاث ؾهىلت  -

خباع ٧ل بم٩اهُاث اإلا٩ل٠ و ٦ظا مسخل٠ ؤٖباثه. -  جإزظ بٗحن الٖا

 ًازظ ٖليها الخالي:

 الثروة ؤو مٓهغا واخضا مً مٓاهغ اليكاٍ الا٢خهاصي. ال جهِب بال ظؼءا مً -

بت و ججٗل اإلا٩لٟحن ًتهغبىن مً صٞٗها. - اء الًٍغ بت الىخُضة ز٣ُلت الٗبء ٖلى اإلا٩لٟحن، خُض جاصي بلى بعها١ ٖو  3الًٍغ

 

 الػسيبت اإلاخعددة: -

ُتمسخلٟت مً الًغاثب و ٖلُه جخٗضص  ألهىإاإلا٩ل٠  بزًإ حٗني بىٓام الًغاثب اإلاخٗضصة،   بُت، و ًبرع اللجىء  ألاٖو الًٍغ

 هظا الىٓام ازخالٝ مهاصع الثروة، و ج٩ال٠ُ جد٤ُ٣ الضزل. بلى

 :ؤهمهاو لهظا الىٕى مً الًغاثب ٖضة مؼاًا 

بي، خُض اهه  - بت الىخُضة، و لم ًخدم بطا٣ًلل مً ْاهغة التهغب الًٍغ باءل ههِبه مً اٞلر اإلامى٫ مً التهغب مً الًٍغ  ألٖا

 الٗامت، ٞاهه في ْل هظا الىٓام ٌؿخدُل ٖلُه التهغب مً ٧اٞت الًغاثب.

بي ٖلى اإلا٩لٟحن،  - بت الىخُضة. الكإناإلامى٫ ٦ما هى  بعها١ بلىًاصي  ال بط٣ًلل الٗبء الًٍغ  في الًٍغ

                                                           
1
اث الجامُٗت الجؼاثغ"، .خمُض بىػٍضة: "ظباًت اإلااؾؿاث"، " صًىان    . 11، م2007اإلاُبٖى

2
بت و ال٣ُإ الخام"، مظ٦غة جسغط لىبل قهاصة ماظِؿتر في الٗلىم اإلاالُت، ظامٗت جلمؿان    .20، م2012-2011. زابتي زضًجت : "صعاؾت جدلُلُت خى٫ الًٍغ
 .19 -18.خمُض بىػٍضة ،"ظباًت اإلااؾؿاث"، مغظ٘ ؾاب٤، م3
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م مً هظه اإلاؼاًا، وسجل ٖلى هظا الىٕى مً الًغاثب ما ًلي:  و الٚغ

اصة ه٣ٟاث الجباًت.بن ؤلاٞغاٍ في ح - بي و بلى ٖغ٢لت ؾحر اليكاٍ الا٢خهاصي و ٍػ  1ٗضص الًغاثب ًاصي بلى ح٣ُٗض الىٓام الًٍغ

 :معياز الىاكعت اإلايشئت للػسيبت 

ُت و الصخهُت التي جاصي   بت ًيكإ بمجغص جىاٞغ جل٪ الٓغوٝ اإلاىيٖى بت ؤن الالتزام بالًٍغ ٣ًهض بالىا٢ٗت اإلايكئت للًٍغ

بت و َب٣ا لهظا اإلاُٗاع همحز ما ًلي:بلى ْهىع   الالتزام بالًٍغ

 الػسائب على زأطمال: -

بُت، مجمٕى  عؤؽاإلاا٫، و ٣ًهض بىا٢ٗت جمل٪  عؤؽهي الًغاثب التي جيكا ًٖ وا٢ٗت جمل٪    ألامىا٫اإلاا٫ مً الىاخُت الًٍغ

ت ) اإلابيُت، و ٚحر اإلابيُت( التي ًمخل٨ها الصخو في لخٓت مُٗىت و ال٣ابلت للخ٣ضًغ بالى٣ىص،  )ألاؾهم،اإلاى٣ىلت  الؿىضاث...(، و ال٣ٗاٍع

ت بمىاؾبت جمل٪ ٣ٖاع مبني، ؤو ٚحر مبيُا، و بم٣ابل.ال.  ؤمصزال  ؾىاء ٧اهذ  و مً ؤمشلتها خ٣ى١ الدسجُل اإلاضٖٞى

 الػسائب على دخل: -

جد٤٣ الضزل، و ًٟهم مً الضزل ٧ل ما ًدهل ٖلُه الصخو مً بًغاص م٣ابل الؿل٘ التي ًيخجها، ؤو و التي جخىلى ًٖ وا٢ٗت  

 الخضمت التي ٣ًُمها.و بظل٪ ج٩ىن مهاصع الضزل ألاؾاؾُت هي:

 الٗمل. -

 اإلاا٫. عؤؽ -

 اإلاا٫ مٗا. عؤؽالٗمل و  -

بت ٖلى  ألاظغو للٗمل ٖاثض  بت ٖل، عؤؾما٫بِىما ٖاثض  ألاظىع الظي جٟغى ٖلُه الًٍغ ى الضزل، و ًضع الٟىاثض جٟغى ٖليها الًٍغ

بت ٖلى ألاعباح...الخ.  2الٗمل و عؤؽ اإلاا٫ مٗا عبدا جٟغى ٖلُه الًٍغ

 الػسائب على الاطتهالن: -

بت ًيكا بمجغص قغاء الؿلٗت. و ٣ًهض  ؤنهظه الًغاثب هاججت ًٖ وا٢ٗت الاؾتهال٥ التي مٟاصها   الالتزام بضٞ٘ الًٍغ

مُٗىت جخمشل بالخهى٫ ٖلى ؾل٘ اؾتهال٦ُت و  ؤوظههال٥، جل٪ الًغاثب جٟغى ٖلى الضزل ٖىض اؾخٗماله في بالًغاثب ٖلى الاؾت

ُت ٖلى الاؾتهال٥ ٧الغؾم الضازلي ٖلى  ألهىإؾتهال٥ ٢ض جٟغى ٖلى الاؾتهال٥ يغاثب الا  مُٗىت مً الؿل٘ اي في نىعة هٖى

بت ٖامت ٖلى الاؾتهال٥ ٧الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت  ؤهىإالاؾتهال٥ و ٢ض جٟغى ٖلى ظمُ٘   T.V.A.3الؿل٘ في نىعة يٍغ

 

 

 

 :معياز جدمل العبء الػسيبي 

٤ لهظا اإلاُٗاع همحز بحن الًغاثب اإلاباقغة و ٚحر اإلاباقغة بىا ًلي:  ٞو

                                                           
 .20 -19ًت اإلااؾؿاث" ، مغظ٘ ؾاب٤ م . خمُض بىػٍضة ، "ظبا 1
 .20. خمُض بىػٍضة ، "ظباًت اإلااؾؿاث" ، مغظ٘ ؾاب٤ م  2
 . 21.خمُض بىػٍضة ،"ظباًت اإلااؾؿاث"، مغظ٘ ؾاب٤ م   3
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 :اإلاباشسةالػسائب  -

بت مباقغة ألجها  بت الغواجب و ألاظىع حٗخبر يٍغ بت مباقغة بطا ٧اهذ جٟغى ٖلى وظىص الضزل هٟؿه، ًٍٞغ و حٗخبر الًٍغ

بت ألاعباح جٟغى  ٖلى الغبذ ٖىض وظىصه في النهاًت الٟترة اإلاالُت، و جٟغى ًٖ ْهىع صزل الٟغص مً الغاجب  ؤو ألاظغ، و ٦ظل٪ يٍغ

غاثب اإلاباقغة ٖلى ؤؾاؽ ؤجها جدهل بك٩ل مباقغ مً اإلا٩لٟحن صون وظىص خل٣اث وؾُُت خؿب مُٗاع  الخدهُل ٢ض جٟؿغ الً

بت مً م٩ل٠ بلى آزغلى٣  ل ؤٖباء الًٍغ

 :مصاًاَا 

اء الظي ًٟغى ٖليها. -1  ؤي الشباث اليؿبي للٖى
ً
 حٗخبر خهُلتها زابخت وؿبُا ألجها جٟغى ٖلى ٖىانغ زابخت وؿبُا

بُت.اهسٟاى ه٣ٟاث جدهُلها، ألجها جٟغى ٖ -2  لى ٖىانغ مٗغوٞت مؿب٣ا لضي ؤلاصاعة الًٍغ

ؤ٦ثر جد٤ُ٣ للٗضالت مً الًغاثب ٚحر اإلاباقغة ألجها جٟغى ٖلى الضزل ؤو ٖلى عؤؾما٫ و حٗخمض ٖلى الخهاٖضًت  -3

خباعاث و الٓغوٝ الصخهُت للممى٫ جبٗا لضزله و ؤٖباثه        و صًىهه.  بالكغاثذ، و ٧ىجها جغاعي الٖا

4-  
ً
بُت للضولت بؿبب صٞٗها مً ٢بل اإلا٩لٟحن في ق٩ل ا٢خُإ  حٗخبر ؤ٦ثر بقٗاعا باء الًٍغ لؤلٞغاص في مؿاهمتهم في جدمل ألٖا

 الخ٩ىمت في اججاهها للى٣ٟاث الٗامت.و مغا٢بت  ظؼء مً صزىلهم و هظا ما ًدٟؼهم ٖلى الاقترا٥ في اليكاٍ الؿُاس ي للضولت

 :العيىب 

ىت مما ًدمله ٖىض اعجٟإ ؾٗغها مداولت ًاصي ويىخها بلى بقٗاع الٟغص بٗبئها و  -1 ججٗله ٠٣ً وظها لىظه ؤمام الخٍؼ

 التهغب منها.

ىت الٗامت ألجها جٟغى ٖلى ؤؾاؽ ؾىىي في الٛالب. -2  جإزغ  وعوص   خهُلتها بلى الخٍؼ

خباعاث الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت الخ.. -3  ال جهِب ظمُ٘ اإلا٩لٟحن و جىُل٤ مً ٨ٞغة الٗمىمُت ؤخُاها لاٖل

بي.  جخُلب -4 بُت ٖلى ٢ضع مً ال٨ٟاءة و الٟٗالُت إلاى٘ التهغب الًٍغ  بصاعة يٍغ

 الػسائب غير اإلاباشسة: -

بت ٚبر اإلاباقغة خُض ًضٞٗها  بت اإلابُٗاث حٗخبر يٍغ ًٟغى هظا الىٕى مً الًغاثب ٖلى اؾخسضام الضزل ؤو الثروة، ًٍٞغ

بت ًضٞٗها اإلا٩ل٠  اإلا٩ل٠ ٖىض اؾخٗما٫ صزله في قغاء اإلاىخجاث، ٦ما ًم٨ً جىيُدها مً ظهت مُٗاع الخدهُل ؤن هظه الًٍغ

اصة ؤؾٗاع مىخجاجه  ٤ ٍػ بت اإلابُٗاث ًضٞٗها اإلاىخج و ًيخ٣ل ٖبئها بلى اإلاؿتهل٪ ًٖ ٍَغ  يٍغ
ً
الٟٗلي و لِـ اإلا٩ل٠ ال٣اهىوي، ٞمشال

بت مبُٗاث.   1لخدهُل ما صٞٗه ٦ًٍغ

 :اإلاصاًا 

 مً ؾٗغ الؿلٗت ؤو الخضمت ٖىض قغاءها و بالخالي ٞال ًتهغب منها. ٖضم قٗىع اإلا٩ل٠ بٗبئها ألهه ًضٞٗها ٖلى ق٩ل ظؼء -1

ىت الٗامت. -2  حك٩ل بًغاص صوعٍا و مؿخمغا ٖلى مضاع الؿىت للخٍؼ

غاى الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت ٧اؾخٗمالها في الخض مً اؾتهال٥ بٌٗ الؿل٘ الًاعة بالصخت  -3 حؿخسضم في جد٤ُ٣ ألٚا

 الىاقئت.الٗمىمُت، ؤو الخماًت الهىاٖاث 

ٗت جبٗا للخالت الا٢خهاصًت ٞتزصاص في ٞترة الغزاء. -4 ٣ت مباقغة ؾَغ  مغوهت خهُلتها، بدُض ؤجها جخٛحر بٍُغ

 

 :العيىب 

ال جمحز بحن اإلامىلحن جبٗا لٓغوٞهم الصخهُت، ٞالجمُ٘ ٠٣ً ؤمام ٢ضم اإلاؿاواة في صٞٗها صون مغاٖاة إلاغجٟ٘ الضزل ًٖ  -1

 مىسًٟت.

                                                           
بت و ال٣ُإ الخام" ، مغظ٘ ؾاب٤، م 1  .21. زابتي زضًجت،" صعاؾت جدلُلُت خى٫ الًٍغ
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بت جخُلب ه٣ٟاث ؤ٦بر  -2 اث التي جٟغى الًٍغ ٟحن ٣ًىمىن بمغا٢بت الى٢اج٘ و الخهٞغ لخدهُلها ألجها حؿخلؼم وظىص مْى

 ٖلى ؤؾاؾها و الٗمل ٖلى مى٘ التهغب منها.

 1ُٖبها في مغوهتها الؾُما و٢ذ ال٨ؿاص ٞخ٣ل خهُلتها. -3

بي. اإلابدض الشاوي:  ماهُت التهغب الًٍغ

بي التي    الؾخٟدا٫ ْاهغة التهغب الًٍغ
ً
تهضص اإلاهالر الا٢خهاصًت، الاظخماُٖت و اإلاالُت ٞمً الًغوعي ٞهم َبُٗتها، هٓغا

 ؤؾبابها و ؤلاإلاام بمسخل٠ الُغ١ التي مً اإلام٨ً ؤن ج٩ىن مىٟظ للتهغب ؾىاء ٧ان قغعي ؤو ٚحر قغعي.

بي و ؤق٩اله: :اإلاؿلب ألاول   ٠ التهغب الًٍغ  حٍٗغ

  بي. :الفسع ألاول ٠ التهغب الًٍغ  حٍٗغ

بي و للتهغب ال  بي ٖضة حٗاع ٠ً جسخل٠ مً خُض الكغح ل٨ً ٧لها لها هٟـ الضاللت و طل٪ لخىٕى ؤؾالُب التهغب الًٍغ ًٍغ

بي. بُت صون الخغوط ًٖ الىُا١ ال٣اهىوي الًٍغ بي ٌٗني جسلو اإلا٩ل٠ مً صٞ٘ ما ٖلُه مً خ٣ى١ يٍغ  نىعه، بن التهغب الًٍغ

خ M.DUXERGEخؿب   بت بااٖل  ٖلى ال٣اهىن"ماص " ًم٨ىىا التهغب مً الًٍغ

ت مً الٗملُاث التي ٣ًىم بها اإلامى٫ مً ؤظل ٖضم وي٘ ماصجه   LOUIS CARTONخؿب   بي هى مجمٖى " التهغب الًٍغ

بت في مخىاو٫ الىٓام الجباجي الظي   ًمىده ؤخؿً و ؤ٦ثر الامخُاػاث ؾىاء في صازله ؤو زاعظها.الخايٗت للًٍغ

ه ٖبض املجُض ٢ضي:" هى مجمٕى   بُت الىاظبت الضٞ٘، ٞةطا ٧ان و ٖٞغ الؿلى٦ُاث  الغامُت بلى ج٣لُو مبالٜ الا٢خُاٖاث الًٍغ

بي،  طل٪ باؾخسضام ؤصواث مكغوٖت ُٞضزل في بَاع  ألامشلُت ؛ و بطا ٧ان طل٪ بىؾاثل ٚحر مكغوٖت ُٞضزل يمً صاثغة الٛل الًٍغ

بي تهغبا ٚحر مكغوٕ    2و ٖلُه ًم٨ً اٖخباع الٛل الًٍغ

ه ؤخؿً  بت اإلاخىظبت ٖليها  و ٖٞغ بت ٌٗني ؤن ًخسلو اإلا٩ل٠ مً صٞ٘ الًٍغ ٖىايت و ٖبض الغئٝو ٢ُِل: " التهغب مً الًٍغ

 صون ؤن ٨ٌٗـ ٖباها ٖلى الٛحر."
ً
 ؤو ظؼثُا

ً
 ٧3لُا

 مً صٞ٘ الًغاثب اإلاؿخد٣ت ٖلى اإلا٩ل٠ و  
ً
 ؤو ٧لُا

ً
بي ) هى الخسلو ظؼثُا ٠ الؿاب٣ت ًم٨ً حٍٗغ٠ التهغب الًٍغ مً الخٗاٍع

 بكتى الُغ١ و ألاؾالُب و هظا باؾخٗما٫ َغ١ جضلِؿُت و ٚحر مكغوٖت ٌٗا٢ب ٖليها ال٣اهىن(.

بت ٖلى ؤجها ٖباعة ًٖ ٖبئ، جضٞ٘ باإلا٩ل٠ ٖلى م٣اومخه مً زال٫ الخسلو منها، و مً ؤظل طل٪   بن الىٓغة الؿلبُت للًٍغ

بي ًخسظ اإلا٩ل٠ ٖضة َغ١ و ؤؾالُب ٢ض ج٩ىن مكغوٖت ؤو ٚحر مكغوٖت ، و  ٖلى هظا ألاؾاؽ ًم٨ً جمُحز بحن ق٩لحن للتهغب الًٍغ

 ٦ما ًلي:

بي. - بي و هى ما ٌٗٝغ بالخجىب الًٍغ بي بضون اهتها٥ ال٣اهىن الًٍغ  تهغب يٍغ

بي. - بي و هى ما ٌٗٝغ بالٛل الًٍغ بي باهتها٥ ال٣اهىن الًٍغ  تهغب يٍغ

بي،  -  ُٞىظض املخلي و الضولي.ؤما مً الىاخُت ؤلا٢لُمُت ًم٨ً الخمُحز بحن ق٩لحن للتهغب الًٍغ

 :بي. الفسع الشاوي  ؤق٩ا٫ التهغب الًٍغ

 الخجىب الػسيبي: -1

                                                           
 .24ؾاب٤، م . خمُض بىػٍضة، ظباًت اإلااؾؿاث" مغظ٘  1
 .216. ٖبض املجُض ٢ضي، مغظ٘ ؾاب٤ ، م  2
 .391، م 1995.ٖىايت ؤخؿً و ٖبض الغئٝو ٢ُِل، " اإلاالُت الٗامت" ، صاع الخلىص للصخاٞت  3
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o :ؾعي اإلا٩ل٠ بلى جسٌُٟ ؤو الخسلو مً مؿخد٣اجه الجباثُت باللجىء بلى وؾاثل جم٨ىه مً  الخعسيف ألاول "

بُت".الاؾخٟاصة  ٗاث الًٍغ  مً الشٛغاث اإلاىظىصة في الدكَغ

o :بت، و هى ال ًىُىي خخما ٖلى الٗبض بال٣اهىن ؤو " وؾُلت مً وؾاث الخعسيف الشاوي ل الخسلو مً الًٍغ

بت.   ؤلازال٫ بإخ٩امه ألهه ٢ض ًىدهغ في ججىب الٗمل ؤو الخهٝغ الظي ٢ض ًاصي بلى جدهُل الًٍغ

o :ال٣اثم"،  و في هظه الخالت  الخعسيف الشالض ٘ بت صون مسالٟت ؤخ٩ام الدكَغ " جسلو اإلا٩ل٠ مً صٞ٘ الًٍغ

  1الخمُحز بحن زالزت خاالث لظل٪ التهغب هي:ًم٨ً 

 تهسب هاجج عً حغير طلىن اإلايلف: - أ

بت و التي جخمشل:   وطل٪ مً زال٫ بٌٗ الؿلى٦ُاث التي ًخسظها اإلا٩ل٠ بٛغى ججىب الًٍغ

بت مغجٟٗت ب٣هض جٟاصي صٞٗها.  الامخىإ مً اؾتهال٥ ؤو -  بهخاط الؿل٘ التي جٟغى ٖليها يٍغ

بت ؤ٢ل.  - بت مغجٟٗت، و باالهخ٣ا٫ بلى وكاٍ آزغ زاي٘ لًٍغ  جغ٥ وكاٍ ؤلاهخاجي الظي ًسً٘ بلى يٍغ

 ٩ًىن ٖلى ٖلم بمسخل٠ الًغاثب اإلاٟغويت. ؤناإلا٩ل٠ الظي ًجب  بصاعةهظا التهغب ًغج٨ؼ ٖلى  ؤنهالخٔ  

 تهسب غسيبي ًىظمه الدشسيع الػسيبي:-  - ب

بت    و اظخماُٖت. ، ا٢خهاصًتمالُت ؤهضاٝمت حؿخسضمها الضولت لخد٤ُ٣ ٖضة ها ؤصاةٌؿدىض هظا التهغب ٧ىن الًٍغ

جد٤ُ٣ ٞىاثٌ ال٣ُم الخانت بالخىاػ٫ مُٗىت مشل: الخسًُٟاث اإلامىىخت بمىاؾبت  ؤهضاٝلظل٪ ًىٓم اإلاكٕغ هظا الىٕى لخد٤ُ٣ 

 2الشابخت و هبحن طل٪ في: ألانى٫ ًٖ 

بت. %70في خضوص  هاألامض، ًدؿب مبلٛبٟىاثٌ ٢هحرة  ألامغحٗل٤  بطا -  مً الغبذ الخاي٘ للًٍغ

لت ألامض ،حٗل٤  بطا - بت، في هظا اإلاشا٫    %35ًدؿب مبلٛها في خضوص  ألامغ بٟىاثٌ ٢ُم ٍَى التهغب  بنمً الغبذ الخاي٘ للًٍغ

بت ظؼثُا، و طل٪ باالخخٟاّ بالٗىانغ  ٤ اللجىء اإلا٩ل٠ للخسلو مً صٞ٘ الًٍغ اإلاكغوٕ ًخم مً هظا اإلاىٓىع ًٖ ٍَغ

 اإلااؾؿت مضة جخجاوػ زالر ؾىىاث. ؤنى٫ اإلا٨دؿبت في 

بي ٢ضعه  اء الًٍغ بضال مً ؤن ًدىاػ٫ ٖلُه في مضة ال جخٗضي زالر ؾىىاث ؤًً مٗض٫   %65ختى ٌؿخُٟض مً جسٌُٟ الٖى

بي ٧ان   % 40و بهظا ٩ًىن اإلا٩ل٠ ٢ض تهغب مً صٞ٘ ما ٢ُمخه  % 35الخسٌُٟ م٣ضع ب  ىت الضولت ٦خدهُل يٍغ ٖلى زٍؼ

 مً اإلاٟغوى ؤن ًخد٤٣.

 تهسب غسيبي هاجج عً ئَمال اإلاشسوع الػسيبي: - ط

بي، و هى هاجج ًٖ بهما٫ اإلاكغوٕ و في هظه الخالت ٣ًىم   بي هدُجت وظىص سٛغاث في ال٣اهىن الًٍغ ٢ض ًخد٤٣ التهغب الًٍغ

بي، و مً ؤظل ٘ الًٍغ  طل٪ ٌؿخٗحن اإلا٩ل٠ بإهل الخبرة و الازخهام ال٦دكاٝ جل٪ الشٛغاث. اإلا٩ل٠ باؾخٛال٫ سٛغاث الدكَغ

 

 

 

 

 

 الغش الػسيبي: -2

o :الخعسيف ألاول  

                                                           
بت لليكغ و الخىػَ٘، الُبٗت الشاهُت، الجؼاثغ  1 بي في الجؼاثغ" صاع ٢َغ بي و الٛل الًٍغ  .08، م 2009. هانغ مغاص،" التهغب الًٍغ
ت الٗامت للًغاثب، اإلااصة   2 ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، وػاعة اإلاالُت، اإلاضًٍغ  مً "٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت". 1- 173.الجمهىعٍت الجؼاثٍغ
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بت، و في هظه الخالت ًىظض   " هى ٖباعة ًٖ ٞٗل بعاصي ٣ًىم به اإلامى٫ الظي ٣ًغع مسالٟت ال٣اهىن للخملو مً صٞ٘ الًٍغ

ه  بي و ٌٗٞغ بي هى ظؼء ووظض مً ٖضم الاهخٓام الًٍغ بإهه  MARGAIRAZؾلى٥ بظغامي م٣هىص و مٗخمض و ٖلُه ٞةن الٛل الًٍغ

بت بخ٣ضًم ٖغى زاَئ للى   .1ا٢٘ ؤو جٟؿحر مٓلل"" الخسلو مً الًٍغ

o :الخعسيف الشاوي 

اء بها، مؿخُٗىا في طل٪ ب٩اٞت ؤهىإ الٛل، و   بت ًٖ الٞى ٣ًهض به امخىإ اإلامى٫ الظي جىاٞغث ُٞه قغوٍ الخًٕى بلى الًٍغ

بت اإلاؿخد٣ت ٖلُه ٧لُا ؤو ظؼثُا بةجبإ َغ١ و ؤؾالُب مسالٟت لل٣اهىن  و جدمل  بٗباعة ؤزغي هى مداولت الصخو ٖضم صٞ٘ الًٍغ

 َاب٘ الٛل.

o :الخعسيف الشالض 

ٗاث  دت لل٣ىاهحن و ألاخ٩ام و الدكَغ بي( و الظي ًًمً املخالٟت الهٍغ بي مً ؤهىإ التهغب الجباجي) الًٍغ ٌٗخبر الٛل الًٍغ

 الجباثُت.

o :الخعسيف السبع 

بي ٢ه  ألخ٩ام ال٣اهىن الًٍغ
ً
دت ٖمضا ضا مىه لٗضم صٞ٘ الًغاثب " هى تهغب م٣هىص مً َٝغ اإلا٩ل٠ هدُجت مسالٟخه الهٍغ

ذ ها٢و ؤو ٧اطب، ؤو بٖضاص ٢ُىص و  ذ بمضازله، ؤو ج٣ضًم جهٍغ اإلاؿخد٣ت ٖليهم و طل٪ مً زال٫ الامخىإ ًٖ ج٣ضًم الخهٍغ

ٟت.   2حسجُالث مٍؼ

بي هظ٦غ منها:  و جىظض ٖضة مٓاهغ للٛل الًٍغ

بت  - بي ًٖ اليكاٍ الخاي٘ للًٍغ ذ يٍغ  مٗخمضا في طل٪ ٖلى ٖضم وظىص م٣غا ليكاَه.ٖضم ج٣ضًم اإلا٩ل٠ ال٣اهىوي جهٍغ

بت الجمغ٦ُت. - ذ بها لضي الجماع٥ ختى ال ًضٞ٘ ٖليها الًٍغ  بصزا٫ الؿل٘ اإلاؿخىعصة مً الخاعط زُٟت ؤي ٖضم الخهٍغ

بت ؤ٢ل، ٧ان ًظ٦غ في  - بي لضي بصاعة الًغاثب مسال٠ للخ٣ُ٣ت ختى جٟغى ٖلُه يٍغ ذ يٍغ بت جهٍغ ج٣ضًم اإلا٩ل٠ بالًٍغ

ده صا بي بهىعة ٚحر ٢اهىهُت، جهٍغ زل ؤ٢ل مً صزله الخ٣ُ٣ي، و بهظا حهضٝ هظا التهغب لخس٠ُٟ ؤؾاؽ الا٢خُإ الًٍغ

ان هما: الٗىهغ اإلااصي و الٗىهغ اإلاٗىىي )ال٣هض(. غ قَغ  و لخد٣ُ٣ه ًخٞى

 :بي بهىعة ٚحر ٢اهىهُت، و هى ٖباعة  ًٖ   العىطس اإلاادي ًخمشل في جس٠ُٟ ؤؾاؽ الا٢خُإ الًٍغ

بُت  التي ًمليها ٖلُه اإلاكٕغ بزال٫ ا  .إلا٩ل٠ بىاظباجه الًٍغ

 :بي، و طل٪ بمسالٟت ال٣ىاهحن  العىطس اإلاعىىي ًخمشل هظا الغ٦ً في ٖىهغ ال٣هض )الىُت( للٛل الًٍغ

غ  دت، ٚحر ؤن بزباث هظه الىُت جب٣ى نٗبت باليؿبت لئلصاعة الجباثُت ألجها جٟغى جٞى الىاضخت و الهٍغ

 الىُت الخؿىت.

حن مً ال٣هض:لضي  غ هٖى بت، ول٣ض ؤوظب اإلاكٕغ في هظا الغ٦ً جٞى  ؤٚلب اإلا٩لٟحن بالًٍغ

و ًٟترى في هظا ال٣هض الٗام ٖلم اإلا٩ل٠ ٞٗال باعج٩ابه الاخخُا٫ ٢هض الخسلو  اللطد العام: 

بت.  مً الًٍغ

بت ٧لها ؤو بًٗها. اللطد الخاص:    3و ًٟترى ُٞه ؤن ًخجه اإلا٩ل٠ بلى الخسلو مً الًٍغ

 

 التهسب الػسيبي املحلي: -3

                                                           
 .215. ٖبض املجُض ٢ضي، مغظ٘ ؾاب٤ ، م  1
 .40. خمُض بىػٍض، مغظ٘ ؾاب٤، م  2
الم،"  3 ؾىت  08التهغب الجباجي ٧إخض مٓاهغ الٟؿاص الا٢خهاصي " ، مجلت الٗلىم الا٢خهاصًت و ٖلىم الدؿُحر ، ظامٗت مؿُلت، الٗضص . عجالن الُٗاش ي، و لهي بٖى

 .143-142،م 2008
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بي املخلي صازل خضوص الضولت، بدُض ٖملُاث الٛل و الخضلِـ ال جخجاوػ ب٢لُم الضولت، و ًىاظه اإلا٩ل٠  ًدضر التهغب الًٍغ

اإلاٗني ؾلُت ظباثُت وخُضة جبٗا للضولت مدل التهغب بٌٛ الىٓغ ًٖ الجيؿُت اإلا٩ل٠، ٞالٗبرة لِؿذ الجيؿُت بل ما ًترجب ٖنها مً 

بي. بي في الجؼاثغ و مً جم َغ١ التهغب الًٍغ  زؿاعة في مىاعص الضولت، خُض ؾيخُغ١ في البضاًت بلى مُاص بحن التهغب الًٍغ

 ميادًً التهسب الػسيبي في الجصائس: - أ

 كؿاع اليشاؽ الخجازي: -1 - أ

ً، و ججاع الخجؼثت، و ٌؿخدىط ٖلى وؿبت ٦ بحرة في الجؼاثغ بحن و ًخ٩ىن مً ججاعة الجملت، و اإلاؿخىعصًً، و اإلاهضٍع

حن )   %38.7ونلذ بلى خُض ، ال٣ُاٖاث ألازغي  ( ٖلى الخىالي، وطل٪ خؿب  %6.50،  %22.40،  %9.80باليؿبت لؤلشخام اإلاٗىٍى

ش  ني للسجل الخجاعي بخاٍع  2013 - 09 -30بخهاثُاث اإلاغ٦ؼ الَى

ش.  1باليؿبت لؤلشخام الُبُُٗحن بىٟـ الخاٍع

 كؿاع الخدماث: -2 - ؤ

ني للسجل الخجاعي جهاًت ؤوث   مً بظمالي ألاوكُت  % ٢31.2ُإ الخضماث ًدخل وؿبت   2013ل٣ض بُيذ بخهاثُاث اإلاغ٦ؼ الَى

حن، ما ظٗله ًدخل اإلاغجبت الشاهُت خُض ؤنبذ هظا ال٣ُإ ؤ٦ثر اؾخ٣ُابا للغظا٫  اإلاماعؾت في الجؼاثغ باليؿبت لؤلشخام اإلاٗىٍى

ما٫ و الكغ٧اث ألاظىبُت و  بي بطا لم جخضاع٥ ألٖا  للتهغب الًٍغ
ً
بالخهىم مجاالث الاجهاالث، و لظل٪ ٢ض ٌك٩ل هظا ال٣ُإ مهضعا

 2ؤظهؼة الغ٢ابت هظا ألامغ.

 كؿاع اإلاهً الحسة: -3 - أ

باء٢ُإ اإلاهً الخغة ٌكمل بهٟت زانت  بن ً، املخاؾبحن، م٩اجب ألَا ً ال٣ًاثُحن، اإلاؿدكاٍع ، املخامحن، اإلاىز٣حن، املخًٍغ

بي في هظا ال٣ُإ ٩ًىن  بنالضعاؾاث، م٩اجب الخبرة...،   منها: ألؾبابالتهغب الًٍغ

 .ؤٖمالهم ؤع٢امهظا ال٣ُإ ال ًهغخىن بد٣ُ٣ت مىدؿبي بٌٗ مً  -

 ٖضم مؿ٪ البٌٗ منهم للضٞاجغ و السجالث ال٣اهىهُت. -

بت مً ؾىت  ألاخ٩اماؾخ٣غاع   ٖضم -  بسهىم هظه الٟئت. ألزغي ال٣اهىهُت للًٍغ

 كؿاع ألاشغال العمىميت:- 4 - أ

بُا،هٓغا ل٩ىهه مغجبِ بالبىاء ب٩ل  ألازغهظا ال٣ُإ ٌٗٝغ هظا  بن  حٗضص الًغاثب و الغؾىم  بلى بياٞت، ؤنىاٞهتهغبا يٍغ

 في: ؤؾاؾاهظا ال٣ُإ، و ًخطر التهغب  بلىاإلاٟغويت ٖلى اإلا٩ل٠ اإلاىخمي 

 البُ٘ ٚحر الكغعي إلاىاص البىاء. -

اث. -  اؾخسضام ٞىاجحر قغاء وهمُت مؼوعة ٢هض الاؾخٟاصة مً الغؾىم املخملت ٖلى اإلاكتًر

 

 

 كؿاع اإلاعامالث العلازيت:-  5  - أ

                                                           
ني للسجل الخجاعي ، اَل٘ ٖلُه  2013-09-30.جىػَ٘ الكغ٧اث اإلاىظىصة خؿب ٢ُإ اليكاٍ بلى ٚاًت  1  .2014-02-24، مى٢٘ اإلاغ٦ؼ الَى

WWW.CNRC.DZ/AR/STATS/STATISTIQUES_NEUF_PREMIER_MOI_2013/STATS_2013_9MOIS_LIEN02.HTML  
ني للسجل الخجاعي  2013-09-30. جىػَ٘ الخجاع اإلاسجلحن )ؤشخام َبُُٗىن( خؿب ٢ُإ اليكاٍ بلى ٚاًت   2  .24/02/2014مى٢٘ اإلاغ٦ؼ الَى

WWW.CNRC.DZ/AR/STATS/STATISTIQUES_NEUF_PREMIER_MOI_2013/STATS_2013_9MOIS_LIEN02.HTML 

http://www.cnrc.dz/AR/STATS/STATISTIQUES_NEUF_PREMIER_MOI_2013/STATS_2013_9MOIS_LIEN02.HTML
http://www.cnrc.dz/AR/STATS/STATISTIQUES_NEUF_PREMIER_MOI_2013/STATS_2013_9MOIS_LIEN02.HTML
http://www.cnrc.dz/AR/STATS/STATISTIQUES_NEUF_PREMIER_MOI_2013/STATS_2013_9MOIS_LIEN02.HTML
http://www.cnrc.dz/AR/STATS/STATISTIQUES_NEUF_PREMIER_MOI_2013/STATS_2013_9MOIS_LIEN02.HTML
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بُا ًتزاًض مً ؾىت   بت ٖلى الضزل  بلىٌكهض هظا ال٣ُإ تهغبا يٍغ ، و ؤلاظماليؾىت زهىنا اإلاخٗل٤ بد٣ى١ الدسجُل و الًٍغ

 .ؤزغي الجباثُت في اإلاخابٗت و اإلاغا٢بت مً ظهت  ؤلاصاعة بم٩اهُاثطل٪ هٓغا العجباَه بٟئت واؾٗت مً الجمهىع مً ظهت، و ي٠ٗ 

 1أشيال التهسب الػسيبي: - ب

ت الٗامت ٖلى  -الخلبـ الجباجي - 68/2013ل٣ض جًمً الٗضص    خاالث الخلبـ و اإلاخمشلت في:مً عؾاثل اإلاضًٍغ

ذ به لضي اإلاهالر الجباثُت. -  مماعؾت وكاٍ ما صون ؤن ًخم الخهٍغ

 بنضاع ٞىاجحر و ؾىضاث حؿلُم ؤو ؤي وز٣ُت ال جخُاب٤ م٘ البًاج٘ ؤو الخضماث التي ًخم حؿلُمها ٞٗال. -

 .بًضاٖهاقغاء البًاج٘ صون ٞىاجحر، و هظا مهما ٧ان م٩ان امخال٦ها و  ؤوب مسلٟت بُ٘ اعج٩ا -

غاىج٣ضًم وزاث٤ و مؿدىضاث مداؾبُت جىتٕز مً املخاؾبت ٢ُمخه الازباجُت و ٦ظا اؾخٗما٫ بغامج مداؾبُت  -  الٛل. أٚل

٘ و الخىُٓم الخجاعي و ٦ظا الخام بالٗمل -  .اعج٩اب املخالٟاث اإلاغجبُت بالدكَغ

ل الامخُاػاث الجباثُت اإلامىىخت بهضص  -  الخانت. ألاهٓمتجدٍى

بي ٖلى اإلاؿخىي املخلي يمً زالر   هي: ؤق٩ا٫و ًم٨ً جهي٠ُ َغ١ التهغب الًٍغ

 اللاهىهيت: العملياثالتهسب الػسيبي عً ؾسيم -1 -ب 

بُت لِـ لهم خاالث ٢اهىهُت حؿمذ للم٩لٟحن  بًجاصًخمشل في   الخ٤ ٞيها، و طل٪ مً زال٫ بًجاص باالؾخٟاصة مً مؼاًا يٍغ

ويُٗت ٢اهىهُت نىعٍت مدل ويُٗت ٢اهىهُت خ٣ُ٣ُت، مشل بْهاع ويُٗت اؾدشماع ألاعباح صون ؤن ًخم طل٪ ٞٗال، ٢هض جسٌُٟ 

بت.  مٗض٫ الًٍغ

 التهسب الػسيبي عً ؾسيم العملياث اإلاادًت:-2-ب   

ذ به  ٤ بزٟاء اليكاٍ ٧لُا، بدُض ال ًخم الخهٍغ بت، مشل  ًخم ًٖ ٍَغ لضي بصاعة الًغاثب، و بالخالي ال ًضٞ٘ اإلا٩ل٠ ؤي يٍغ

ت التي جيكِ صون سجل ججاعي و   الخٗامل بالٟىاجحر. صون م٩اجب الخضماث و املخالث الخجاٍع

 التهسب الػسيبي عً ؾسيم العملياث املحاطبيت:- 3-ب 

٤ ٖملُاث جضلِؿُت في املخاؾبت اإلامؿى٦ت مً َٝغ اإلا٩ل٠،   بدُض جبضو هظه املخاؾبت ٢اهىهُت بال ؤجها جخًمً ًخم ًٖ ٍَغ

بت و ًم٨ً جهي٠ُ هظه الٗملُت بلى زالر ؤنىاٝ:  اخخُا٫ ٢هض التهغب مً الًٍغ

 التهسب عً ؾسيم جخفيؼ ؤلاًساداث: -

بت، و  و طل٪ مً زال٫ ٖضم حسجُل ظؼء مً بًغاصاث اإلااؾؿت في لضٞاجغ املخاؾبُت ٢هض جسٌُٟ الضزل الخاي٘ للًٍغ

 2ظه ؤلاًغاصاث في اإلابُٗاث، الٟىاثض اإلامىىخت، اإلا٩اٞأث و ٖمىالث لهالر اإلااؾؿت.جخمشل ه

 :ألاعباءالتهسب الػسيبي عً ؾسيم شيادة  -

ٖلى الىزاث٤ املخاؾبُت،  بالال وظىص لها  ؤيحسجُل ه٣ٟاث وهمُت  ؤوو طل٪ بدسجُل ه٣ٟاث لِـ لها نلت م٘ وكاٍ اإلااؾؿت  

بت. ؤو بت، و بالخالي التهغب مً الًٍغ  جطخُم الى٣ٟاث في الضٞاجغ املخاؾبُت، ٢هض جسٌُٟ الضزل الخاي٘ للًٍغ

 

 

 التهسب عً ؾسيم الخالعب بالحظاباث اإلايزاهيت:  -

                                                           
1  . DGI, LALETTREDELADGN°68/2013 ,"LAFLAGRANCEFISCALE_pouruncontrôleFiscaL plus efficace " ,P7. 

بي"، مغظ٘ ؾاب٤،م  2 اص  "الخد٤ُ٣ الجباجي ٧إصاة للخض مً التهغب الًٍغ  .35. ٖبض ال٣اصع مٚغ
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اصة الخهىم و جسٌُٟ  بلىٌؿعى اإلا٩ل٠   ٤ ٍػ بت ًٖ ٍَغ بت،  ألاعباح٢هض جسٌُٟ  ألانى٫ التهغب مً الًٍغ الخايٗت للًٍغ

ً اخخُاَاث وهمُت، جسٌُٟ ٢ُمت   جطخُم الخ٣ى١ اإلاك٩ى٥ ٞيها. بلى باإلياٞت، املخؼهاثو َل٪ مً زال٫ ج٩ٍى

 التهسب الػسيبي الدولي: -4

بي الضولي ٖمىما ق٩ل مً  بن  بي،  ؤق٩ا٫التهغب الًٍغ اهه ًدضر زاعط خضوص الضولت و اإلا٩ل٠ هىا ٌؿخُٟض  بالالتهغب الًٍغ

، ل٨ً م٘ ؤلا٢لُمُتبت ، الظي ٌٗني خ٤ الضولت في ٞغى يغاثب ٖلى الضزى٫ و اليكاَاث صازل هُا١ الىالًت الًٍغ ب٢لُمُت مبضؤمً 

بي بالُغاث٤ اإلاكغوٖت ٩ل٠ ًداو٫ الخس٠ُٟ مً خضة ٖبئٞاٖلُخه، لهظا ٞاإلا اإلابضؤاحؿإ هُا١ البِئت الٗاإلاُت ٣ًٟض هظا   ؤوه الًٍغ

بت و في هظه الخالت ٌؿخُٟض مً هظا  إلم٩اهُت ؤظىبيه٣ل  بلى ب٢امخه ؤوٚحر اإلاكغوٖت بى٣ل ؾلٗخه   بما ؤلا٢لُمالخسلو مً الًٍغ

بت م٣اعهت بالبلض  ٟاءاث ؤوالهسٟاى مٗض٫ الًٍغ بت اإلامىىخت له مً الضو٫ اإلاًُٟت زهىنا م٘ اهدكاع   ؤو ؤلٖا  آلانامخُاػاث الًٍغ

غ اإلاىار اإلاىاؾب و اإلاالثم  بُت اإلامىىخت التي جٞى ليكاٍ الكغ٧اث مخٗضصة الجيؿُاث، خُض ج٣ىم ما ٌؿمى بضو٫ الجىاث الًٍغ

بي  لت، و اإلاماعؾت في جل٪ الضو  لؤلوكُتالكغ٦ت ألام بةوكاء ٞغوٕ لها لالؾخٟاصة بإ٦بر ٢ضع مم٨ً مً اإلاؼاًا التي ٣ًغعها الىٓام الًٍغ

اصة حجم الاؾدشماعاث و الخجاعة الضولُت،ت هالخٔ ؤ٦ظل٪ في ْل الٗىإلا و ؾمدذ بٓهىع ٞغم  1ن هظه الٓاهغة ٢ض اهدكغث م٘ ٍػ

 التي ج٨دؿبها في املجخم٘. لؤلهمُتظضًضة للتهغب هدُجت 

 التهسب الػسيبي عبر الشسواث مخعددة الجيظياث: - ؤ

ت صازل الكغ٧اث مخٗضصة الجيؿُاث مك٨الث لؿلُ  اث الًغاثب الىَىُت، بؿبب بم٩اهُت بؾاءة حؿبب اإلاٗامالث الخجاٍع

ت و  ل مً َٝغ هظه الكغ٧اث بما في طل٪ ال٣غوى اإلاخباصلت ُٞما بُنها، و جدضًض ٢ُمت الٗالماث الخجاٍع اؾخسضام ؤؾٗاع الخدٍى

ُت ٖالُت الًٍغ ُت ؤزغي بغاءاث الازترإ، و في هظا املجا٫ جخالٖب بٌٗ اإلااؾؿاث في ألاؾٗاع و طل٪ بى٣ل ألاعباح مً ؤٖو بت بلى ؤٖو

بت.  مىسًٟت الًٍغ

 الدظىق مً الخازط: - ب

اصة الؿٟغ بلى الخاعط ٢هض الدؿى١ مً ؤما٦ً جىسٌٟ ٞيها الًغاثب ٖلى اإلابُٗاث، مشل ألاٞغاص   في ْل الٗمىلت هالخٔ ٍػ

الضو٫ الهٛحرة بلى الظًً ٌٗبرون الخضوص ٢هض قغاء الؿل٘ ٧الؿُاعاث مً بلضان ج٩ىن ٞيها الًغاثب ؤ٢ل في هظا املجا٫ جلجإ 

ت اإلاخاخت للضولت لٟغى الًغاثب  ً ألاظاهب، و طل٪ ًاصي لخ٣لُل مً مؿخىي الخٍغ جسٌُٟ الًغاثب ٚحر اإلاباقغة لجظب اإلاكتًر

 ٚحر اإلاباقغة ٖلى اإلاىخجاث التي ٌؿهل ه٣لها.

 التهسب الػسيبي عبر الخجازة الالىتروهيت: - ط

ُت الؿل٘، و بهما هجضها ميكىعة ٖبر في الخجاعة الال٨تروهُت ال ًم٨ً حُٗحن م٩ان   و ػمان اإلاخٗاملحن، و ٦ظل٪ ال٨مُت و هٖى

ض ؤن ٌكتري و الباج٘ و اإلاكتري ًدضصان اإلا٩ان و الؼمان لهظه اله٣ٟت.  الاهترهذ إلاً ًٍغ

تها ٖلى ؤجها )بهخاط، جغوٍج، بُ٘، جىػَ٘(   للمىخجاث زال٫ قب٨ت لظا حٗٝغ الخجاعة الال٨تروهُت: بن اإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة ٖٞغ

 2الاجهاالث.

 

 

 

 اإلاشاول الػسيبيت للخجازة الالىتروهيت: -

                                                           
بي الضولي"، مجلت الٗلىم الا٢خهاصًت و ال  1  .420، م2011، الٗضص ألاو٫، ؾىعٍا، ٣27اهىهُت، ظامٗت صمك٤، املجلض .ػهغة خبى، "الُاؽ هجمت، التهغب الًٍغ
2
اد التجارة االلكترونٌة . حراق مصباح، " المعالجة الجبائٌة للتجارة االلكترونٌة "، الملتمى الدولً الرابع حول عصرنه نظام الدفع فً الجزائر و إشكالٌة اعتم 

 .  4، ص 3122أفرٌل  38 -37ً خمٌس ملٌانة، عرض تجارب دولٌة، المركز الجامع -فً الجزائر
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ت في ٖالم الخجاعة الال٨تروهُت و الىاقئت ٖبر قب٨ت الاهترهذ اي صلُل   ازغ ماصي ًصبتها، مما  ؤوٖاصة ال جسل٠ اإلاٗامالث الخجاٍع

ت بُٗضة ًٖ ؾلُت و ٖحن  لؤلشخامٌؿىذ   ؤلاصاعةو باؾخسضامهم لخ٨ىىلىظُا الاهترهذ مً جد٤ُ٣ مٗامالث و ن٣ٟاث ججاٍع

بُت،زانت اإلاٗامالث الخانت التي جخم ٖبر قب٨ت الاهترهذ و ًخم حؿلُمها ال٨تروهُا، خُض ال جسً٘ ٖملُت الدؿلُم لى٣ُت  الًٍغ

 1ي.الضٞ٘ الال٨تروو ؤؾلىبجُىع  ؤمامظمغ٦ُت خا٦مت، و 

ما٫اله٣ٟت الظًً ٣ًىمىن بهظه  ؤَغاٝختى ٖلى  ؤوالظي ًهٗب ٖلى ظهاػ الًغاثب ٞغى ع٢ابت ٖلى البًاج٘  ألامغ  ، ألٖا

ً،  ؤلاصاعةحٗخمض  بهما داث، بضون مٗاًىت م٩اهُت، و عبما ٢ض ج٨ؼن اله٣ٟت زاعط خضوص الَى عبما  ؤوٖلى ما ٣ًغ به اإلاخٗامل مً جهٍغ

بي.الُٗل لضحهم ؤًامج٩ىن في   ، و بالخالي مً الهٗب الؿُُغة ٖلى هظه الخجاعة الال٨تروهُت جىؾٗذ مٗها ْاهغة التهغب الًٍغ

 الػسيبي عبر الجىاث الػسيبيت: التهسب-د 

بُت ظظابت، ج٣ضم مً زاللها ظملت مً الخىاٞؼ و  ؤهٓمتاإلاؿُغة ج٣ىم بىي٘  ؤهضاٞها٧ل صولت و ؾُٗا منها لخد٤ُ٣   يٍغ

بُت اإلاىسًٟت ظضا جاعة و اإلاىٗضمت جاعة  التي جمىذ لٛغى ظلب الاؾدشماع حؿمى بالجىاث  ؤزغي الامخُاػاث طاث اإلاٗضالث الًٍغ

ٟها  بُت، و التي ًم٨ً حٍٗغ بي الٗضًض مً اإلاؼاًا و  بإجهاالًٍغ ٗها الًٍغ بُت باليؿبت  ٖٟاءاثؤلا "صولت طاث ؾُاصة ٣ًغع حكَغ الًٍغ

بُت  ؤلاًغاصاث". مما ًازغ بالؿلب ٖلى ألاظىبُتللضزى٫   2.ألازغي لها باإلا٣اعهت م٘ الضو٫  الًٍغ

بي: ؤؾباب اإلاؿلب الشاوي:  التهغب الًٍغ

غث ٞيها الكغوٍ اإلاالثمت لها، و التي ؾاٖضث في همىها و احؿاٖها لظل٪ ٌٗخبر  بي لىظىص بِئت جٞى ًغظ٘ اهدكاع ْاهغة التهغب الًٍغ

غ  بي اإلاُب٤ ؤؾبابوظىص التهغب هدُجت جٞى  و الٓغوٝ الا٢خهاصًت الؿاثضة. مُٗىت و التي جغجبِ باإلا٩ل٠ و َبُٗت الىٓام الًٍغ

 اإلاخعللت باإلايلف: الفسع ألاول:   ألاطباب 

بي  ؤؾبابٚالبا ما حٗىص    و مالُت. ؤزال٢ُتازخباعاث هٟؿُت و  بَاعاإلا٩ل٠ في خض طاجه، و التي جىضعط في  بلىالتهغب الًٍغ

 غعف اإلاظخىي الخللي: -1

ني في مهلخت  ؤصاءٖلى التهغب مً  ألاٞغاصو الظي ًدٟؼ   بي، لظل٪ ٞهى ًدىاؾب ٨ٖؿُا م٘ الكٗىع الَى الىاظب الًٍغ

باءاملجخم٘، و م٘ الكٗىع باإلاؿاولُت في جدمل   الٗامت. ألٖا

 غعف الىعي الػسيبي: -2

ىه و ما ٣ًخًُه طل٪ مً جطخُاث ماصًت   بي لكٗىع اإلاىاًَ بىاظبه هدى َو حٗحن الضولت ٖلى مىاظهت ما ٣ًهض بالىعي الًٍغ

المفي هظا املجا٫ حك٩ل وؾاثل  3يها مً ؤٖباءًل٣ى ٖل بي  للخإزحرهامت  ؤصاة ؤلٖا بي. و ٌٗخبر ي٠ٗ الىعي الًٍغ ٖلى مؿخىي الىعي الًٍغ

بي بدُض ه٣و قٗىع  ؤؾبابفي املجخم٘ مً ابغػ  بي، طل٪ لىظىص بىاظبهم اججاه الضولت ًضٞٗهم للتهغب  ألاٞغاصالتهغب الًٍغ الًٍغ

بت و التي هجملها ُٞما ًلي:  خ٣اصاث الخاَئت ًٖ الًٍغ  بٌٗ الٖا

بت ا٢خُإ مالي صون م٣ابل، و بالخالي  -  .ألاٞغاص ؤمال٥حٗؿ٠ ٖلى  ؤصاةاٖخباع الًٍغ

ًٌؿغ١ الضولت و هي شخو مٗىىي، و بالخالي ٞهى ال ًًغ  ألهههى ؾاع١ قٍغ٠  بهمااإلاتهغب مً الًغاثب  ؤناٖخ٣اص  -  باآلزٍغ

الٗام في ٞغوؿا خى٫ ج٠ُُ٨ اإلاتهغب  الغؤياملخال٠ لىٓام اإلاغوع، و خؿب اؾخُإ  ؤوالخاثً  ؤو٦ما هى الخا٫ في الؿاع١ 

                                                           
بت  للخجاعة الال٨تروهُت  في ْل وؾاثل الضٞ٘ اإلاٗخمضة"، اإلالخ٣ى الضولي الغا 1 ٟي، "ألابٗاص ال٣اهىهُت  و الًٍغ ب٘ صو٫ ٖهغهت  هٓام  الضٞ٘ في . ٞاعؽ ًُٞل، خمؼة يٍى

خماص الخجاعة الال٨تروهُت في الجؼاثغ  ل  27-26_ٖغى ججاعب صولُت، اإلاغ٦ؼ الجامعي زمِـ ملُاهت، الجؼاثغ و بق٩الُت  الٖا  .2،م2011اٍٞغ
 . 129. ؾىػي ٖضلي هاقض، "ْاهغة التهغب الضولي و آزاعه ٖلى ا٢خهاصًاث الضو٫ الىامُت"، مغظ٘ ؾاب٤، م 2
بت اإلاىخضة ٖلى صزل ألاشخام الُبُُٗحن و جُب٣ُاتها 3  .301، م1999الٗملُت، ال٣اهغة، بضون صاع وكغ،   . دمحم مغس ي ٞهمي، ؾُض لُٟي ٖبض هللا، الًٍغ
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بت اجطر  ىه و  %1بمشابت ؾاع١ و  ٌٗخبروهه ألاٞغاصمً %04 ؤنمً الًٍغ منهم بمشابت شخو ال  %18منهم بمشابت زاثً لَى

، ٦ما ؤمىالهٌؿخٛل الٟغم للخٟاّ ٖلى  ؤٖما٫ٌٗخبروهه ٦غظل  ألاٞغاصمً  %53 ؤنحن ًدترم هٓام مغوع الؿُاعاث، في خ

 مً الٟغوؿُحن ًبرعون مى٠٢ اإلاتهغب و ال ًجضون يغوعة مٗا٢بخه. %88 ؤن

بت  - ُت الًٍغ خ٣اص الضًني خى٫ ٖضم قٖغ  . ؤلاؾالم ؤع٧انال حؿدىض ٖلى مىُل٣اث ٣ٖاثضًت ب٨ٗـ الؼ٧اة التي حٗخبر مً  ألجهاالٖا

 ًاصي باألٞغاص بلى الكٗىع بدبظًغ ؤمىالهم في ؤوظه ال حٗىص باإلاىٟٗت الٗامت.ؾىء جسهُو الى٣ٟاث الٗامت، و الظي  -

بت املخملت ٖلُه مىهٟت و  خباعاث الؿاب٣ت جسخل٠ مً شخو بلى ؤزغ بدُض ؤن اإلا٩ل٠ الظي ٌٗخ٣ض ؤن الًٍغ و وكحر ؤن الٖا

ًها ٖاصلت هجضها ا٢ل ٖبئا ٖلُه لظل٪ ًخ٣بلها، ب ٨ٗـ الظي ٌٗخ٣ض ؤجها ْلما و حٗؿٟا، هجضها حك٩ل ٖبئا ز٣ُال ٖلُه لظل٪ ًٞغ

 و ٌؿعى بلى التهغب منها.

 الىيُٗت الؿِئت اإلاالُت للم٩ل٠:-3

بت ٖلُه و ؾاء  ض ٧لما ػاص ٖبء الًٍغ جازغ الخالت اإلاالُت للم٩ل٠ ٖلى التهغب و هُا٢ه، بدُض ؤن مُل اإلا٩ل٠ هدى التهغب ًٍؼ

 .مغ٦ؼه اإلاالي

 :الفسع الشاوي:ألاطباب اإلاخعللت بالىظام الػسيبي 

بي، و التي  ٘ الًٍغ بي و مضي اؾخ٣غاع الدكَغ جىظض  ٖضة ٖىامل جازغ ٖلى التهغب و هُا٢ه و التي جغجبِ بُبُٗت الخىُٓم الٟني الًٍغ

 هجملها في الٗىانغ الخالُت:

 زلل عبء الػسيبت: -1

بي ًٖ جى٢ٗاث اإلا٩لٟحن، و  ؤلاٞغاصلتهغب  ؤؾاؾُاو الظي ٌك٩ل مبرعا   اصة الٗبء الًٍغ بت، بدُض في خالت ٍػ مً الًٍغ

بي.  اؾخٗضاصهم الىٟس ي لخدمله مما ًضٞٗهم الى التهغب الًٍغ

 حعلد الىظام الػسيبي: -2

بت التي جخُلب بظغاءاث ٖضًضة و م٣ٗضة ؾىاء ؤزىاء عبُها ؤو جدهُلها جضٞ٘ اإلا٩لٟحن بلى التهغب )ٞالتهغب هى هد  ُجت بن الًٍغ

بت ؾِئت(. ٗت لًٍغ  1ؾَغ

 غعف العلاب  اإلافسوع على التهسب: -3

بي، بدُض ؤن اإلا٩ل٠ ٣ًاعن صعظت   بت ًازغ ٖلى التهغب الًٍغ بن حجم ال٣ٗاب الظي جٟغيه الضولت ٖلى اإلاتهغب مً الًٍغ

بت،  ٟٞي هظه الخالت ًخٗض اإلا٩ل٠ ًٖ الخُغ، ٞةطا ٧اهذ ٢ُمت طل٪ ال٣ٗاب ؤ٦بر مً اإلابلٜ الظي ٌٗىص ٖلى اإلا٩ل٠ بزغ تهغبه مً الًٍغ

طل٪ التهغب و ٣ًلل مىه، ل٨ً بطا ٧اهذ ٢ُمت ال٣ٗاب ؤ٢ل مً اإلابلٜ الظي ٌٗىص ٖلى اإلا٩ل٠ ؤو ٚحر مىظىص جماما، ٟٞي هظه الخالت 

بي.  ٨ًثر التهغب الًٍغ

 عدم اطخلساز الدشسيع الػسيبي: -4

بي بلى ٚمىى الىٓام   ٘ الًٍغ بي بؿبب حٗضص ال٣ىاهحن، ٦ما جاصي بلى ٖضم ز٣ت اإلا٩ل٠ جاصي الخٛحراث الضاثمت في الدكَغ الًٍغ

بي. اصة مُلهم التهغب الًٍغ بي و بالخالي ٍػ  بالىٓام الًٍغ

 غعف السكابت الػسيبيت: -5

ض مُله للتهغب.  بُت ؤو ٖضم وظىصها، ٞةهه ًٍؼ  2ٖىضما ٌكٗغ اإلا٩ل٠ ب٠ًٗ الغ٢ابت الًٍغ

  الػسيبيتالفسع الشالض: ألاطباب اإلاخعللت باإلدازة: 

                                                           
اث الجامُٗت، الجؼاثغ،  1 ت و الخُب٤ُ"، صًىان اإلاُبٖى بي بحن الىٍٓغ  .156-155، م2011. هانغ مغاص، "ٞٗالُت الىٓام الًٍغ
ت و الخُب٤ُ "، مغظ٘ ؾاب٤، م  2 بي بحن الىٍٓغ  .157-156. هانغ مغاص، " ٞٗالُت الىٓام الًٍغ
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بي، لظل٪ ٧لما ٧اهذ هظه ؤلاصاعة يُٟٗت ال٨ٟاءة و الجزاهت، ٧لما ؾهل التهغب   بُت ؤصاة جىُٟظ الىٓام الًٍغ حٗخبر ؤلاصاعة الًٍغ

بُت ل٠ًٗ ؤلام٩اهُاث و الىؾاثل اإلااصًت، باإلياٞت بلى ه٣و ألاًضي الٗاملت الٟىُت، و  بي، و ًغظ٘ ٖضم ٦ٟاءة ؤلاصاعة الًٍغ الًٍغ

ً ه٣و في  ٠ُ الٗمىمي، و ٢لت اإلاٗاهض اإلاخسههت في ج٩ٍى ٟحن في ؤلاصاعة، و طل٪ هدُجت ي٠ٗ ألاظىع في الْى الخبرة اإلاهىُت للمْى

ٟي بصاعة  بُت و التي جغبِ بالجاهب الخل٣ي إلاْى بُت، و باإلياٞت بلى طل٪ جىظض ْاهغة زُحرة تهضص وظىص  بصاعة الًٍغ اعاث الًٍغ ؤلَا

ٟحن و ي٠ٗ مؿخىاهم الخل٣ي. الًغاثب، و مهلخت اإلاغا٢بت ت للمْى     1و الخد٤ُ٣ زانت هي هدُجت اوٗضام املخٟؼاث اإلااصًت و اإلاٗىٍى

ت، ٞةجها حٗاوي مً ٖضة مكا٧ل جخمشل ُٞما ًلي:  بُت الجؼاثٍغ  و ُٞما ًخٗل٤ باإلصاعة الًٍغ

اعاث ال - ً هاالء ال جسً٘ ؤلَا ً واخض، بدُض ًىظض ه٩ُلحن م٩لٟحن بخ٩ٍى بُت لخ٩ٍى ني للمالُت، و ًٍغ اعاث، اإلاٗهض الَى ؤلَا

ً الُاب٘ الٗام و الىاظب ؤن ٩ًىن طا َاب٘  مٗهض الا٢خهاصي الجمغ٧ي و الجباجي، و البرامج بُنهما مخباًىت، ٦ما ٌٛلب ٖلى هظا الخ٩ٍى

بُت. ُت الًٍغ  ص٤ُ٢ مخسهو خؿب ؤهىإ الًغاثب و خؿب ألاٖو

٤، الٗال٢اث الٗامت، ؤلاصاعة باإلاؿاهمت، لظل٪ ُٚاب اإلاٟاهُم الخضًشت في الدؿُحر ؤلاصاعة الًغ  - ٍبُت، مشل عوح الدؿٍى

٤ اإلاٟاهُم الٗلمُت الخضًشت اإلاؿدىضة ٖلى الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت. ت ٞو غ حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ  ًجب التر٦حز ٖلى جٍُى

ت بُُ - ٣ت ًضٍو  ئت.ؾُاصة ألاؾالُب ال٨الؾ٨ُُت في الٗمل ؤلاصاعي، بطا ال ػالذ اإلالٟاث حٗالج بٍُغ

ت و اإلاغجبت، في خحن  - الم اإلاؿمٖى ُت ؾىاء ٖلى مؿخىي وؾاثل ؤلٖا بي، و ال٣ُام بالخٖى ُٚاب الجهىص للخٍٗغ٠ بالىٓام الًٍغ

ً اإلانهي، الخٗلُم الٗالي( مً ؤظل  ىُت، الخ٩ٍى هجض ؤهه في ال٨شحر مً الضو٫ مشل ٦ىضا، هىا٥ جيؿ٤ُ م٘ الىػاعاث ألازغي ) التربُت الَى

بي لضي ألاٞغاص.وكغ الش٣اٞت و   الىعي الًٍغ

بي، بدُض جٟخ٣غ  - ً في املجا٫ الًٍغ ً اإلاىظىصة خالُا بلى مًامحن ظضًضة مشل ؤزال٢ُاث اإلاهىت، ي٠ٗ الخ٩ٍى بغامج الخ٩ٍى

بُت، ٞةن الىٓام ال ٤ الاظخماعي و الٗال٢اث الٗامت، وهٓغا بلى الى٣اثو الؿاب٣ت و اإلاكا٧ل التي حٗاوي منها ؤلاصاعة الًٍغ بي الدؿٍى ًٍغ

بي.   2الجؼاثغي الػا٫ بُٗضا ًٖ اإلاٗاًحر الضولُت في ألاصاء الًٍغ

 :الفسع السابع: ألاطباب اإلاخعللت بالظسوف الاكخطادًت 

اصجه بؿبب ٢لت   بي و ٍػ الى٣ىص و اهسٟاى بن ٞتراث ال٨ؿاص و ألاػماث التي قهضها البلض، حٗمل ٖلى اهدكاع التهغب الًٍغ

اصة خؿاؾُتهم العجٟإ ألاؾٗاع، مما ًهٗب ٖلى اإلاىخجحن ه٣ل ٖبئ صزى٫ اإلا٩لٟحن، و جضهىع ال٣ض عة الكغاثُت لؤلٞغاص، و بالخالي ٍػ

بي، باؾخسضام مسخل٠ الُغ١ اإلاخاخت، بِىما في ٞتراث الغزاء و الاهخٗاف الا٢خهاصي  ٣ًل مُل  بت، لظا ًضٞٗهم التهغب الًٍغ الًٍغ

بي بؿبب ٦ثرة الى٣ىص و اع  جٟإ الضزى٫ و جدؿً ال٣ضعة الكغاثُت لؤلٞغاص، مما ٌؿمذ للمىخجحن ه٣ل ٖبئ اإلا٩لٟحن للتهغب الًٍغ

٘ ؤؾٗاع مىخجاتهم لظا ٩ًىن الضاٞ٘ الىٟس ي للتهغب لظي اإلا٩ل٠ مىسًٟا. ٤ ٞع بت بلى اإلاؿتهل٨حن، ًٖ ٍَغ  الًٍغ

اص٦ما ؤن ٖضم جىُٓم   ت و ٍػ ني و اهدكاع الا٢خهاص اإلاىاػي، ًاصي بلى اؾخمغاٍع ة حجم التهغب، و طل٪ بؿبب الا٢خهاص الَى

ت اإلاىاٞؿت التي حٗخبر مً ؤهم قغوٍ قٟاُٞت اإلاٗامالث باإلياٞت بلى  ٖضم يبِ الؿى١ للؿل٘ و الخضماث و ٦ظل٪ ٖضم يمان خٍغ

طل٪ ٞةن ال٣ُإ اإلاىاػي ال ٌٗمل ٖلى ٖضم صٞ٘ الًغاثب ٣ِٞ، و بهما ًجٗل بظغاءاث الخدٍغٌ الجباجي ٖضًمت الجضوي، و بالخالي 

ت صون ؤن جسً٘ للمى٤ُ الٗام للؿُاؾت الا٢خهاصًت، و ال ًم٨ً للضولت مداعبت هظا ال٣ُإ ٞة ن مبالٜ ه٣ضًت هامت جخضاو٫ بدٍغ

 3بهضٞت ٧لُت ألهه ٌؿاهم في امخهام وؿبت مً ْاهغة البُالت، و ٦ظا الخس٠ُٟ مً بٌٗ الًٍٛى الاظخماُٖت.

 :الفسع الخامع: ألاطباب الظياطيت 

بي، ٩ٞلما ؤخؿيذ الضولت اؾخسضام ألامىا٫ الٗامت ٢ل   بن ؾُاؾت ؤلاهٟا١ الٗام في الضولت جاصي صوعا ؤؾاؾُا في التهغب الًٍغ

بت في ؤٚغاى ٚحر مالُت ؤو ا٢خهاصًت ًجٗل الُب٣اث التي  جخدمل مً  بت، بط ؤن اؾخسضام الًٍغ مُل اإلا٩لٟحن هدى التهغب مً الًٍغ

                                                           
ت و الخُب٤ُ "، مغظ٘ ؾاب٤، م هانغ .  1 بي بحن الىٍٓغ  .157مغاص، " ٞٗالُت الىٓام الًٍغ
بت في ْل الخٛحراث الضولُت "، مغظ٘ ؾاب٤، م  2 ل بالًٍغ  .250. ٖبض املجُض ٢ضي، "ٞٗالُت الخمٍى
ت و الخُب٤ُ "، مغظ٘ ؾاب٤، م .  3 بي بحن الىٍٓغ  .159هانغ مغاص، " ٞٗالُت الىٓام الًٍغ
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إلا٣اومت هظا الٓلم، ٦ما ؤن ٖضم الاؾخ٣غاع الاظخماعي و غ بالٓلم مما ٢ض ًضٞٗها للتهغب ٧ىؾُلت الًغاثب ؤ٦ثر مً ٚحرها حكٗ

 1الا٢خهاصي للضولت ًاصي للتهغب مً الًغاثب.

 اإلاؿلب الشالض: مجاالث التهسب الػسيبي:

 :الفسع ألاول: كؿاع اليشاؽ الخجازي 

بالخهىم ٧ل ججاعة الجملت و الخجؼثت و اإلاؿخىعصًً و ٦ما هى مٗلىم بإن هظا ال٣ُإ ًمشل وؿبت ٦بحرة ٌكمل هظا ال٣ُإ  

حن و بلى وؿبت  % 26في الجؼاثغ ونلذ بلى   .2000صٌؿمبر  31مً ألاشخام الُبُُٗحن في  % 64باليؿبت لؤلشخام اإلاٗىٍى

  ٦2ما هى مىضر في الجضو٫ الخالي: 

 ع الخجاز خظب كؿاع اليشاؽ الخجازي ( جىشي1-1الجدول زكم ) 

اإلاهضع: هىي هجاة، ٞٗالُت الغ٢ابت الجباثُت في الجؼاثغ ، مظ٦غة ماظؿخحر، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و الخجاعة و الدؿُحر، الجؼاثغ ، 

 .40-39،م 2003-2004

 

 

 

 

 :الفسع الشاوي: كؿاع اإلاهً الحسة 

  ،ً ً ال٣ًاثُحن اإلاؿدكاٍع باء و املخامحن و اإلاىز٣حن و املخًٍغ بي في بن ٢ُإ اإلاهً الخغة ٌكمل بهٟت زانت ألَا بن الًٍغ

 هظا ال٣ُإ ًؼصاص هٓغا لؤلؾباب الخالُت:

                                                           
 .43ٍضة، " ظباًت اإلااؾؿاث"، مغظ٘ ؾاب٤، م . خمُض بىػ  1
 .86. ؾهام ٦غصوصي، مغظ٘ ؾاب٤ الظ٦غ، م  2

حن  %اليؿبت  ألاشخام الُبُُٗحن %ت اليؿب ألاشخام اإلاٗىٍى

 %  40 ٢ُإ ؤلاهخاط % 40 ٢ُإ ؤلاهخاط

 % 24 ٢ُإ الخضماث % 34 ٢ُإ الخضماث

 % 2 ٢ُإ الاؾخحراص و الخهضًغ % 11 ٢ُإ الاؾخحراص و الخهضًغ

 % 4 ٢ُإ الخجاعة بالجملت % 8 ٢ُإ الخجاعة بالجملت

 % 56 بالخجؼثت ٢ُإ الخجاعة % 7 ٢ُإ الخجاعة بالخجؼثت

 % 100 اليؿبت اإلااوٍت % 100 اليؿبت اإلااوٍت
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ما٫ الخام  -  بهم.ٖضص ٦بحر مً ؤصخاب هظا ال٣ُإ ال ًهغخىن بد٣ُ٣ت ع٢م ألٖا

 ٖضم مؿ٪ ال٨شحر منهم الضٞاجغ و السجالث ال٣اهىهُت. -

 ٖضم اؾخ٣غاع ؤخ٩ام ال٣اهىن الجباجي مً ؾىت بلى ؾىت ؤزغي بسهىم هظه الٟئت. -

 ٖضم بزًإ هظه الٟئت للمغا٢بت بال في خاالث هاصعة. -

 :الفسع الشالض: كؿاع ألاشغال العمىميت 

بي، هٓغا ل٩ىهه مغجبِ بالبىاء ب٩ل ؤنىاٞه، بياٞت بلى   بن هظا ال٣ُإ ٌٗٝغ اعجٟاٖا ٦بحرا هى ألازحر في مجاالث التهغب الًٍغ

 حٗضص الًغاثب و الغؾىم اإلاٟغويت ٖلى اإلا٩ل٠ اإلاىخمي بلى هظا ال٣ُإ و ًخطر التهغب ؤؾاؾا في: 

 البُ٘ ٚحر الكغعي إلاىاص البىاء.  -

اثء وهمُت و مؼوعة ٢هض الاؾخٟاصة مً الغؾىم املخخملت ٖلى قغا اؾخسضام ٞىاجحر -  .اإلاكتًر

 ازيت:: كؿاع اإلاعامالث العلالفسع السابع 

ا للتهغب   بت ٖلى ٌٗٝغ هظا ال٣ُإ اعجٟاٖا ملخْى ًتزاًض مً ؾىت ألزغي زهىنا ما ًخٗل٤ مىه بد٣ى١ الدسجُل و الًٍغ

الضزل ؤلاظمالي، طل٪ هٓغا العجباَه بٟئت واؾٗت مً الجمهىع مً ظهت، و ي٠ٗ بم٩اهُاث ؤلاصاعة الجباثُت في اإلاخابٗت و اإلاغا٢بت مً 

 ظهت ؤزغي. 

 .اإلابدض الشالض: ؾسق وآزاز التهسب الػسيبي و أطاليب ميافدخه

 اإلاؿلب ألاول: ؾسق التهسب الػسيبي.

بي ًخم ٖلى اإلاؿخىي الخغفي ٣ِٞ، ؤما بٗض طل٪ ٣ٞض جخٗضص و جخُىع الُغ١ و  ً ٧ان التهغب الًٍغ ختى الغب٘ ألاو٫ مً ال٣غن الٗكٍغ

ت، و ازخلٟذ بازخالٝ اليكاٍ اإلاماعؽ، ٞمنهم مً ٌٗخمض ٖلى ا لخالٖب في ألاؾالُب اإلاخبٗت في التهغب الجباجي بهىعة ملخْى

الٗملُاث املخاؾبت، و منهم مً ٌٗخمض ٖلى اؾخٛال٫ الشٛغاث ال٣اهىهُت و الٗملُاث اإلااصًت، و الىدُجت مً ٧ل هظا واخضة، وهي 

بت ؾىاء ٧ان طل٪ ظؼثُا ؤو ٧لُا، و مً هظه الُغ١ و ألاؾالُب هظ٦غ:  الخسلو مً صٞ٘ الًٍغ

 :أوال: التهسب عً ؾسيم العملياث املحاطبت 

داث التي ٢ضمها اإلا٩ل٠، ٧إي ًلجإ بلى جسٌُٟ ؤلاًغاصاث، ؤو بلى جطخُم الخ٩ال٠ُ ًٖ ًخطر   هظا ؤلازٟاء بالخالٖب في الخهٍغ

٤ مهاٍع٠ ٖامت  ٤ الؿهى الٗمضي لبٌٗ ؤلاًغاصاث، ؤو ٖضم الدسجُل املخاؾبي لبٌٗ الٗملُاث، ؤو ج٣ُُم الخ٩ال٠ُ ًٖ ٍَغ ٍَغ

 ٚحر مبرعة... الخ.

 جخفيؼ ؤلاًساداث:  -1

اء   ا و اؾخسضاما و التي مً زاللها ٌٗخمض اإلا٩ل٠ ٖلى جسٌُٟ بًغاصاجه و بزٟاء ظؼء مً الٖى ٣ت ألا٦ثر قُٖى حٗض الٍُغ

٣ت ٚالبا ما حٗخمض مً َٝغ اإلا٩لٟحن الخايٗحن للىٓام الخ٣ُ٣ي و الظًً هم مجبرون  بي ؤو الخسلو مىه ٧لُا، و هظه الٍُغ الًٍغ

 ٖلى مؿ٪ مداؾبت خ٣ُ٣ُت.

٤ الكغاء صون ٞىاجحر و البُ٘ صون ٞىاجحر ه٣ضا، ؤي ؤن ٖملُاث البُ٘ ال جخم ًٖ ٍَغ٤ خُض ًٓهغ ه  ظا الخسٌُٟ ًٖ ٍَغ

ُت ل٩ل مً اإلاىعص و الؼبىن، و هظا ًاصي لدسجُل ٖملُاث بُ٘ ؤ٢ل ب٨شحر مما هى مد٤٣ ٞٗال، و هظا صون جغ٥ ؤًت  الخؿاباث اإلاهٞغ

 ٥1 بى٨ُت.ؤزغ هدُجت ٢ُامهم بالٗملُت صون ٞىاجحر ؤو ن٩ى 

                                                           
بي"، مغظ٘ ؾاب٤، م  1 اص، " الخد٤ُ٣ الجباجي ٧إصاة للخض مً التهغب الًٍغ  .39. ٖبض ال٣اصع مٚغ



 الضرٌبً التهرب وإشكالٌة  الضرٌبة         : األول الفصل

23 
 

للىخضة الىاخضة، خُض نغح اإلا٩ل٠ بإهه ٢ض جىاػ٫ ٖنها بؿٗغ  دط500ب٣ُمت  وخدة 100مشا٫ ٖلى طل٪ قغاء بًاٖت ٦مُتها  

 دط.900للىخضة، ؤما ؾٗغ البُ٘ الٟٗلي و الخ٣ُ٣ي هى  دط700بُ٘ ٣ًضع بـ 

 :مشال خىل التهسب عً ؾسيم جخفيؼ ؤلاًساداث (:2 -1ظدول ) 

 ؤلاًغاص الٟٗلي اإلاهغح به ؤلاًغاص البُاهاث

 دط  50000 دط  50000 ؾٗغ الكغاء " الخ٩لٟت "

 دط   90000 دط   70000 ؾٗغ البُ٘ " ؤلاًغاص "

 دط  40000 دط  20000 الغبذ الهافي

 .تاإلاهضع: ؤٖض مً َٝغ الُالب  

اإلابلٜ ال ًٓهغ في مداؾبت اإلا٩ل٠ ؤي ؤهه ال و هظا دط 20000مً زال٫ اإلاشا٫ هجض ؤن اإلا٩ل٠ ٢ام بخسٌُٟ بًغاصاجه بما ٢ُمخه  

بت، و هىا جبرػ ٢ضعة اإلا٩ل٠ ٖلى الخالٖب بالخ٣اث٤.  ًسً٘ للًٍغ

 جضخيم الخياليف:  -2

باء و الخ٩ال٠ُ، و بالخالي   بي هي جطخُم ألٖا ج٣لُو الغبذ الخ٣ُ٣ي الظي ًاصي بضوعه بلى بن مً ؤبغػ الُغ١ في الٛل الًٍغ

اء  بي و هي الٛاًت التي ٌؿعى بليها اإلا٩ل٠.بزٟاء ظؼء ٦بحر مً الٖى  الًٍغ

اء   ذ و ؤلا٢غاع ؤلاصاعي للم٩لٟحن في جدضًض ٖو بُت حٗخمض ؤؾاؽ ٖلى هٓام الخهٍغ ٗاث الًٍغ و باٖخباع ؤن مٗٓم الدكَغ

اء بال ؤن اإلاك بت، ٦ما ؤن ججحز و جغزو للم٩ل٠ بسهم بٌٗ الخ٩ال٠ُ اإلاخٗل٣ت بيكاٍ اإلااؾؿت لخدضًض طل٪ الٖى ٕغ الًٍغ

٤ قغوٍ خضصها و هي: ت الخامت للم٩ل٠ في طل٪ خُض ؤجاح له زهم هظه الخ٩ال٠ُ ٞو  1الجؼاثغي لم ٌُٗي الخٍغ

باء لها ٖال٢ت مباقغة بيكاٍ اإلااؾؿت. -  ؤن ج٩ىن هظه ألٖا

باء في نالر وكاٍ اإلااؾؿت و ؤن جخٗل٤ بالؿحر الٗاصي لها. -  ؤن ج٩ىن هظه ألٖا

٣ت بمبرعاث  - باء مٞغ  و وزاث٤ عؾمُت، و ؤن جخهل بإٖباء ٞٗلُت.ؤن ج٩ىن هظه ألٖا

 ؤن حٗمل ٖلى جسٌُٟ ألانى٫ الهاُٞت و ؤن جماعؽ زال٫ الؿىت اإلاالُت. -

٤ اإلابالٛت في الخ٩ال٠ُ اإلاكغوٖت و طل٪   ٚحر ؤن اإلا٩ل٠ ال ًلتزم بهظه الكغوٍ في ؤٚلب ألاخُان، و ٌٗخمض مسالٟاتها ًٖ ٍَغ

 باؾخٗما٫ الخ٣ىُاث الخالُت:

ميين:  - ؤ  اإلاظخخدمين الَى

اث املخاؾبُت، خُض ج٣ىم بدسجُل ؤظىع و عواجب مؿخسضمحن ٌكٛلىن مىانب   ًلجإ اإلا٩ل٠ في هظه الخالت بلى ال٨كٞى

ً ٧إن ٌسجل ٖىن بصاعي ٖلى ؤهه عثِـ مهلخت و هظا بٛغ جطخُم عواجبهم، ؤو ؤن ٣ًىم  ت ٖلى ؤؾاؽ ؤجهم بَاعاث و مؿحًر زاهٍى

ت و جطخُم الخ٩ال٠ُ بدسجُل ؤظىع ٖما٫ وهمُ حن ؤي ال وظىص لهاالء الٗما٫ في خ٣ُ٣ت ألامغ، و هظا مً ؤظل جطخُم ال٨خلت ألاظٍغ

بت الىاظبت ألاصاء. بت، مما ًاصي لخسٌُٟ مبلٜ الًٍغ  و التي ؾٝى جسهم في النهاًت مً الغبذ الخاي٘ للًٍغ

 جلىيت الاَخالن: - ب

جُا   للمىظىصاث الشابخت ؤو هى جىا٢و ٢ُمت ألانى٫ الشابخت التي جدىػها ٌٗٝغ الاهخال٥ ٖلى ؤهه: ال٣ُمت اإلا٣ٟىصة جضٍع

ا جخدمله اإلااؾؿت، لظل٪ ٞةن اإلاكغوٕ  اإلااؾؿت و اإلاخمشلت في ال٣ٗاعاث ، اإلاباوي، الخجهحزاث.... ،و هى مً الىاخُت املخاؾبت ٖبئا هٍٓغ

بت زهمه مً ألاعباح املخ٣٣ت م٣ترها بالكغوٍ الخالُت:  1ؾمذ للم٩ل٠ بالًٍغ

                                                           
 .40. وهاصي عقُضة، مغظ٘ ؾاب٤، م 1
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 الشابخت. ألانى٫ الاهخال٥ ًمـ  -

 مدل الاؾخٛال٫. ألانى٫ ج٩ىن هظه  ؤن -

 اإلاهخل٪. لؤلنلالاؾمُت  ال٣ُمتال جخجاوػ الاهخال٧اث اإلاترا٦مت  ؤن -

اإلاهل٨ت و ٞترة ب٣ائها، ٞان  ألانى٫ مداؾبُا، و مً زال٫ جىٕى مسجال  لالهخال٥و الخاي٘  اإلاؿدشمغ ألانل٩ًىن  ؤنًجب  -

باءمٗض٫ اهخال٥ زام به،ّ و طل٪ خؿب اإلاضة الالػمت له جٟاصًا لخطخُم  ؤنلل٩ل  ، ٦ما ًدؿب الاهخال٥ بشمً الكغاء زاعط ألٖا

 الغؾم.

مٗض٫ اهخال٥ زام به، و طل٪ خؿبا اإلاضة الالػمت له جٟاصًا لخسٌُٟ  ؤنلاإلاهل٨ت و ٞترة ب٣ائها، ٞان ل٩ل  ؤنى٫ زال٫ جىٕى  

باء  بن  (HT)مٗض٫ الاهخالx٥/ٖلى ٖضص الؿىىاث=زمً الكغاء(TVA) الكغاء باؾخصىاء الغؾم مً، ٦ما ًدؿب الاهخال٥ بشألٖا

بت ًلجإ  الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت  بياٞتالخداًل ٖلى ال٣اهىن، و طل٪ بدؿاب ٢ُمت الاهخال٧اث بىاؾُت  بلىاإلا٩ل٠ بالًٍغ

T.V.A  ٢ض جىاػ٫ ٖليها، ٦ما ٢ض  ؤنى٫ ًُب٤ الاهخال٥ ٖلى  ؤن ؤومهخل٨ت،  ؤنى٫ م٘ اؾترظاٖه له، ا وان ًُب٤ الاهخال٥ ٖلى

 بإنى٫ مً زال٫ جُب٤ُ مٗضالث ال جخٗل٤  مخٗضصةالخالٖب في مٗضالث الاهخال٥ بىؾاثل  ؤوج٣ُُض اإلااوهاث ٚحر اإلابرعة  بلىًلجإ 

 2اإلاهخل٪...و ٚحرها...

 ألاعباء و اإلاطازيف غير اإلابرزة: - ث

باءاإلا٩ل٠ ٌؿخٛل ال٣اهىن الظي ٌُُٗه الخ٤ بسهم بٌٗ  بن  زاعط اليكاٍ  ؤٖباءاإلاخٗل٣ت باليكاٍ، لدسجُل  ألٖا

بت، لظل٪ ٢ض هجض  لِـ لها ٖال٢ت بيكاٍ  ؤوٚحر مبرعة  ؤجها ؤواإلا٩ل٠ ٢ض بالٜ في الى٣ٟاث التي ٢ض نغح بها  ؤنلخسٌُٟ وؿبت الًٍغ

بت و جسٌُٟ  ألامغجطخُم في الخ٩ال٠ُ و التي ؾٝى جسهم في جهاًت  ؤواعجٟإ اإلااؾؿت و التي ًيخج ٖنها  مً الغبذ الخاي٘ للًٍغ

بت و مً   هظه الخاالث ما ًلي: ؤقهغمبلٜ الًٍغ

 و الهضاًا. اإلا٩اٞأثاإلابالٛت في ج٣ضًم  -

 مجز٫ زام بهاخب اإلااؾؿت. ؤومهاٍع٠ نُاهت ؾُاعة  جدمُل -

 جسهو خُض اإلااؾؿت. ؤزغي الخ٩ال٠ُ  ؤواج٠ جدمُل ج٩ال٠ُ ال٨هغباء و الٛاػ و اله -

غاىقغاء مؿخلؼماث زانت، و  -  ٖلى خؿاب اإلااؾؿت. بًاهاشخهُت مسجلحن  أٚل

 

 

 

 

 زاهيا: التهسب عً ؾسيم العملياث اللاهىهيت و اإلاادًت: 

بت، بدُض ًمخى٘ اإلا٩ل٠ ًٖ  ؤزغي  ؤؾالُباؾخٗما٫ َغ١ و  بلىالالٖب املخاؾبي، ًلجإ اإلا٩ل٠  بلى باإلياٞت للخملو مً الًٍغ

ذ بجؼء  ذ اإلا٣ضم  ألاولُتو ٦ظل٪ اإلاىاص  مىخجاجه ؤوب٩ل مبُٗاجه  ؤوالخهٍغ الجباثُت و هظه ٖملُت جداًل ماصي، و مً  لئلصاعةفي الخهٍغ

                                                                                                                                                                                                      
 .42. وهاصي عقُضة، مغظ٘ ؾاب٤، م 1
اء ال٣اهىهُت، . اخمض ٖبض الؿمُ٘  2  .179، م2012ٖالم، "اإلاالُت الٗامت، اإلاٟاهُم و الخدلُل الا٢خهاصي و الخُب٤ُ"، م٨خبت الٞى
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داًل ُٞه ختى ٌؿخُٟض مً ال ًسغط ًٖ ال٣اهىن ل٨ىه ًخاإلا٩ل٠  ؤنبمٗنى  ؤوًىهب الخداًل في ٢الب ٢اهىوي  ؤنًم٨ً  ؤزغي ظهت 

بت ا٢ل و هىضر طل٪ ٦ما ًلي: ؤنامخُاػا حؿمذ له  ؤ٦ثرويُٗت   ًسً٘ لًٍغ

 التهسب عً ؾسيم العملياث اللاهىهيت: - 1

٤ الخداًل ال٣اهىوي مً زال٫ اؾخٛال٫  بطج٣ىُت،  ألاعقىجىُٓما و  ألا٦ثر ألاؾلىبٌٗخبر الخداًل ال٣اهىوي   ًخم التهغب ًٖ ٍَغ

٣ٖىبت ٖلى  ؤًتالخجاعي لهالر اإلا٩ل٠، و بظل٪ ال ٌؿخُُ٘ اإلاكٕغ الجباجي ٞغى  ؤوبٌٗ الى٣اثو اإلاىظىصة في ال٣اهىن الجباجي 

هىم ٢اهىهُت، و ًخجلى طل٪ الخبرة و الازخهام الؾخيباٍ َغ١ الخداًل مؿدىضًً بظل٪ لى بإهلمغج٨بيها، خُض ٌؿخٗحن اإلاتهغب 

بت الاؾخٟاصة منها. بًجاصفي   1خاالث ٢اهىهُت حؿمذ للم٩ل٠ بالًٍغ

اث صون  ٞىاجحر صون قغاء ؤو بُ٘، ؤو ٧إن ٣ًىم  ٞىاجحر ؤوخُض ٌٗخمض اإلاتهغب في طل٪ مماعؾت ٖملُاث وهمُت لخل٤ مداؾبت مكتًر

بت التي ج٣٘ ٖلُه في خالت جىػَ٘ ألاعباح.  بةزٟاء ٖملُت جىػَ٘ ألاعباح الخايٗت للًٍغ

ه ويُٗت ٚحر ٢اهىهُت وعاء ويُٗت ٢اهىهُت   و ٢ض ٌٗخمض في طل٪ ؤًًا ًٖ الخالٖب في جهي٠ُ خاالث ٢اهىهُت ٧إن ٣ًىم بخمٍى

بت بت ؤؾاؾا بلى ويُٗت ٢اهىهُت ججٗلها مٟٗاة  مكابهت لها ؤ٢ل بزًإ للًٍغ منها، ؤو جٍؼ٠ خالت ؤو ويُٗت ٢اهىهُت زايٗت للًٍغ

بت في الى٢ذ الخالي، و طل٪  ٣ت ًخم اٖخماصها ب٨ثرة مً َٝغ اإلاتهغبحن مً الًٍغ بت، و ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن هظه الٍُغ مً الًٍغ

 لهٗىبت ا٦دكاٞها مً َٝغ مغا٢بي ؤلاصاعة الجباثُت.

 هسب عً ؾسيم العملياث اإلاادًت:الت  -2

بت،     و ظٗلها  بُٗضا ًٖ   بن الخالٖب اإلااصي ًخمشل في بزٟاء اإلا٩ل٠ للؿل٘ و اإلاىخجاث و اإلاىاص الخايٗت في الىا٢٘ بلى الًٍغ

بي و طل٪ آلزاعه في بعؾاء ٢ىاٖض و  صٖاثم لال٢خهاص مغا٢بت ؤٖىان ؤلاصاعة الجباثُت، و هظا الىٕى ٌٗض مً ؤزُغ ؤق٩ا٫ التهغب الًٍغ

 الؿغي ؤو ٦ما ٌؿمى الا٢خهاص الٛحر عؾمي "اإلاىاػي ".

و الؿى١ الؿىصاء هي التي ًخم جباص٫  ًخم ؾغي مً زال٫ ألاؾىا١ الؿىصاء" الٗمل الظي  ؤهه: GILBERT – TIXIERخُض ٣ًى٫  

بت.اإلاىاص و الؿل٘ بُٗض ًٖ ٧ل مغا٢بت مً َٝغ ؤلاصاعة الجباثُت، خُض جىاظه هظه ألازحرة   2نٗىباث إلزًإ هظه اإلاباصالث للًٍغ

بت،   بت للم٩ل٠، ؤو ٧لُا ًجٗل اإلا٩ل٠ ًتهغب مً مجمل الًٍغ و ٢ض ٩ًىن هظا ؤلازٟاء ظؼثُا ًاصي ٣ِٞ للخ٣لُل مً ٖبئ الًٍغ

 و هبحن هظه الهىع في ما ًلي:

 ؤلاخفاء الجصئي:  - ؤ

بت تهغبا مً صٞ٘ ظؼء منها، في هظه الخالت ًدغم اإلا٩ل٠ ٖلى بٖالن ٢ُمت ؤ٢ل مً ال٣ُمت الخ٣ُ  ٣ُت للماصة الخايٗت للًٍغ

بت لُٗاص بُٗها بٗض طل٪ في الؿى١ الؿىصاء، خُض ؤي بزٟاء ظؼء مً ؤمال٦ه  ؤو ظؼء مً املخؼوهاث التي هي في الىا٢٘ جسً٘ للًٍغ

 ًخم هظا ؤلازٟاء بٗضة َغ١ ؤهمها:

داث ب٨مُاث اإلاىاص اإلاؿخٗملت في ؤلاهخاط لل -  خ٣لُل مً ٦مُت ؤلاهخاط و بالخالي الخسٌُٟ في اإلابُٗاث.الخسٌُٟ في الخهٍغ

 خالت مماعؾت وكاَاث زُٟت لجاهب اليكاٍ الغثِس ي. -

 بزٟاء اإلا٩ل٠ لجؼء مً البًاج٘ اإلاؿخىعصة للخسلو مً الغؾىم الجمغ٦ُت. -

 ؤلاخفاء الىلي: - ب

المخىإ ًخجؿض هظا الك٩ل في ال٣ُام اإلا٩ل٠ بمماعؾت ؤوكُت صون ؤو ج٩ىن لئلصاعة الجباثُت ٖلم بهظه ألاوكُت، و ًغظ٘ طل٪  

ذ بها مً ظهت، و مً ظهت ؤزغي ه٣و الغ٢ابت الجباثُت، خُض ًدضر هظا ؤلازٟاء ٖىضما ًمخى٘ اإلا٩ل٠ ًٖ ج٣ضًم  اإلا٩ل٠ الخهٍغ

ذ بضزله َب٣ا للىهىم ال٣اهىه بت مً خُض ٣ًىم جهٍغ ت اإلاٟٗى٫، ٞاإلصاعة الجباثُت ال ججض خُيئظ لضًه ما ًم٨ً مً الًٍغ ُت الؿاٍع

                                                           
 .180. اخمض ٖبض الؿمُ٘ ٖالم، "اإلاالُت الٗامت، اإلاٟاهُم و الخدلُل الا٢خهاصي و الخُب٤ُ"، مغظ٘ ؾاب٤، م 1
بي و او٩ٗاؾاتها ٖلى الا 2  .٢97خهاص الغؾمي في الجؼاثغ، مظ٦غة ماظؿخحر، مغظ٘ ؾاب٤، م . لبض لغػ١، " ْاهغة التهغب الًٍغ
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اإلا٩ل٠ بةوكاء مهاو٘ ؤو مدالث إلًضإ الؿل٘ في ؤخُاء ج٩ىن ظضًضة ؤو ٚحر ؤهلت بالؿ٩ان ٣ُٞىم باإلهخاط و ٦ظل٪ البُ٘، في الخٟاء 

بي بىاؾُت ؤلازٟاء ؤزغ، و ًٟغ مً هظه ألاما٦ً ٖىضما ٌكٗغ صون جغ٥ ؤي  بمجيء مهالر الغ٢ابت الجباثُت بن مً نىع التهغب الًٍغ

ذ بالىظىص ؤنال ٖىض بضاًت اليكاٍ   1.اإلااصي ال٨لي هي ٖضم الخهٍغ

 اإلاؿلب الشاوي: آزاز التهسب الػسيبي:

بت ؤصاة هامت حؿخسضمها الضولت لخد٤ُ٣ ٖضة ؤهضاٝ مالُت ا٢خهاصًت و اظخماُٖت، لظل٪  ٞةن ؤلازال٫ بالىاظب الجباجي حٗخبر الًٍغ

بي ًاصي بلى ٖضة آزاع ؾلبُت ًم٨ً جهيُٟها:  ًازغ ٖلى الضوع اإلاىٍى بها، و ٖلُه ٞةن التهغب الًٍغ

 أوال: آلازاز اإلااليت: 

ت ٢غاعها   ً ة لٗله ٩ًىن ألاهم، و الظي ًًمً لها خٍغ بي ًدغم الضولت مً مهضع هام مً مهاصع الخمٍى بن التهغب الًٍغ

، زالٞا ٖلى لجىئها لال٢تراى الخاعجي ؤو بلى َب٘ ه٣ىص صون م٣ابل و الظي ًيخج ٖىه اعجٟإ في وؿبت الخطخم ؤو ٢ض جلجإ الؿُاس ي

٘ الًِٛ الجباجي هى ؤًًا له ٖضة آزاع ؾلبُت ٖلى اإلا٩لٟحن اإلالؼمحن.  الضولت ؤًًا بلى ٞع

 ؤلاضداز الىلدي: - ؤ

ل بالخطخم و ًيخج ٖلُه:هى ضخ ٢ضع مً الى٣ىص " ال٨خلت الى٣ضًت "، و َل٤   ٖلُه ٦ظل٪ الخمٍى

 .اصة في ؤلاهخاط ت لؤلؾٗاع، اعجٟإ ٚحر َبُعي صون ؤن ٣ًابله ٍػ اصة مَٟغ  ٍػ

 .ْهىع الخطخم بازخالٝ ؤهىاٖه 

 .ه٣و ال٣ضعة الكغاثُت للمىاَىحن و جضهىعها 

 .حُٛحر همِ الاؾتهال٥ 

  ٖملت الهٗبت.اهسٟاى الهاصعاث في البالص و الظي ًاصي ل٣هىع في خهى٫ ٖلى 

 .هىع الؿى١ الؿىصاء  2ازخال٫ الخىاػن الاظخماعي بحن َب٣اث املجخم٘، ْو

 الدًً العام: - ب

لت ؤو   ل للضولت، خُض ًم٨ً ؤن ٩ًىن صازلُا ؤو زاعظُا، ؤو ج٩ىن مضجه ٍَى باٖخباع ؤن الضًً الٗام مً بحن وؾاثل الخمٍى

٤ البى٪، ٞةن ال ٣ت الا٦خخاب الٗام ؤو ًٖ ٍَغ  لجىء بلُه ًاصي بلى آزاع ؾلبُت و جخمشل في:٢هحرة، و ٍَغ

اث في خالت حؿضًض و جخدمل ألاظُا٫ اإلاؿخ٣بلُت ؤٖباء هظه ال٣غوى زانت بط  - ٌك٩ل الضًً الٗام ٖبئا ٖلى محزان اإلاضٖٞى

 ٧اهذ مىظهت في ؤٚغاى اؾتهال٦ُت ال حٗىص بالٟاثضة ٖلى ألاظُا٫ الخالُت، ٦ما هى الخا٫ في الجؼاثغ.

 لٗام الىاجج ًٖ حؿضًض ال٣غوى، و ي٠ٗ ال٣ضعة الكغاثُت لؤلٞغاص.ه٣و ؤلاهٟا١ ا -

 بُٛت الخهى٫ ٖلى ٞىاثض في ألاظل ال٣هحر ؤو اإلاخىؾِ.للضولت  خاجي هدُجت اؾخسضام ألامىا٫ ؤو ب٢غايهاج٣لو اليكاٍ ؤلاه -

 ٣ٞضان الش٣ت في الضولت و ٖؼوٝ الهُئاث اإلاالُت و لؤلٞغاص ًٖ مىذ ال٣غوى. -

 

 الجبائي:شيادة الػغـ  - ث

٣ت ؤزغي لها آزاع   بي، بٍُغ ٌ الى٣و اإلاالي الظي هخج ًٖ التهغب الًٍغ ىت الٗمىمُت و لخٍٗى ل الخٍؼ ٢ض جلجإ الضولت لخمٍى

بت ؤو ٞغى يغاثب ظضًضة مما ًاصي بلى  اصة ؾٗغ الًٍغ بُت، ٧إن ج٣ىم الضولت بٍؼ ؾلبُت ٖلى اإلا٩لٟحن اإلالتزمحن بإصاء واظباتهم الًٍغ

اصة الٗبء الً بي ٖلى اإلا٩لٟحن اإلالتزمحن بىاظباتهم الجباثُت و بالخالي ًؼصاص ٖلُه الًِٛ الجباجي و هظا ما ًاصي:ٍػ  ٍغ

                                                           
بي و او٩ٗاؾاتها ٖلى الا٢خهاص الغؾمي في الجؼاثغ، مظ٦غة ماظؿخحر، مغظ٘ ؾاب٤، م  1  .98. لبض لغػ١، " ْاهغة التهغب الًٍغ
 .52. خمُض بىػٍضة، " ظباثُت اإلااؾؿت "، مغظ٘ ؾاب٤، م  2
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بت ٦ما ؾب٤ لىا الظ٦غ، و هىا جخد٤٣   اصة اإلاتهغبحن مً الًٍغ بت مما ًاصي بلى ٍػ بما بلى ٖؼوٝ هاالء اإلالتزمحن ٖلى صٞ٘ الًٍغ

 ل الًغاثب(.، ٦ثرة الًغاثب ج٣خ LAFFERمٗاصلت ) الٞحر ، 

٣ت ٚحر مباقغة.  بت بٍُغ   ؤو اهخ٣ا٫ هظه ألامىا٫ في ألازحر بلى اإلاتهغبحن مً صٞ٘ الًٍغ

  زاهيا: آلازاز الاكخطادًت: 

بت له   بت صوع ا٢خهاصي صوع هام ٧ىجها مىٓم و ؤصاة الخضزل الا٢خهاصي للضولت، لظل٪ ٞةن الخملو مً هظه الًٍغ بن للًٍغ

 الضولت مً ٖضة ظىاهب و هسو بالظ٦غ ما ًلي: او٩ٗاؾاث ؾلبُت ٖلى ا٢خهاص

 اعجٟإ مٗضالث الًغاثب و ؤؾٗاعها. -

 بٖا٢ت اإلاىاٞؿت الا٢خهاصًت. -

 بٖا٢ت الخ٣ضم الا٢خهاصي. -

 الخىظُه الىهمي لليكاٍ الا٢خهاصي. -

 ْهىع ؤػمت عئوؽ ألامىا٫. -

ا: - أ  ازجفاع معدالث الػسائب و أطعاَز

بي بلى به٣ام   ٘ مٗضالث الًغاثب لخُُٛت طل٪ جاصي ْاهغة التهغب الًٍغ بُت، ٞخلجإ الضولت بظل٪ بلى ٞع ؤلاًغاصاث الًٍغ

٘ مٗضالتها، ٝ اصة في ٖضص الًغاثب و بٞغ بي و ‘الى٣و في ؤلاًغاصاث و بالٍؼ ل الًِٛ الًٍغ بي ؾٝى ًدؿبب في جدٍى ن التهغب الًٍغ

بُت، و بظل٪ حُٛب الٗضال ه ٖلى اإلا٩لٟحن الظًً ًاصون واظباتهم الًٍغ بُت و الٗضالت الاظخماُٖت.و٢ٖى  1ت الًٍغ

 ئعاكت اإلاىافظت الاكخطادًت: - ب

بن اإلااؾؿت التي جخسلو مً صٞ٘ الًغاثب جد٤٣ ؤعباخا و ج٩ىن ويُٗتها اإلاالُت ؤخؿً مً اإلااؾؿت التي جضٞ٘ الًغاثب  

ًغاثب ٞهي ال جداو٫ جدؿحن مً صٞ٘ البهٟت مىخٓمت ٞاإلااؾؿاث ألا٢ل بهخاظُت هي التي ج٣ىم في ؤٚلب ألاخُان بٗملُت التهغب 

ل و  بي للخهى٫ ٖلى مىاعص للخمٍى ؤلاهخاظُت، ؤو جد٤ُ٣ الخ٣ضم الا٢خهاصي لخد٤ُ٣ ؤعباح ؤ٦بر، و بهما ج٣ىم بٗملُت التهغب الًٍغ

 ؤياإلاٗمى٫ بها في الؿى١ و طل٪ للخا١ باإلاؿخىي الٗالي الظي جخمحز به هٓحراتها  ألاؾٗاعمىسًٟت مً  بإؾٗاع مىخجاتها   بظل٪ جبُ٘

اصة في  ألازغي اإلااؾؿاث  ٤ الٍؼ  .ؤلاهخاطجدؿحن مؿخىي  ؤو ؤلاهخاظُتالتي حؿعى لخدؿحن ويُٗتها الا٢خهاصًت و اإلاالُت ًٖ ٍَغ

   ئعاكت الخلدم الاكخطادي:-ط

بي ًاصي بضوعه لخازحر الخُىع الا٢خهاصي و  بٖا٢تاإلاخمشل في  ألازغ بن   بٖا٢تاإلاىاٞؿت و الظي ًترجب ٖليها التهغب الًٍغ

 الخ٣ضم الا٢خهاصي.

 

مي لليشاؽ الاكخطادي:-د  الخىظيه الَى

ىان٢ض ًلجإ   بي و ال  ألا٦ثرا٢خهاصًت في ال٣ُاٖاث  ؤوكُت بلىالا٢خهاصًىن  ألٖا خباع  ًإزظون خؿاؾُت للتهغب الًٍغ بٗحن الٖا

ض ال٣ُمت  ألاوكُت ني، ؤي ؤجهم ال ًخىظهىن بلى ألاوكُت الا٢خهاصًت التي حؿاٖض في الخىمُت الا٢خهاصًت و جٍؼ اإلاًاٞت و الضزل الَى

بي ًهبذ ؾببا في الغ٧ىص الا٢خهاصي و الخسل٠.  2التي جسل٤ زغواث بياُٞت، و بظل٪ ٞالتهغب الًٍغ

                                                           
 .50اؾؿاث "، مغظ٘ ؾاب٤، م. خمُض بىػٍضة، " ظباثُت اإلا 1
 .51. خمُض بىػٍضة، " ظباثُت اإلااؾؿاث "، مغظ٘ ؾاب٤، م 2
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 ظهىز أشمت زؤوض ألامىال: -و

بي جخمشل في اٚلب  بن  ًٖ  بماالخ٣ُ٣ُت و جخم هظه الٗملُت  ؤعباخه ؤو ؤٖمالهاإلا٩ل٠ ع٢م  بزٟاءفي  ألاخُانٖملُت التهغب الًٍغ

٤ الا٦خىاػ،  طل٪ ٞان بٌٗ اإلا٩لٟحن ٣ًىمىن بٟخذ خؿاباث  بلى باإلياٞتٖلى ق٩ل مٗاصن ٧الظهب  ؤوه٣ضًت  ؤوعا١ٖلى ق٩ل  ؤوٍَغ

ً و تهغب عئ  به٣ام بًغاصاث الضولت، و بيٗاٝ اإلاىظىصاث الا٢خهاصًت باإلياٞت  بلىالص يء الظي ًاصي  ألامىا٫وؽ بى٨ُت زاعط الَى

بي ٠ًًٗ مً مبالٜ  الٗمىمُت و بالخالي بيٗاٝ الاؾدشماع و الخ٣لُل مً بم٩اهُاث الضولت في مجا٫  الاصزاعبلى طل٪ ٞان التهغب الًٍغ

 ..الخ.بىاء مؿا٦ً، مضاعؽ .ؤلاهٟا١ الٗمىمي ٧الخٗمحر،

 زالشا: آلازاز الاظخماعيت: 

بي ًسل بةٖاصة جىػَ٘ اإلاضازُل بحن   بُت حُٛب الٗضالت الاظخماُٖت، باإلياٞت بلى طل٪ ٞةن التهغب الًٍغ بُٛاب الٗضالت الًٍغ

بي ًازغ ٖلى ؾ٩ُىلىظُت  ض الٟىاع١ الُب٣ُت بُنهما، باإلياٞت بلى طل٪ ٞةن التهغب الًٍغ اإلا٩لٟحن الجزهاء هٓغا الُب٣اث املجخم٘ و ًٍؼ

بي ٧له ٖليهم ٞاهدكاع الٛل و الخضإ بحن مسخل٠ َب٣اث املجخم٘ ًاصي بلى جضهىع الخـ الجباجي و ُٚاب  لؿ٣ٍى الٗبء الًٍغ

ً الىٟ٘ الخام ًٖ  الىعي الٟغصي لضي اإلا٩لٟحن و حُٛب الش٣ت في ؾُاؾت الضولت الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت و ًًٟل بظل٪ اإلامٍى

 ام و ًمخىٗىن ًٖ الًغاثب  و اإلاكاع٦ت في الى٣ٟاث الٗمىمُت.الىٟ٘ الٗ

 و مما ؾب٤ ٞةهىا هبرػ ؤهم آلازاع الاظخماُٖت في ما ًلي: 

بي.ٖضم  - بت و مً زم ٖضم ٖضالت جىػَ٘ الٗبء الًٍغ  اإلاؿاواة بحن اإلا٩لٟحن في جدمل ٖبء الًٍغ

 بيٗاٝ عوح الخًامً بحن ؤٞغاص املجخم٘. -

 الاظخماُٖت بحن مسخل٠ الُب٣اث الاظخماُٖت.حٗم٤ُ الٟىاع١  -

بت. - بي ) الغقىة (، ؤو بحن اإلا٩لٟحن للخملو مً الًٍغ ٟي ال٣ُإ الًٍغ  1اهدكاع الٟؿاص ألازال١ بحن مْى

 اإلاؿلب الشالض: أطاليب ميافدت التهسب الػسيبي.

ني و الضولي و طل٪ مً   زال٫ مٗالجت ؤؾبابه ؾىٗغى ما ًلي:حٗمل الضولت ٖلى م٩اٞدت هظه الٓاهغة ٖلى اإلاؿخىي الَى

 جدظين فعاليت الىظام الػسيبي:  -1

بي هدُجت ٖضم ٞٗالُت هٓام  بي، لظل٪ ٞةن جدؿحن  ٞٗالُت طل٪ الىٓام ؾِؿاهم في مٗالجت ٌٗخبر التهغب الًٍغ الًٍغ

 الٓاهغة بمغاٖاة ما ًلي:

 جبظيـ الىظام الػسيبي:  -

بي بإؾلىب ًجب   ٘ الًٍغ الٗمل ٖلى جبؿُِ بظغاءاث ؤلاصاعة اإلاخٗل٣ت بغبِ و جدهُل الًغاثب، ًٞال ًٖ نُاٚت الدكَغ

ما٫  بي بالكٟاُٞت في بظغاءاث ٞغى الًغاثب، و في ج٣ُُم ع٢م ألٖا ٌؿهل ٖلى اإلا٩لٟحن ٞهمها، و ٖلُه ًجب ؤن ًدؿم الىٓام الًٍغ

ت اإلاخٗل٣ت بالغبِ و زانت بطا حٗل٤ ألامغ بالىٓام الجؼافي، و ٌ ٘ و حؿهُل ؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع بي في ويىح الدكَغ ؿاهم الاؾخ٣غاع الًٍغ

بي ًاصي  ٘ الًٍغ بي ل٨ثرة الخٗضًالث التي جُغؤ ٖلُه، ٦ما ؤن ح٣ٗض و ٖضم اؾخ٣غاع الدكَغ ٘ الًٍغ الخدهُل، بِىما ٌٗخ٣ض الدكَغ

بت، لظل٪ ًجب الٗمل ٖلى  بُت و اؾخ٣غاعها، باإلياٞت بلى ليكىي خالت مً الخؿاؾُت ججاه الًٍغ ٗاث الًٍغ جبؿُِ الدكَغ

بي.  2ويىخها بال٣ضع الالػم إلا٩اٞدت التهغب الًٍغ

 ئزطال هظام غسيبي عادل: -
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بي مً ؤهم الٗىامل   بي، و إلاٗالجت طل٪ الىي٘، ٌك٩ل ؤلاخؿاؽ بالخٗؿ٠ الًٍغ التي جاصي الؾخٟدا٫ ْاهغة التهغب الًٍغ

بي ٖاص٫، مً زال٫ مغاٖاة ما ًلي:ٌٗمل اإلاكٕغ ٖلى بعؾاء هٓام   يٍغ

بت. -  ألازظ بمبضؤ شخهُت الًٍغ

بت. -  قمىلُت الًٍغ

بت. -  اٖخضا٫ مٗض٫ الًٍغ

بي. -  ججىب الاػصواط الًٍغ

بت مضعوؾت. -  بٖٟاءاث يٍغ

بت، و طل٪ بٗض جمُحز ؤي َاثٟت في   باإلياٞت بلى طل٪ ًجب جد٤ُ٣ اإلاؿاواة الخامت بحن ظمُ٘ اإلامىلحن ؤمام ٢اهىن الًٍغ

ُت.اإلا بُت ًٖ ٚحرها مً لم ٨ًً طل٪ ألؾباب مىيٖى  ٗاملت الًٍغ

 جدظين الدشسيع الػسيبي: -

بي الجُض و اإلايسجم و اإلاترابِ، ٖلُه ؤن ًخجىب الشٛغاث التي جتر٥ مجاال للتهغب، و بالخالي ًجب بخ٩ام   ٘ الًٍغ بن الدكَغ

بي ختى ًٟىث الٟغنت ٖلى اإلا٩ل٠ لالؾخٟاصة  ٘ الًٍغ بي، نُاٚت ههىم الدكَغ ٘ الًٍغ مً بٌٗ الشٛغاث التي ٢ض ًخًمنها الدكَغ

بي، ختى هخم٨ً مً بخضار ججاوب  بحن و ٖلُه ؾض مىاٞظ التهغب، ؤي٠ بلى طل٪ ًجب بصزا٫ اإلاغوهت ٖلى ٢ىاٖض ال٣اهىن الًٍغ

 1الٓغوٝ الا٢خهاصًت و َبُٗت الًغاثب الجضًضة، و مضي ج٨ُٟها م٘ مؿخجضاث وزحرة الىمى الا٢خهاصي.

 جدظين الجهاش ؤلادازي الػسيبي:  -2

بُت جمخاػ بضعظت ٖالُت مً ال٨ٟاءة   غ بصاعة يٍغ بي الجُض ال ٨ًٟي وخضه إلاىاظهت ْاهغة التهغب بل ًجب جٞى ٘ الًٍغ بن الدكَغ

بي الجُض ال ًم٨ً ؤن ًخد٤٣ بال باإلصاعة التي جىٟظه ٖلى ؤعى الىا٢٘،  ٦ما ؤن ؾىاء مً خُض الخُب٤ُ ؤو الخىُٓم، ٞالىٓام الًٍغ

ل  بي ٚحر ال٠٨ء باؾخُاٖخه جدٍى بت خؿىت، بال ؤن الجهاػ الًٍغ بت ؾِئت بلى يٍغ ل يٍغ بي ال٠٨ء ال ًم٨ىه جدٍى الجهاػ الًٍغ

بُت، و طل٪ باجساط ؤلاظغاءاث الالػمت لتر٢ُت مؿخىي جل٪  بت خؿىت بلى ؤؾىؤ منها، مما ٌؿخىظب يغوعة الاهخمام باإلصاعة الًٍغ يٍغ

غة و حؿهُلؤلاصاعة مً زال٫ جدؿ  .ؤلاصاعةالٗمل مً زال٫ جىُٓم ظُض لخل٪  بظغاءاث حن هىعي و ٦مي إلم٩اهُاث اإلاخٞى

 جدظين ؤلامياهياث البشسيت: -

بُت ٖضة نٗىباث في  ؤلاصاعةالا٢خهاصًت و ما هخج ٖنها، مً اعجٟإ ٖضص اإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن، واظهذ   ؤلانالخاثفي ْل  الًٍغ

اث٠  ؤصاء ٟيها، و ه٣و ٦ٟاءاتهم اإلاهىُت، و في ْل هظا الازخال٫ بحن ْو ت اصر  بم٩اهُاتهاو  ؤلاصاعةمهاماتهم طل٪ ل٣لت ٖضص مْى البكٍغ

ٟحن، و  ًمً الًغوعي جدؿحن ٦ٟاءة اإلاْى بي، و هظا ما ًجب اجساط  بَاعاث ج٩ٍى  الخالُت: ؤلاظغاءاثمخسههت في املجا٫ الًٍغ

ٟحن في م ؤظىع جدؿحن  -  هلخت الًغاثب.اإلاْى

بي. - ني ًخماش ى و حٛحراث الىٓام الًٍغ  وي٘ بغهامج ج٩ٍى

-  ً ً ٢هض ج٩ٍى بت ٖبر مسخل٠ ظهاث الَى بُت و عؾ٩لت  بَاعاثٞخذ مضاعؽ مخسههت في مجا٫ الًٍغ حن ؤٖىانيٍغ  .بصاٍع

بُت لٛل٤ مىاٞظ  ؤلاصاعةاإلااصًت و الاظخماُٖت لٗما٫  ألاويإجدؿحن  - غاءاثالًٍغ  اإلا٣ضمت لهم. ؤلٚا

 ألزال٢ُاثٚحر مكغوٖت و مىاُٞت  ؾلى٦ُاثال٣ٗىباث إلاً ًشبذ في خ٣هم  ؤ٢س ىٖاصلت للتر٢ُت، باإلا٣ابل حؿلُِ  ؤؾـوي٘  -

 ٧الغقىة.اإلاهىت 

ٟحن في مجا٫ الغ٢ابت اإلاُضاهُت، زانت  - حر الخماًت الالػمت للمْى بمغا٢بت اإلاهالر الصخهُت للم٩لٟحن  ألامغحٗل٤  بطاجٞى

 2اإلاٗىُحن، لًمان الؿحر الخؿً إلاهامهم الغ٢ابُت.

 جدظين ؤلامياهياث اإلاادًت: -
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بُت ؾىاء ما ؤلاصاعةحٗضص مهام  بن اءها و جدهُلها،  بةخهاءجخٗل٤  الًٍغ بت و جدضًض ٖو اإلا٩لٟحن و البدض ًٖ اإلااصة الخايٗت للًٍغ

ت للٗمل، ٖملُاث جٟخِل و ع  بلى باإلياٞت غ م٣غاث مجهؼة بمغا٤ٞ يغوٍع و ٦ظا وؾاثل ٢ابت ملخخل٠ اإلالٟاث اإلاٗىُت، مما ٣ًخط ي جٞى

ا ظُضا، و جدلُل و خهغ  وإلاخابعيماصًت مخُىعة جخجاوب م٘ م٣خًُاث الٗهغ، و في هظا الؿُا١  ملٟاث اإلا٩لٟحن اإلاتزاًضة ؾىٍى

الم بصزا٫ ؤنبذ٢ُاؾُت  ؤو٢اثاإلاٗلىماث الخانت ب٩ل م٩ل٠ في  المحٗمُم  ؤنيغوعة خخمُت ًٟغيها الىا٢٘، خُض  آلالي ؤلٖا  ؤلٖا

بُت هى الٗالط الٟٗا٫ يض ٧ل   ؤلاصاعة ؤٖما٫في حؿُحر مسخل٠  آلالي بي، و ٨ًدس ي هٓام  ؤق٩ا٫الًٍغ المالتهغب الًٍغ  ؤهمُت آلالي ؤلٖا

٤ بغمجت ٖلمُت للملٟاث اإلاغا٢بت و ؾهىلت ال٨ك٠ ًٖ الىيُٗاث الاخخُالُت. بُت ًٖ ٍَغ  بالٛت ٧ىهه ٌؿمذ بخدؿحن الغ٢ابت الًٍغ

 جىظيم ؤلادازة الػسيبيت: -

٤  بن بت ٞو ت  مبضؤجىُٓم الًٍغ ت و ٞٗالُت في ؤلاصاعةالمغ٦ٍؼ ، حهضٝ لٟسر مجا٫ الجساط ال٣غاعاث بهٟت ٣ٖالهُت، و يمان ؾٖغ

ت اجسظ اإلاكٕغ بٌٗ الخٗضًالث في ظاهبها الخىُٓمي  ؤلاصاعةمل، و بدشا ًٖ ٞٗالُت الٗ بُت الجؼاثٍغ ه٩ُلت مهالخها ٖلى  بةٖاصةالًٍغ

ل  ؤلانالخاثمؿخىي مدلي و مغ٦ؼي لخجاوػ ه٣اثو الخىُٓم الؿاب٤ و الخ٠ُ٨ م٘  بُت اإلاىخهجت و في هظا املجا٫ ٢ام بخدٍى الًٍغ

ت  ؤلاصاعة ت ٖامت للًغاثب، مضً بلىاإلاغ٦ٍؼ اث ظ بةوكاءٖلى اإلاؿخىي املخلي ٣ٞام  بماٍغ ً.مضًٍغ ت مىػٖت ٖبر ٧امل جغاب الَى  1هٍى

 و اإلايلف: ؤلادازةجدظين العالكت بين  -3

بُت صوما لخس٠ُٟ خضة الخىجغ اإلاىظىصة بحن اإلا٩ل٠ و  ؤلانالخاثحؿعى   بُت، ٢هض  ؤلاصاعةالًٍغ ججاوب و  بخضارالًٍغ

ج٩ىن  ؤن، لظل٪ ًجب ؤلاصاعةجهالر مً قاهه ج٣لُل خاالث التهغب، طل٪ ب٨ؿب ز٣ت اإلا٩ل٠ و الظي ٩ًىن زمغة لٗال٢ت خؿىت م٘ 

و الخًامً بحن اإلا٩ل٠ و عوح الخٗاون  إليٟاءبُٗضا ًٖ الٗضاوة و الخؿاؾُاث مىظهت  بوؿاهُتالٗال٢ت ٢اثمت ٖلى مبضؤ ٖال٢اث 

بُت، و ٢هض جدؿحن الٗال٢ت ًجب مغاٖاة  ؤلاصاعة  الخالُت: ؤلاظغاءاثالًٍغ

 وشس الىعي الػسيبي: -

بي و   ُه الًٍغ بي، ختى جهبذ  ب٢ىاٖهٌٗخبر اإلا٩ل٠ الُٝغ اإلاباقغ في ٖملُت التهغب، لظل٪ ًجب جىمُت ٖو بالىاظب الًٍغ

بي ًجب اجساط  ؤ٦ثر ؾلى٦ُاجه  الخالُت:  ؤلاظغاءاث٣ٖالهُت و مً اظل وكغ الىعي الًٍغ

ُتُام بدمالث ال٣ - بُت، و مً اظل طل٪  جٖى اتهم متى ًضع٥ اإلا٩لٟحن بىاظباتهم الًٍغ لجمُ٘ اإلا٩لٟحن بازخالٝ مؿخٍى

ت، و جىُٓم ملخ٣ُاث و  بصاعةحؿخسضم  مٟخىخت ٖامت خى٫ الىٓام  ؤبىابالًغاثب قتى الُغ١ مشل: الصخاٞت م٨خىبت و مؿمٖى

بي و مؿخجضاجه.  الًٍغ

بت ٧ىجها جمشل مؿاهمت في مالُت الضولت و التي جسهو لل٣ُام بالخضماث الٗامت  ؤهمُتٖلى جدؿِـ اإلا٩ل٠  - صٞ٘ الًٍغ

بت، باإلا٣ابل ًجب  جؼعٕ في هٟىؽ اإلاىاَىحن هٓغة ؾِئت  ؤنباهتهاط ؾُاؾت اجٟا٢ُت عقُضة ختى ج٨ؿب اخترام و ز٣ت اإلا٩ل٠ للًٍغ

بت. ألولئ٪  الظًً ًتهغبىن مً صٞ٘ الًٍغ

بت و  - ت ٢هض  ؤهمُتهامً زال٫ حٗمُم  ؤهضاٞهاالخٍٗغ٠ بالًٍغ ت جغبٍى ٍى بُت للمىاًَ. بعؾاءفي بغامج جٖى  2ز٣اٞت يٍغ

 :اإلايلف ئعالمجىىيً و  -

ً اإلا٩ل٠ و   ل طل٪ اإلا٩ل٠ مً مٗاعى ًٖ  بلى بٖالمهحهضٝ ج٩ٍى بت  ؤصاءجدٍى ، بلُه ؤ٦ثرم٩ل٠ ملتزم و طل٪ بالخ٣غب  بلىالًٍغ

يُت و  بةجبإ عقُضة، مً زال٫ جش٠ُ٣ اإلا٩ل٠ و اَالٖه بمسخل٠ اإلاؿخجضاث و الخٗضًالث التي ٌكهضها الىٓام  بٖالمُتؾُاؾُت ج٩ٍى

بي، و حؿخٗحن  بُت بالصخ٠ و اإلايكىعاث و املجالث الضوعٍت  ؤلاصاعةالًٍغ بي، و جٟؿحر  إلبغاػالًٍغ مؿخجضاث الىٓام الًٍغ

بُت، و  ؤلاظغاءاث  ؤلاصاعةم٩اجب ٖلى مؿخىي مهالر  ب٢امتالظي ٢ض جخًمً الىهىم ال٣اهىهُت. ٦ما ًجب  الٛمىى بػالتالًٍغ

بُت جى٧ل لها مهمت قغح  ٟحن ماهلحن  ؤناإلاخٗل٣ت بالتزاماث اإلا٩لٟحن، و ًجب  ؤلاظغاءاثالًٍغ حؿحر هظه اإلا٩اجب مً َٝغ مْى

ُٟت اإلاى٧لت   خؿً الاؾخ٣با٫ و الاؾخجابت ملخخل٠ حؿائالث اإلا٩لٟحن. ، و ٌؿٗىن لخدؿحن الٗال٢ت م٘ اإلا٩لٟحن مً زال٫بليهمبالْى

 جدظين العالكاث ؤلاوظاهيت:  -
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اث  ألازغالىؾاثل طاث  ؤهممً  ؤلاوؿاهُتحك٩ل الٗال٢اث   البالٜ ٖلى هٟؿُت اإلا٩ل٠، بدُض حٗمل ٖلى جدؿحن جهٞغ

ٟحن  بُت. و لخد٤ُ٣ طل٪ ًجب  باإلصاعةاإلاْى ٟحن  بخضارالًٍغ ً الىٟس ي لجمُ٘ اإلاْى بُت و الهاصٞت  باإلصاعةبغامج الخ٩ٍى  بلىالًٍغ

 جدؿحن اإلاٗاملت ججاه اإلا٩لٟحن.

  جدظين السكابت الجبائيت: -4

بي الظي ٌٗخمض ٖلى   حٗخبر الغ٢ابت الجباثُت بظغاء يغوعي، ٦ما ؤجها ج٨دس ي ؤهمُت بالٛت، و طل٪ هٓغا لُبُٗت الىٓام الًٍغ

بُت بٗضة  داث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلا٩لٟحن والتي ٢ض ال ح٨ٗـ الخ٣ُ٣ت، لظل٪ ج٣ىم ؤلاصاعة الًٍغ للغ٢ابت الجباثُت  ؤق٩ا٫الخهٍغ

 اإلاغج٨بت، و جخى٠٢ ٞٗالُت الغ٢ابت الجباثُت ٖلى ما ًلي:٢هض ال٨ك٠ ًٖ مسخل٠ املخالٟاث 

اعجىُٓم  -  ال٣اهىوي اإلاغا٢بت الجباثُت. ؤلَا

 الغ٢ابت الجباثُت. ؤق٩ا٫حٗضص  -

 1الٛغاماث و ال٣ٗىباث الجباثُت. ؤهمُت -

 أَميت الخعاون الدولي في ميافدت التهسب الػسيبي:  -5

بي ٖلى اإلاؿخىي الضولي، ٧اؾخٗما٫ ؾٗغ الخىاػ٫ ٚحر خ٣ُ٣ي في الٗملُاث م٘ الٟغوٕ اإلاىظىصة   ل٣ض احؿ٘ هُا١ التهغب الًٍغ

في الخاعط، و ٦ظل٪ اإلاٗامالث الىهمُت م٘ الخاعط و التي حؿمذ بخبٌُُ ألاعباح ٚحر مهغخت، مما ًجٗل الخٗاون الضولي يغوعة 

غ مٗلىماث ٧اُٞت خى٫ وكاٍ اإلا٩ل٠ ؾىاء في  خخمُت. ٦ما ؤن ؤلاظغاءاث املخلُت بي ختى ج٩ىن ٞٗالت ًجب جٞى إلا٩اٞدت التهغب الًٍغ

بدباص٫ اإلاٗلىماث التي جُٟض في ال٨ك٠ ًٖ الىيُٗت اإلاالُت الضازل ؤو الخاعط، لظل٪ جلجإ الضو٫ بلى الخٗاون ُٞما بُنها و طل٪ 

٤ ٣ٖض اجٟا٢اث صولُت  بي، و ٢ض ج٩ىن جل٪ الاجٟا٢ُاث في ق٩ل زىاجي، للم٩ل٠، و ًخم طل٪ الخٗاون ًٖ ٍَغ إلا٩اٞدت التهغب الًٍغ

م مً ألاهمُت  بي، و وكحر ؤهه ٖلى الٚغ باإلياٞت بلى ظهىص بٌٗ الهُئاث  الضولُت مشل: مىٓمت ألامم اإلاخدضة في م٩اٞدت التهغب الًٍغ

بي الضولي، ٦ما ؤن اإلاى ٓمت الٗاإلاُت للخجاعة حٗاعى مبضؤ هظا الخٗاون إلاا ٢ض التي جبضحها  مسخل٠ الضو٫ في مٗالجت الاػصواط الًٍغ

ما٫ في  ت و بٞكاء ؤؾغاع ألاعنضة الى٣ضًت التي ًمخل٨ها عظا٫ ألٖا ت اإلاٗامالث الخجاٍع ًىُىي ٖلُه مً بظغاءاث جاصي بلى اإلاؿاؽ بؿٍغ

 بىى٥ الضو٫ املخخلٟت.

بي في مدىعًٍ،   ًىهب ألاو٫ ٖلى ا٦دكاٝ التهغب و جدضًض هُا٢ه و ًخٗل٤ ًىضعط الخٗاون الضولي في ٖالط مك٩لت التهغب الًٍغ

الشاوي بخدهُل الًغاثب اإلاؿخد٣ت و التي ج٩ىن ٢ض زغظذ مً ازخهام الضولت و ؤنبدذ جابٗت إل٢لُم صولت ؤزغي، باليؿبت 

بُت ُٞما بُنها، بال ؤجها جىاظه ٖض ة نٗىباث ؾىاء مً ال٦دكاٝ التهغب و جدضًض هُا٢ه حؿخٗحن الضو٫ بدباص٫ اإلاٗلىماث الًٍغ

 الىاخُت الٟىُت ؤو الىٟؿُت، و ًخطر طل٪ ٦ما ًلي:

 الطعىباث الفىيت: -

ت ؤو ألاوعا١ اإلاالُت اإلاىصٖت ٞيها   ٌؿخلؼم جباص٫ اإلاٗلىماث بحن الضو٫ الاؾخٟؿاع مً البىى٥ املخخلٟت ًٖ الخؿاباث الجاٍع

ت مما ٢ض ًىاظه مٗغيت جل٪ البىى٥ التي  ٌ بٞكاء ؤؾغاع ٖمالئها.ألشخام َبُُٗت ؤو مٗىٍى  جٞغ

بُت اقترا٥ ٖضة صو٫ خُض جهبذ هظه الاجٟا٢اث ٖضًمت الٟاثضة   جخُلب الاجٟا٢اث الضولُت الخانت بدباص٫ اإلاٗلىماث الًٍغ

ض التهغب  بطا لم ًخىاٞغ لها الٗضص ال٩افي مً الضو٫، بطا ؤن الضو٫ التي جٓل زاعط هُا١ هظه الاجٟا٢اث جلجإ بليها عئوؽ ألامىا٫ التي جٍغ

 مً الًغاثب.

 الطعىباث الىفظيت: -

ًىن طل٪ متى ٖلمىا ؤن  هظه اإلاٗلىماث مٟغويت   ىت بلضهم، و ل٨نهم ًٞغ ٢ض ٣ًبل اإلامىلحن ؤلاصالء باإلاٗلىماث إلاهلخت زٍؼ

ى اإلاٗلىماث التي ٖليهم إلاهلخت زؼاهت صولت ؤظىبُت، لهظا اهخم الٟىُىن بإن ًىضخىا في الاجٟا٢اث اإلابرمت ؤن جباص٫ اإلاٗلىماث ًخم ٖل

٘ ٧ل صولت.  ٌؿمذ به حكَغ
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ت الاؾخ٣اللُت ملخخل٠ الضو٫ و ُٞما   ًخٗل٤ بخدهُل الًغاثب ٞةن الخٗاون ؤلاصاعي الضولي مدضوص للٛاًت، و طل٪ هٓغا للجٖز

بُت. ٗاتها الًٍغ  1زانت في حكَغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالضت الفطل ألاول:

بت، اؾخسلهىا ؤجها ٍٞغًت ه٣ضًت ًسً٘ لها ٧اٞت اإلا٩لٟحن ؾىاء ٧اهىا َبُُٗحن ؤو   مً زال٫ جُغ٢ىا لئلَاع الىٓغي للًٍغ

حن و ٢ض جُىعث ؤهضاٞها مً ا٢خهاعها ٖلى جد٤ُ٣ هضٝ الخهُلت الؾخٗمالها ٧إصاة لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ ا٢خهاصًت، اظخماُٖت و  مٗىٍى

بي ؾُاؾت هاهُ٪ ًٖ الٗىامل التي ؤصث ل٨ب بت هدُجت جُىع َغ١ التهغب الًٍغ هدُجت الخُىعاث الهاثلت في ذ ٖمل هٓام الًٍغ

الٓاهغة،  ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و الاجهاالث و خخمُاث جٟغيها الٗىإلات الا٢خهاصًت، مما ػاص مً نٗىبت وي٘ بَاع مٟاهُمي لهظه 

ت زلهىا ل٩ ىجها حٗىص ألؾباب مخضازلت و مغجبُت ُٞما بُنها، جخٗل٤ خُض خاولىا حصخُو الٓاهغة مً زال٫ صعاؾت ؤؾبابها الجىهٍغ

 الجاهب ؤلاصاعي إلاهلخت الًغاثب.
ً
 ؤؾاؽ بخ٨ٟحر اإلا٩ل٠، و َبُٗت الٓٝغ الا٢خهاصي، و ؤًًا

بي ٞةن الىدُجت واخضة،   ٚحر ؤهه مهما ٧اهذ ألاؾباب وعاء التهغب الًٍغ

اث: مالُت، ا٢خهاصًت، اظخماُٖت، ؾُاؾُت وهدُجت هظه  و جخمشل في آلازاع الؿلبُت التي جسلٟها هظه الٓاهغة ٖلى  ٖضة مؿخٍى

ني و ًٟىث  آلازاع الؿلبُت التي زلٟتها الٓاهغة اؾخىظب ٖلى الضولت وي٘ ٦ُان عصعي و٢اجي لهظا الجًز٠ الظي ًىسغ الا٢خهاص الَى

خه في الٟهل ال٣اصم.ٖلُه ٞغنت الاؾخٟاصة مً مىاعص مالُت هامت، هظا ال٨ُان ب٩ل م٩ىهاجه و هُا٧له و ؤصوا  جه ؾٝى هداو٫ مٗٞغ

                                                           
ت و الخُب٤ُ "، مغظ٘ ؾاب٤، م.  1 بي بحن الىٍٓغ  .171 هانغ مغاص، " ٞٗالُت الىٓام الًٍغ
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 ملدمت الفطل الشاوي: 

ىت، و ج٨دس ي حٗض الغ٢ابت الجباثُت ؤخض ؤهم ؤلاظغاءاث   التي حؿعى مً زاللها ؤلاصاعة الجباثُت بلى املخاٞٓت ٖلى خ٣ى١ الخٍؼ

ذ بمضازلُه مً  بت في الخهٍغ ت اليؿبُت اإلا٩ل٠ بالًٍغ خي، ؤي ؤهه ًمىذ الخٍغ ؤهمُت بالٛت ؤ٦ثر هٓغا ألن الىٓام الجباجي هٓام جهٍغ

داث اإلا٨خدبت الػ   جل٣اء هٟؿه، لظا حٗخبر الغ٢ابت ٖلى هظه الخهٍغ
ً
مت، ألجها في ال٨شحر مً ألاخُان ج٩ىن ٚحر صخُدت و ناص٢ت، هٓغا

بت.  لؤلزُاء اإلاغج٨بت ؤزىاء بٖضاصها ؾىاء ٖلى خؿً هُت ؤو ؤؾىء هُت بهضٝ الخملو مً صٞ٘ الًٍغ

ذ التي ًخمخ٘ بها الٗىهغ الجباجي يمً   ت الخهٍغ الىٓام ٦ما ؤن الغ٢ابت  الجباثُت عمؼ مً الغمىػ الضًم٣غاَُت، خُض ؤن خٍغ

خي بُت بلى   ًجٗله ًدضص ؤؾاؽ ؤلازًإ  الجباجي الخهٍغ ُت الًٍغ الجباجي بىٟؿه، و ًهغح باإلاٗلىماث الالػمت التي جدضص ألاٖو

٤ الغ٢ابت الالخ٣ت لهظه اإلاُُٗاث اإلاهغح بها.  ؤلاصاعة، و هى ألامغ الظي ًم٨ً الخإ٦ض مىه ًٖ ٍَغ

 خُض ؾيخُغ١ في هظا الٟهل للمباخض الخالُت: 

 اع الىٓغي للغ٢ابت الجباثُت.ا  إلابدض ألاو٫: ؤلَا

 .بي  اإلابدض  الشاوي: بظغاءاث الغ٢ابت الجباثُت في م٩اٞدت التهغب الًٍغ

 .بي  .اإلابدض الشالض: صوع الغ٢ابت الجباثُت في م٩اٞدت ْاهغة التهغب الًٍغ
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 اإلابدض ألاول: ؤلاؾاز الىظسي للسكابت الجبائيت.

ض ؤن حٗٓم ؤعباخها، ٞالغ٢ابت لها صوع ٞٗا٫ في جد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلااؾؿت ٞهي ج٣ىم بخ٣ُُم  حٗض الغ٢ابت ظؼء مً ٖمل اإلااؾؿت التي جٍغ

ىت و جداعب  ٖملها، و طل٪ بةُٖاء هخاثج ؤٖمالها و ال جسخل٠ الغ٢ابت اإلاالُت في اإلااؾؿت ًٖ الغ٢ابت الجباثُت جداٞٔ ٖلى ؤمىا٫ الخٍؼ

ُٟت الغ٢ابت الجباثُت.مً ًسخلؿها، و لل  خٗٝغ ؤ٦ثر ٖلى ْو

 اإلاؿلب ألاول: مفهىم السكابت الجبائيت و أَدافها.

 :الفسع ألاول: مفهىم السكابت الجبائيت 

ىت الٗمىمُت، بال   ل الخٍؼ حٗض الغ٢ابت الجباثُت ظؼء ال ًخجؼؤ مً الغ٢ابت الٗامت التي جٟغيها الضولت للخٟاّ ٖلى مهاصع جمٍى

 الخهىنُاث و اإلاحزاث جخه٠ بها باقي ؤهىإ الغ٢ابت.ؤم لها بٌٗ 

 أوال: حعسيف السكابت: 

 ٢بل الخٗٝغ ٖلى مٟهىم الغ٢ابت ًجب جىيُذ مٗنى الغ٢ابت في اللٛت: 

   حعسيف لغت: -1
ً
َبُه، ع٢ابت

َ
َب َع٢

َّ
 [ خغؾه. َعا٢ب هللا  –] َع٢

ُ
َبت

ْ
 و َع٢

ُ
بت

ْ
 و ِع٢

ً
 و ع٢باها

ُ
 و َع٢ابت

ً
ىبا

َ
 و ُع٢

ً
ىبا

ُ
 .1في ؤمغه: زاٞهَع٢

 ل٣امىؽ ؤمُل لُتري "  
ً
٣ا " يض الٗمل بط ؤن ؤنلها ٌٗىص ؤو ًى٣ؿم بلى  EMEL  LITTREو هي حٗني في اللٛت الٟغوؿُت ٞو

٣ٞضث هظا اإلاٗنى بخُىع الؼمً و  " ؤي السجل ؤو ال٣اثمت، و٢ض ROLE  " و حٗني اإلاىاظهت، و الك٤ الشاوي " CONTREق٣حن، ألاو٫ " 

 2و اإلاخابٗت. ؤلاقغاٝحٗني  ؤنبدذ

 بعدة حعازيف هرهس منها: الاضؿالححعسيف في   -2

ت  بطا"الغ٢ابت هي الخد٤ُ٣ ٦ما  ؤن بلى ؤقاعحٍٗغ٠ هجري ٞاًى٫ الظي   ٧ان ٧ل ش يء ًدضر َب٣ا ًدضر َب٣ا للخُت اإلاىيٖى

ب٣هض مٗالجتها و مى٘ ج٨غاع خضوثها  ألازُاءه٣اٍ ال٠ًٗ و  بلى ؤلاقاعةٚغيها هى  ؤنو الخٗلُماث الهاصعة و اإلاباصت املخضصة و 

 3".ألاٞٗا٫الىاؽ  -ألاقُاء-جُب٤ ٖلى ٧ل ش يء  ؤجها٦ما 

 :زاهيا:مفهىم السكابت الجبائيت 

ت"الغ٢ابت اإلاالُت،  ألازغي  ؤق٩الهالِـ هىا٥ ازخالٝ قاؾ٘ بحن حٍٗغ٠ الجباثُت و حٍٗغ٠ الغ٢ابت في   ..." الن الغ٢ابت ؤلاصاٍع

ُٟت  ذ الغ٢ابت الجباثُت  ألا٦ثرالجباثُت حٗخبر هي الْى بي، خُض ٖٞغ ٞٗالُت و هجاٖت في ال٨ك٠ و مالخٓت و ٢ُاؽ التهغب الًٍغ

 و هظ٦غ منها: ألازغي بٗضة حٗاٍع٠ هي 

ت لًمان اإلاؿاواة بحن " حعسيف اإلادًسيت العامت للػسائب:  ا في صٞ٘ ال ألاٞغاصهي الىؾُلت الًغوٍع بت، و حك٩ل قَغ ًٍغ

ٟت و ٖاصلت بحن اإلااؾؿاث." ألاؾاؾُتمً الكغوٍ   4و الٟٗالت لخد٤ُ٣ مىاٞؿت قٍغ

 بإجها: :و كد عسفها مىخب املحاطبت الحىىميت ألامسيىيت 

بي اإلا٣ضم مً ٢بل اإلا٩ل٠، لخدضًض ُٞما  ألاصلتاإلاغاظٗت الجباثُت هي ظم٘ و ج٣ُُم " ًٖ اإلاٗلىماث اإلاهغح بها بمىظب البُان الًٍغ

بت الصخُذ"، خُض اٖخبرث الجمُٗت الخ٣ىُت لخىُٓم م٩اجب اإلاغاظٗت و الاؾدكاعة "بدؿضًض  ٢ام بطا "، اإلاغاظٗت ATICمبلٜ الًٍغ

ت مً اإلاغاظٗاث الٗملُت مً زال٫ ا٢تراح ا ت مخىٖى خى٫  عؤي ببضاءلخٍٗغ٠ الخالي: "جخمشل اإلاغاظٗت الجباثُت في الجباثُت ٦مجمٖى

                                                           
 .256، م 1981لبىان،  11، اإلاُبٗت ال٩ازىل٨ُُت، َبٗت 1986ب  –م  –. معجم الُالب، صاع اإلاكغ١، جىػَ٘ اإلا٨خبت الكغ٢ُت ؾاخت الىجمت  1
، 2008-2007الاظخماُٖت، ظامٗت ٢ؿىُُىت، . الؿُٗض بلىم، ؤؾالُب الغ٢ابت و صوعها في ج٣ُُم ؤصاء اإلااؾؿت الا٢خهاصًت، مظ٦غة ماظؿخحر، ٧لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت و  2

 .14م
اص، مغظ٘ ؾاب٤، م 3  .50. ٖبض ال٣اصع مٚغ
 .19، م2010. لُاؽ ٢ُاب طبُذ، مؿاهمت جض٤ُ٢ مداؾبي في صٖم الغ٢ابت الجباثُت، مظ٦غة ماظؿخحر، ٧لُت ٖلىم ا٢خهاصًت، ظامٗت بؿ٨غة،  4
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ت الهُا٧ل الجباثُت للىخضة و  ٣تمجمٖى ذ  هي هضٝ اإلاغاظٗت الجباثُت" ؤق٩الهاٖملها، و بالخالي ٞجباًت الىخضة ب٩ل  ٍَغ ٞغ  ؤًًاٖو

ت، م٘ وكاٍ اإلااؾؿت مٗبر ٖىه بهض١ في خ ؤن"ٖباعة ًٖ ٞدو اهخ٣اصي مىظه للخد٤٣ مً  ؤجهاٖلى  ؿاباث اإلااؾؿت الؿىٍى

بُت"مغاٖاة   1ال٣ىاٖض و اإلاباصت الًٍغ

ٟها   داث الجباثُت للم٩ل٠ و  الخإ٦ضالجباثُت بُٛت  ؤلاصاعة: "جل٪ الٗملُاث اإلاىخٓمت التي ج٣ىم بها ؤًًاو ًم٨ً حٍٗغ مً الخهٍغ

بي اإلاؿخد٤ ٖلى ٖاج٤ اإلا٩لٟحن  ؤصاءمُاب٣تها م٘ ما هى مىظىص في الىا٢٘ بهضٝ ال٨ك٠ ًٖ مىا٢٘ الٛل و التهغب مً  الضًً الًٍغ

ىت الٗمىمُت و اؾترصاص ٢ُمخه في خالت خضور طل٪." بت اججاه الخٍؼ  2بالًٍغ

ها   داث و الىزاث٤ اإلاؿخٗملت لخدضًض  لئلصاعة: "الؿلُت املخىلت ؤجهاٖىاصي مهُٟى  ألاؾخاط٦ما ٖٞغ الجباثُت بمغا٢بت الخهٍغ

بت  بت، و ٦ظا  ألازُاءمً اظل ا٦دكاٝ الى٣اثو و جصخُذ ، بجاوة ؤوخ٤  ؤوعؾم  ؤو٧ل يٍغ اإلاغج٨بت مً َٝغ اإلا٩لٟحن بالًٍغ

جدضًض  ؤوالالغ٢ابت الجباثُت ًجب  ؤهىإمسخل٠  بلىٞدو املخاؾبت مهما ٧اهذ الضٖامت اإلاؿخٗملت لخٟٔ الىزاث٤، و ٢بل الخُغ١ 

 3ٖملُاث الغ٢ابت الجباثُت. إلظغاءالغثِؿُت  ألاؾباب

ذ الغ٢ابت الجباثُت: ٖلى   ت الٗملُاث و ؤجهاو مً الىاخُت ال٣اهىهُت ٣ٞض ٖٞغ التي تهضٝ للخد٤٣ مً صخت و  ؤلاظغاءاث: مجمٖى

داث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلا٩ل٠، و طل٪ مً زال٫ مً زال٫ م٣اعهتها بٗىانغ و مُُٗاث زاعظُت و هظا الخ٤ مدّٟى  هؼاهت الخهٍغ

٘ الجباجي".  4بىهىم و مىاص الدكَغ

بت ؤو خ٤  " ٖلى ؤجها " عسفها الدشسيع الجصائسي:  داث و اإلاؿدىضاث اإلاؿخٗملت لٟغى ٧ل يٍغ جغا٢ب ؤلاصاعة الجباثُت الخهٍغ

 ؤو 
ً
 ؤو ؤحٗابا

ً
ؤو عؾم ؤو بجاوة، ٦ما ًم٨نها ؤن جماعؽ خ٤ الغ٢ابت ٖلى اإلااؾؿاث و الهُئاث التي لها نٟت الخاظغ و التي جضٞ٘ ؤظىعا

 ُٗتها.مغجباث مهما ٧اهذ َب

 و مً زال٫ هظه الخٗاٍع٠ حؿخسلو الهٟاث الخالُت للغ٢ابت الجباثُت: 

 خ٤ مً خ٣ى١ الضولت جماعؽ ؤلاصاعة الجباثُت في نىعة مىٓمت و ٢اهىهُت.الغ٢ابت الجباثُت  -

داث الجباثُت للم٩ل٠ و مُاب٣تها إلاا هى مىظىص في الىا٢٘ للخإ٦ض مً  -  مهضا٢ُتها.حؿتهضٝ الخد٤ُ٣ في مسخل٠ الخهٍغ

بي و اؾترصاص خ٣ى١ الضولت الىاظبت الخدهُل. -  هضٝ الغ٢ابت الجباثُت هى ال٨ك٠ ًٖ مىا٢٘ الٛل و التهغب الًٍغ

ىت الٗمىمُت. -  ًىهب اهخمام الغ٢ابت الجباثُت في املخاٞٓت ٖلى مىاعص الخٍؼ

  .الفسع الشاوي: أَداف السكابت الجبائيت 

مسخلٟت جغمي لخد٣ُ٣ها، ٞللغ٢ابت الجباثُت ؤهضاٝ مً الىاخُت ال٣اهىهُت، الجباثُت ٖضة ؤهضاٝ مً هىاحي  للغ٢ابت 

 مً الىاخُت الاظخماُٖت و ًم٨ً جلخُهها في آلاحي: 
ً
ت، و ؤزحرا  الا٢خهاصًت، اإلاالُت، ؤلاصاٍع

: مً الىاخيت اللاهىهيت:  
ً
 أوال

باإلا٩لٟحن م٘ ال٣ىاهحن  و في اإلا٣اعهت و الخإ٦ض مً مضي مُاب٣ت و مؿاًغة مسخل٠ الٗملُاث اإلاالُت و اإلااصًت الخانت و ًخمشل  

بت   ٖلى طل٪ جغج٨ؼ الغ٢ابت الجباثُت ٖلى مبضؤ اإلاؿاولُت و املخاؾبت إلاٗا٢بت اإلا٩لٟحن بالًٍغ
ً
ٗاث الجباثُت املخخلٟت، و خغنا الدكَغ

بُت و جخمشل هظه ألاهضاٝ في ما ًلي:ٖلى ججاوػاث و مسالٟاث ً  ماعؾىجها للتهغب مً صٞ٘ التزاماتهم الًٍغ

ذ به  - ُت و صخت مسخل٠ الٗملُاث اإلاالُت اإلاسجلت في صٞاجغ اإلا٩لٟحن و م٣اعهت جُاب٣ها م٘ ما جم الخهٍغ الخد٤٣ مً مضي قٖغ

 لئلصاعة الجباثُت.

٘ الجباجي. - ٤ للدكَغ بت ٞو  الخإ٦ض مً جىُٟظ و جدهُل الًٍغ

بت و حٗمُمها ٖلى ٧ل اإلا٩لٟحن بها، و طل٪ مً زال٫  - ٤ إلاباصت الًٍغ بُت ٞو ٗاث و ال٣ىاهحن الًٍغ مغا٢بت و جُب٤ُ الدكَغ

بُت بك٩ل ٢اهىوي. بُت و يمان خهىلهم و اؾخٟاصتهم مً خ٣ى٢هم الًٍغ  جإصًتهم اللتزاماتهم الًٍغ

                                                           
داث الجباثُت"، مظ٦غة ماظؿخحر، ٧لُت ٖلىم ا٢خهاصًت، ظامٗت وع٢لت، . ٢دمىف ؾمُت، "صوع اإلاغاظٗت الجباثُت في جدؿحن ظىص 1  .16، م2012-2011ة جهٍغ
بي"، مظ٦غة لِؿاوـ، ظامٗت اإلاضًت، 2  .50، م2004. دمحم ٖاقىع الُٗضاوي، "صوع اإلاغاظٗت الجباثُت في م٩اٞدت التهغب و الٛل الًٍغ
بي الجؼاثغي"، مُبٗت مؼواع، الجؼاثغ، . ٖىاصي مهُٟى، الغ٢ابت الجباثُت ٖلى اإلا٩لٟحن بالً 3 بت في الىٓام الًٍغ  .11، م2009ٍغ
 .81، م2012-2011املخاؾبُت، مظ٦غة ماظؿخحر في ٖلىم ا٢خهاصًت، ظامٗت بؿ٨غة،  اإلاٗلىماث. ؾلُمان ٖخحر، صوع الغ٢ابت الجباثُت في جدؿحن ظىصة  4
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 زاهيا: مً الىاخيت الاكخطادًت و اإلااليت:   

اصة الغ٢ابت بلى املخاٞٓت ٖلى ألامىا٫ الٗامت مً الًُإ بمسخل٠ ؤق٩اله ؾىاء ؤ٧ان ؾغ٢ت، جالٖب ؤو تهغب، بٛغى تهضٝ   ٍػ

اهُت للمجخم٘ في ٖضة مجاالث ؾىاء  ض مً الٞغ اصة اإلاىاعص اإلاخاخت لئلهٟا١ الٗمىمي و اإلاٍؼ ىت الٗمىمُت مما ًاصي بلى ٍػ بًغاصاث الخٍؼ

 ا٢خهاصًت ؤو ٚحرها.

 مً الىاخيت ؤلادازيت: زالشا: 

اصة ٞٗالُتها مً زال٫ اإلاٗلىماث التي ج٣ضمها و ًم٨ً ؤن هلم بهظا   بُت و ًخمشل طل٪ في ٍػ  هاما لئلصاعة الًٍغ
ً
جلٗب الغ٢ابت صوعا

 الضوع في الى٣اٍ الخالُت:

اإلاٗمى٫ بها، مما ٌؿاٖض  حؿاٖض الغ٢ابت الجباثُت ٖلى بم٩اهُت ٦ك٠ الشٛغاث ال٣اهىهُت و الى٣اثو اإلاىظىصة في الدكَغٗاث -

بُت ٖلى اجساط بظغاءاث جصخُدُت و بًجاص خلى٫ لهظه الشٛغاث و الى٣اثو.  ؤلاصاعة الًٍغ

ت و ؤلاإلاام بإؾبابها و ج٣ُُم آزاعها، و بالخالي اجساط  - جدضًض الاهدغاٞاث و ٦ك٠ ألازُاء ٌؿاٖض ؤلاصاعة الجباثُت في اإلاٗٞغ

 .ال٣غاعاث اإلاىاؾبت لخٟاصي الى٢ٕى ٞيها

بي، و مضي جإزحر في  - حؿمذ ٖملُت الغ٢ابت الجباثُت بةٖضاص ؤلاخهاثُاث الخانت بجمُ٘ ؤهىإ الًغاثب و ج٣ضًغ التهغب الًٍغ

 اإلااقغاث الا٢خهاصًت ألازغي.

: مً الىاخيت الاظخماعيت:
ً
 جخمشل في هضٞحن عثِؿحن هما: زابعا

بت و هظا      - بةعؾاء مبضؤ ؤؾاس ي لال٢خُاٖاث و اإلاخمشل في و٢ٕى ظمُ٘ اإلا٩لٟحن جد٤ُ٣ الٗضالت الجباثُت بحن اإلا٩لٟحن بالًٍغ

بت.  ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة ؤمام الًٍغ

    1مى٘ و مداعبت اهدغاٞاث اإلامى٫ بمسخل٠ نىعها مشل الؿغ٢ت و ؤلاهما٫ ؤو  ج٣هحر  في ؤصاء و جدمل واظباجه اججاه املجخم٘. -

 اإلاؿلب الشاوي: أشيال السكابت الجبائيت.

 للٗ
ً
٘ هٓغا داث الجباثُت اإلا٨خدبت مً ٢بل اإلا٩لٟحن و الخايٗحن للغ٢ابت الجباثُت، جدخم ٖلى ؤلاصاعة الجباثُت الخىَى ضص اإلاتزاًض للخهٍغ

حن مً الغ٢ابت الجباثُت و هي الغ٢ابت الضازلُت و الغ٢ابت الخاعظُت خُض ٣ًهض بـ :   2في وكاَاتها باؾخٗما٫ هٖى

 :الفسع ألاول: السكابت الداخليت 

٣ًهض بها الغ٢ابت التي جخم مً َٝغ ؤٖىان ؤلاصاعة الجباثُت في اإلا٨خب بىاء ٖلى الىزاث٤ التي بدىػتهم و مٟدكُت الًغاثب هي  و 

 و ًم٨ً ؤن ج٩ىن ع٢ابت ق٩لُت ؤو ع٢ابت ٖلى الىزاث٤.
ً
 اإلاهلخت اإلا٩لٟت بال٣ُام بهظا الىٕى مً الغ٢ابت صوعٍا و ألهضاٝ مؿُغة مؿب٣ا

 لشيليت:أوال: السكابت ا 

٣ت   داث الجباثُت اإلاىصٖت مً َٝغ اإلا٩لٟحن، و جخم مغا٢بتها بٍُغ جبضؤ هظه الغ٢ابت مىظ اؾخالم اإلاهالر اإلاٗىُت للخهٍغ

 ٤ ت ألازُاء بن وظضث، و جخم ؤًًا ًٖ ٍَغ ٤ ٞدو الك٨لي للٗىانغ اإلاهغح بها و حؿٍى مىخٓمت و ٚحر  اهخ٣اثُت و طل٪ ًٖ ٍَغ

داث  بظغاء م٣اعهت بحن اإلاٗلىماث ذ الؿىىي، و م٘ اإلاٗىماث و  ( G50 ) و   (G50A)اإلاخإجُت مً الخهٍغ و جل٪ اإلاظ٧ىعة في الخهٍغ

٤ ؤلاظغاءاث الخالُت:  داث، و طل٪ ٞو ت في الخهٍغ  ٢3اثمت الؼباثً التي جمخل٨ها، و تهضٝ بلى جصخُذ ألازُاء اإلالخْى

اإلاؿدىضاث الخالُت: السجل الخجاعي، بُا٢ت بزباث ًجب ؤن ًدخىي ٥ مل٠ ظباجي ٖلى وسخت مً الىزاث٤ و  اإلايلف: 

ذ بالىظىص، البُا٢ت ؤلاخهاثُت، ًٞال ًٖ ٧ل مغاؾالث اإلا٩ل٠. ت، قهاصة ب٢امت، قهاصة الخهٍغ  الهٍى

                                                           
 .83 – 82. ؾلُمان ٖخحر، مغظ٘ ؾاب٤ ، م  1
بي الجؼاثغي"، مُبٗت مؼواع، الجؼاثغ، . ٖىاصي  2 بت في الىٓام الًٍغ  .12، م2009مهُٟى، الغ٢ابت الجباثُت ٖلى اإلا٩لٟحن بالًٍغ
3
بي الجؼاثغي"، مُبٗت مؼواع، الجؼاثغ، .   بت في الىٓام الًٍغ  .12، م2009ٖىاصي مهُٟى، الغ٢ابت الجباثُت ٖلى اإلا٩لٟحن بالًٍغ
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ت و الشالزُت الخانت بمجمٕى الًغاثب و ملخهاث  اليشاؽ:  داث الكهٍغ غ بُا٢ت الخٍٗغ٠ الجباجي، و الخهٍغ ًجب جٞى

ما٫ ل٩ل ؾىت.  ؤع٢ام ألٖا

ت و الشالزُت في آظالها املخضصة، ٦ما ًخم الخإ٦ض ؤًًا ؤن الٗملُاث  ألاخؿاء اإلاادًت:  داث الكهٍغ الخإ٦ض مً ؤن بًضإ الخهٍغ

داث و بضون وظىص ؤزُاء في الٗملُاث الخؿابُت ًٞال ٖلى ؤن البُاهاث اإلاكاع بليها في الخاهت صخُدت و الخؿابُت مضوهت في الخه ٍغ

 ؤن ٧ل بُان ًسو الخاهت اإلاخٗل٣ت بها.

 :عيىب السكابت الشيليت 

ى ال٨ُُٟت التي جم التي جىاظه لهظا الىٕى مً الغ٢ابت، ؤهه ال ٌٗخمض ٖلى صخت ألاع٢ام اإلاهغح بها ب٣ضع ما ٌٗخمض ٖلمً الُٗىب  

ُٟت باإلا٩ل٠، و مداؾبُت ؤي ؤن هظه الغ٢ابت تهضٝ بلى الىٓغ في الك٩ل الظي  ه مً مٗلىماث حٍٗغ داث و ما جدخٍى بها ملئ هظه الخهٍغ

داث و التي ًخم مٗاًىتها في اإلاغخلت الشاهُت صون جصخُذ ما نغح به اإلا٩ل٠، ٞالغ٢ابت الك٩لُت ما هي  ي بال ٞدو ق٨لظاءث به الخهٍغ

داث اإلا٣ضمت مً ٢بل اإلا٩لٟحن.  لجمُ٘ الخهٍغ

 زاهيا: السكابت على الىزائم: 

٨ٖـ مً الغ٢ابت الك٩لُت، ٞةن الغ٢ابت ٖلى اإلاؿدىضاث ًجب ؤن ج٩ىن قاملت و هظا ما ًخُلب الٟدو الاهخ٣اصي لجمُ٘ ٖلى  

ذ و ٦ظا  ذ الجباجي و م٣اعهتها باإلاؿدىضاث اإلالخ٣ت للخهٍغ اإلاٗلىماث و البُاهاث التي في خىػة اإلاهلخت            و بهٟت ٖىانغ الخهٍغ

 ٖامت ٞةن هظه الغ٢ابت جخم ٖلى اإلال٠ و صازل اإلا٨خب خُض جتر٦ؼ ؤهضاٝ الغ٢ابت ٖلى الىزاث٤:

ما٫ التي جخم ٖلى مؿخىي اإلا٨خب. -  ٞدو ظمُ٘ ألٖا

داث اإلا٨خدبت - بت. ٢ُام مهلخت الخد٤ُ٣ بةظغاء ٞدو ص٤ُ٢ و قامل لجمُ٘ الخهٍغ  و اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلا٩لٟحن بالًٍغ

٤ صعاؾت جغابُها و جُىع طمت اإلاالُت ل٩ل م٩ل٠. -  جدلُل و م٣اعهت اإلاٗلىماث ًٖ ٍَغ

غاث  - بت، ؤو جبًر و جىيُداث، ُٞما ًسو مبالٜ الغؾىم املخؿىبت و اإلاخٗل٣ت ؤؾاؽ َلب مٗلىماث بياُٞت مً اإلا٩ل٠ بالًٍغ

اصة بلى الىٓغ في َبُٗتها بن ٧اهذ ٞٗال مخٗل٣ت  بالغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت الخإ٦ض مً بُت ٖلى ٧ل ٖملُت، ٍػ اإلاٗضالث الًٍغ

 1بالٗملُاث املخ٣٣ت ؤو ٧اهذ مً الٗملُاث املخُٟت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: املخُِ الٗام إلاغا٢بت الىزاث1.٤الك٩ل ع٢م )  

 

                                                           
1
ت و الخُب٤ُ، صاع اإلاُٟض لليكغ و الخىػَ٘، الجؼاثغ  م .    .50ؾهام ٦غصوصي، الغ٢ابت الجباثُت بحن الىٍٓغ

 الغ٢ابت ٖلى الىزاث٤ 

 وظىص ه٣اثو ٖضم وظىص ه٣اثو

 ٞىاع١ م٨دكٟت -

 ه٣اثو مؿخسغظت -

 ه٣اثو زُحرة -

 نٗىبت في جدضًض الًغع الجباجي -

ىت وظىص ٚل و تهغب  -  ٢ٍغ

 َلب جىيُداث -

غاث  -  َلب جبًر

ا٢تراح اإلال٠ لخد٤ُ٣ 

 مداؾبي

ت اإلال٠ الجباجي  حؿٍى

 مباقغة

 ًىضر اإلال٠ في م٩اهه
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ت و الخُب٤ُ، صاع اإلاُٟض لليكغ و الخىػَ٘، الجؼاثغ  م  اإلاهضع: ؾهام -  .٦47غصوصي، الغ٢ابت الجباثُت بحن الىٍٓغ

 

 

 الفسع الشاوي: السكابت الخازظيت: 

بت وكاَاتهم ، بط   جخمشل الغ٢ابت الخاعظُت في الخضزالث اإلاباقغة لؤلٖىان املخ٣٣ىن لؤلم٨ىت التي ًؼاو٫ ٞيها اإلا٩لٟىن بالًٍغ

تهضٝ هظه الخضزالث بلى الخإ٦ض مً صخت و هؼاهت ؤلا٢غاعاث اإلاهغح بها مً زال٫ الٟدو اإلاُضاوي للضٞاجغ و الىزاث٤ املخاؾبُت، و 
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غاتها الالػمت في مداولت ٦ك٠ اخخماالجه للتهغب، ٦ظا ظمُ٘ الىزاث٤ اإلا و ٦ظل٪ بهضٝ م٣اعهت الٗىانغ و اإلاُُٗاث اإلاهغح لخ٣ت و جبًر

بها م٘ جل٪ اإلاىظىصة ٖلى ؤعيُت الىا٢٘، و ًم٨ً ؤن جإزظ الهىع الخالُت: الخد٤ُ٣ املخاؾبي، الخد٤ُ٣ اإلاهىب و الخد٤ُ٣ في مجمل 

 الىيُٗت الجباثُت.

 الخدليم املحاطبي: - أ

مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت ٖلى ؤن الخد٤ُ٣ الجباجي هى ٖباعة ًٖ مجمٕى الٗملُاث بلؼامُت بلى مغا٢بت  1 – 20جىو اإلااصة  

بت داث الجباثُت اإلا٨خدبت مً َٝغ اإلا٩لٟحن بالًٍغ  .1الخهٍغ

ا ٞدؿب بل ٌؿىذ ٦ظل٪ و حهضٝ الخد٤ُ٣ املخاؾبي بلى مغا٢بت الىيُٗت الجباثُت للماؾؿت زال٫ الؿىىاث املخ٤٣ ٞيه 

بت ٖلى مهاصع ألازُاء التي و٢٘ ٞيها و الت إل هظه ألازحرة ٖلى واظباتها الجباثُت، و ًُل٘ ٖىن ؤلاصاعة الجباثُت اإلا٩ل٠ بالًٍغ ي باإَل

اعاث هدُجت لهظه ألازُاء و ًُلٗه املخ٤٣ ًٖ  ٢ض جغج٨ب ؤخُاها ٖلى خؿابه، في هظه الخالت ًم٨ىه ؤن ًُلب الخ٣ا جسٌُٟ الٍؼ

 ٦ُُٟت ج٣ضًم الُٗىن الالػمت.

 :طير الخدليم املحاطبي 

 ؾِخم الخُغ١ بلُه بإ٦ثر جٟهُل في اإلابدشحن ال٣اصمحن.

 الخدليم اإلاطىب في املحاطبت:  - ب

٣ت مً َغ١ الغ٢ابت الجباثُت التي جم اؾخدضاثها مازغا مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت   ، 2010الخد٤ُ٣ اإلاهىب في املخاؾبت هى ٍَغ

 ٖملُت الخد٤ُ٣ ُٞه ٖلى هٕى ؤو ٖضة ؤهىإ مً الًغاثب و الغؾىم و ما ًغجبِ بها مً مٗلىماث مداؾبُت. خُض ج٣خهغ

 :طير الخدليم اإلاطىب 

بت مدل الخد٤ُ٣   ًسً٘ الخد٤ُ٣ اإلاهىب في املخاؾبت لىٟـ ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت في الخد٤ُ٣ املخاؾبي و اإلا٩ل٠ بالًٍغ

ب الظي ًخمحز به الىٕى مً الخد٤ُ٣ اإلاهىب ًخمخ٘ بىٟـ الًماهاث اإلامىىخت ف ي بَاع الخد٤ُ٣ املخاؾبي، ٚحر ؤن َاب٘ الخهٍى

ىان املخ٣٣حن و جىيُده ٖلى بقٗاع  بالخد٤ُ٣ باإلياٞت بلى الٗىانغ التي ًيبغي ؤن ًدملها هظا ألازحر.  ًىظب ٖلى ألٖا

 الخدليم اإلاعمم في مجمل الىغعيت الجبائيت:   - ط

الخد٤ُ٣ في مجمل الىيُٗت الجباثُت امخضاصا للخد٤ُ٣ املخاؾبي، ٦ما ًم٨ً ؤن ٩ًىن مؿخ٣ال ًٖ هظا ألازحر بط حٗل٤  ٌٗخبر 

تها الؿُاؾت  1992ألامغ  بم٩ل٠ ال ًمل٪ مل٠ ظباثُا، جم ههه ألو٫ مغة في ٢اهىن اإلاالُت لؿىت   مؿاًغة لخغ٦ت ؤلانالخاث التي ٖٞغ

ه ىا في الخد٤ُ٣ اإلاٗم٤ في الىيُٗت  الجباثُت في الجؼاثغ، و ٢ض ٖٞغ ىان ؤلاصاعة الجباثُت ؤن ٌكٖغ اإلاكٕغ الجباجي ٖلى ؤهه" ًم٨ً أٖل

ً ظباجي في الجؼاثغ ؤم ال،  غ لضحهم مَى بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي، ؾىاء جٞى الجباثُت الكاملت لؤلشخام الُبُُٗحن باليؿبت للًٍغ

بت".    ٖىضما ج٩ىن لضحهم التزاماث مخٗل٣ت بهظه الًٍغ

 بطن حهضٝ الخد٤ُ٣ اإلاٗم٤ في مجمل الىيُٗت الجباثُت بلى:

بت ٖلى صزل. -  الخد٤٣ مً صخت اإلاضازُل اإلاهغح بها باليؿبت للًٍغ

ىت، و ٖىانغ الثراء. -  مغا٢بت ججاوـ هظا اإلاضزى٫ م٘ الظمت اإلاالُت، ويُٗت الخٍؼ

 

 

 

 

 

 :طير الخدليم اإلاعمم في مجمل الىغعيت الجبائيت 

o  الخدليم:الخدػير لعمليت 

                                                           
1
ت الٗامت للًغاثب، اإلااصة .   ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت , وػاعة اإلاالُت , اإلاضًٍغ  " مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت" 1 - 20الجمهىعٍت الجؼاثٍغ



 الضرٌبً التهرب مكافحة فً ودورها الجبائٌة الرلابة                       :الثانً الفصل

42 
 

ت الٗامت للًغاثب لؿىت بن  مً اإلالٟاث اإلاٗغويت، و هظا الٗضص ٢ابل  % 5حهضٝ بلى جد٤ُ٣ وؿبت  2000البرهامج الخىُٟظي للمضًٍغ

بُت، بياٞت بلى ؤن ألاشخام الخايٗحن للخد٤ُ٣ اإلاٗم٤ في مجمل  اصة خؿب ال٨ٟاءاث و ؤلام٩اهُاث اإلاخاخت للمهالر الًٍغ للٍؼ

ُت و هاصٞت منها: ٤ و ماقغاث مٗاًحر مىيٖى  الىيُٗت الجباثُت ًجب ازخُاعهم ًٖ ٍَغ

ت و ألاشخام الظًً سجلذ اإلاٟدكُت  - داث الؿىٍى في ملٟاتهم ٖضم الخىا٤ٞ و ٞغو٢اث هامت بحن مضازُل اإلا٨خدبت في الخهٍغ

 الى٣ٟاث اإلاؿخٗملت.

داث اإلا٣ضمت  في  - إلاا جبٗا للخد٤ُ٣ اإلاٗم٤ مً ٢بل اإلاٟدكُت للمل٠ الظي بدىػتها جدهل ٖلى ماقغاث و صالثل جً٘ الخهٍغ

 مىي٘ ق٪.

ال٫ بٌٗ ٖىانغ اإلاحزاهُت ) الخؿاب الجاعي للكغ٧اء ألاعباح اإلاىػٖت ...(، جٓهغ إلاا في زال٫ ٖملُت الخد٤ُ٣ املخاؾبي اؾخٛ -

 منها ٞىاع١ بحن الضزى٫ اإلاهغخت بها و الضزى٫ الخ٣ُ٣ُت املخ٣٣ت.

o :الاهؿالق في عمليت الخدليم 

بٗض الاهتهاء مً مغخلت الخدًحر جإحي مغخلت اهُال١ ؤٖما٫ الخد٤ُ٣ املخاؾبي بضء بٗملُت بقٗاع اإلا٩ل٠ بظل٪، و مغوعا  

خباع ٞترة الخد٤ُ٣ اإلابرمجت لظل٪، خُض  بال٣ُام بٗملُت البدض ًٖ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت باإلا٩ل٠ ٢ُض الخد٤ُ٣، م٘ ألازظ بٗحن الٖا

داث  بهضٝ ًدهل اإلاغا٢ب ٖلى مسخل٠ اإلاٗل اث الخؿاباث ٣ًىم بٟدهها و جدلُلها و م٣اعهتها م٘ جل٪ الخهٍغ ىماث و ٦كٞى

 و ألازُاء اإلاغج٨بت.اؾخسغاط املخالٟاث 

ً اإلاضازُل املخ٣٣ت مً ٢بل اإلا٩ل٠ هي هدُجت   بت ٞةن بٖاصة الخ٩ٍى ً ألاؾـ الخايٗت للًٍغ اصة ج٩ٍى ؤما باليؿبت إٖل

الظمت اإلاالُت و ٖىانغ مؿاع الخُاة، و هظا بهضٝ ٦ك٠ الضزى٫ ٚحر اإلاهغخت و بٖاصة اؾخٛال٫ اإلاُُٗاث اإلاخٗل٣ت بىيُٗت 

بت.  بزًاٖها للًٍغ

 اإلاؿلب الشالض: مبادئ السكابت الجبائيت، أطبابها و أَميتها

 الفسع ألاول: مبادئ السكابت الجبائيت:

املخاٞٓت ٖلى ألامىا٫ الٗامت مً ٧ل يُإ ؤًا ؤهمها هى   لخد٤ُ٣ ٖضة ؤهضاٝ ٦ما ه٨غها في الؿاب٤، و لٗل بن الغ٢ابت الجباثُت حؿعى

ىت الٗمىمُت، و  اصة بًغاصاث الخٍؼ بي، ألهه مً الٓىاهغ التي ًهٗب الخد٨م ٞيها، و هظا مً ؤظل ٍػ ٧ان ق٩له و زانت التهغب الًٍغ

غ الغ٢ابت الجباثُت ٖلى مباصت ؤؾاؾُت التي مً زاللها ج٩ىن الًىابِ الجباثُت ٞٗالت في  لخد٤ُ٣ هظه ألاهضاٝ البض مً ؤن جخٞى

 اإلاُضان، و جخمشل هظه اإلاباصت ُٞما ًلي:

 أوال: ئكامت هظام غسيبي مدىم: 

ُٗت في املجخم٘ ٖلى   ُت الؿلُت الدكَغ بي مً بحن م٣ىماث ألاؾاؾُت للغ٢ابت الجباثُت خُض جى٨ٗـ هٖى ٌٗخبر الىٓام الًٍغ

ٗاث التي حؿنها بهٟت ٖامت و مً بُنها الى غ لضحها مً زبراث و ٦ٟاءاث ب٣ضع ما ٌؿخُُ٘ ؤن الدكَغ بي، ٣ُٞضع ما ًخٞى ٓام الًٍغ

بُت، و ب٣ضع ما ًخإزغ بالٗىامل الؿُاؾُت  و الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت.  ًلمـ الخب٨ت الٟىُت في ؤهٓمتها الًٍغ

 جبظيـ و جدظين الدشسيع الػسيبي:  - أ

بي و ٖلُه ٞةن حٗضًل الىٓام الجباجي ٌٗض مً  ًاصي  ٚمىى  الىٓام الجباجي و حٗخ٣ض ههىنه بلى حصجُ٘ الٛل الًٍغ

بي مد٨م ًخماش ى و جد٤ُ٣  ٗاث تهضٝ بلى بعؾاء ه٩ُل يٍغ اإلاباصت الهامت التي حٗمل ٖلى الخض مً هظه الٓاهغة لهظا ٞمٗٓم الدكَغ

ٗاث ٤ نُاٚت الدكَغ  الجباثُت نُاٚت جدؿم بالبؿاَت و الاؾخ٣غاع و اإلاغوهت و مً زمت البض مً: الٗضالت الاظخماُٖت ًٖ ٍَغ

 

 

 

 جدليم العدالت الػسيبيت: - ب
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بي، و بٖاصة الخىػَ٘ الٗاص٫  بت و جخدضص مً زال٫ الخىػَ٘ ألامشل للٗبء الًٍغ بُت مً اإلاباصت ألاؾاؾُت للًٍغ حٗخبر الٗضالت الًٍغ

لظل٪ ًهٗب ٢ُاؾها و ًب٣ى ج٣ضًغها مغجبِ بمضي ج٣بل و ا٢خىإ ؤٞغاص املجخم٘ بٗضالت للضزى٫ و الثرواث ٖلى ؤٞغاص املجخم٘، و 

حن: بُت ٖٞغ بُت مً زال٫ الغ٢ابت الجباثُت، خُض ًخًمً اإلاٟهىم اإلاٗانغ للٗضالت الًٍغ  الًٍغ

 في الضزل و الخالت الاظخماُٖت و الا ً بُت الٗضالت ألا٣ُٞت و ٣ًهض بها ؤن جخم مٗاملت اإلا٩لٟحن اإلادؿاٍو ٢خهاصًت مٗاملت يٍغ

ت.  مدؿاٍو

  .بُت للم٩لٟحن الظًً ًدخلىن مغا٦ؼ مالُت و اظخماُٖت مسخلٟت  الٗضالت الٗمىصًت ج٣خط ي ازخالٝ اإلاٗاملت الًٍغ

 زاهيا: جسكيت و جؿىيس ؤلادازة الجبائيت: 

بي ال ج٣٘   ٤ بةصاعة ظباثُت ٞٗالت، خُض ؤن جبٗت التهغب الًٍغ بي ما لم ًٞغ بي ال ٨ًٟي ملخاعبت التهغب الًٍغ ٘ الًٍغ بن الدكَغ

حر ها ٖلى مؿخىي ٖا٫ مً الخُىع و ال٨ٟاءة  ٖلى اإلاكٕغ اإلاالي و اإلا٩ل٠ وخضها و بهما ج٣٘ ٦ظل٪ ٖلى ؤلاصاعة الجباثُت، الظي ًجب جٞى

غها  ت و اإلااصًت الالػمت، و التي بياٞت بلى جٞى ُٟتهاٖلى ؤلام٩اهُاث البكٍغ ٖلى ؤخؿً وظه، بال ؤن الُض الٗاملت ال جٟي   جم٨نها ؤصاة ْو

ً بَاعاث  ٟحن     و ج٩ٍى ٘ مً ٦ٟاءة اإلاْى بالٛغى بط لم ج٨ً طاث زبرة و ٦ٟاءة في اإلاُضان و لظل٪ ٞمً الًغوعي الٗمل ٖلى الٞغ

ٟي و ؤٖىان ؤلاصاعة الجباثُت و وي٘ بغامج مخسههت في مجا٫ الجباًت و الً غاثب و اإلاغا٢بت الجباثُت، بياٞت بلى ؤظغاء جغبهاث إلاْى

حر الكغوٍ ألاؾاؾُت لئلصاعة  يُت جخماش ى م٘ الخدضًاث التي ٌكهضها الىٓام الجباجي، ٦ما جخمشل ؤلام٩اهُاث اإلااصًت في جٞى ج٩ٍى

الم آلالي و وؾاثل الاجها٫ الخضًشت،  الجباثُت مً ؤما٦ً ٖمل مالثمت حُٗي اهُباٖا ظُضا حر ؤظهؼة ؤلٖا ٟحن، بياٞت بلى جٞى لضي اإلاْى

حر الخضماث الالػمت لهم. ٘ ؤظىعهم و جٞى ٟي ؤلاصاعة الجباثُت مً زال٫ ٞع  ٦ما ًيبغي جدٟحز مْى

بي   بت و الىٓام الًٍغ غها لًمان حٗخمض الغ٢ابت الجباثُت الغ٢ابت الجباثُت ٖلى ظملت مً اإلاباصت جغجبِ بالًٍغ ًيبغي جٞى

بي  الؿحر الخؿً للغ٢ابت الجباثُت و الىنى٫ بلى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاغظىة منها، خُض ًاصي ح٣ٗض و ٖضم اؾخ٣غاع الىٓام الًٍغ

بي ٚحر ٞٗالت  خماص ٖلى هٓام يٍغ ت و اإلااصًت بلى الٖا و ًل٣ي بٗبئه ٖلى بياٞت بلى ي٠ٗ ؤلاصاعة الجباثُت و ٢لت بم٩اهُاتها البكٍغ

ٟي ؤلاصاعة الجباثُت مما ًاصي بلى ٖضم ال٣ضع ٖلى الخُب٤ُ الجُض للغ٢ابت الجباثُت و بظل٪ جتر٥ اإلا بت، ٦ما ًمخض بلى مْى ٩لٟحن بالًٍغ

بت في ؾلى٥ ٧ل الُغ١ اإلاخاخت للتهغب صون وظىص ٣ٖاب ؤو عاصٕ  و طل٪ هدُجت ل٠ًٗ الغ٢ابت  الخغة للمتهغبحن مً صٞ٘ الًٍغ

 1الجباثُت.

 ئزطاء الحع الجبائي لدي اإلايلفين:زالشا:  

بت، و وي٘ جدذ   اء الخاي٘ للًٍغ ًخم طل٪ مً زال٫ ج٣ضًم ؤلاصاعة ًض اإلاؿاٖضة للم٩لٟحن و اإلااؾؿاث في جدضًض الٖى

٘ الجباجي، و  اث بٖالمُت جخًمً مؿخجضاث و حُٛحراث الدكَغ اتهم مٍُى مظ٦غاث جىيُدُت لل٣ىاهحن الجباثُت بلٛت بؿُُت و جهٞغ

بت.ؾهلت   في مخىاو٫ ٖامت للم٩لٟحن بالًٍغ

اث بياٞت بلى جبلُٛهم   ذ و ٦ُُٟت الضٞ٘ و ؤؾالُب الًُٗ و اإلاىاٖػ و ٦ظل٪ قغح ؤلاظغاءاث الجباثُت ٦مىا٢ُذ الخهٍغ

 خ٣ى١ ؤلا 
ً
بُت و ؤًًا ُت املجخم٘ بد٣ى٢ه و التزاماجه الًٍغ صاعة باإلاؿدىضاث الالػمت إلظغاء الخد٤ُ٣ و اإلاغا٢بت و طل٪، ؤي بهٟت جٖى

المُت و التي جخمشل في:  الجباثُت مً زال٫ اهتهاط ظملت مً الؿُاؾاث ؤلٖا

بت. -  بٖالم اإلا٩ل٠ بالًٍغ

بُت. - بت و ؤلاصاعة الًٍغ  جدؿحن الٗال٢ت بحن اإلا٩ل٠ بالًٍغ

 

 

 

 

 الفسع الشاوي: أطباب كيام السكابت الجبائيت.

                                                           
1

  . 5: – 4:، ص . بشرى عبد الغنً، مرجع سابك
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 في الجؼاثغ و في آلاحي جٟهُلهما.هىا٥ ؾببحن ؤؾاؾُحن ًضٖىان إلظغاء و ٢ُام الغ٢ابت الجباثُت 

: خسيت اإلايلف بالػسيبت في الخطسيذ بمداخيله:
ً
 أوال

بت بخ٣ضًم  بما  خي ٦ٛحره مً ألاهٓمت الخضًشت، خُض ٌؿمذ مً زالله للم٩ل٠ بالًٍغ ؤن الىٓام الجباجي الجؼاثغي هٓام جهٍغ

داث ج٣ضم لئلصاعة الجباثُت في ؤو٢اث خضصها اإلاكٕغ في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت  اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بيكاَه و بًغاصاجه في ق٩ل جهٍغ

داث ٧اطبت ؤو مٛالُت إلاا و ًدضص ٖلى ؤؾاؽ هظه الخهغ  بت و هظا ما ًٟخذ املجا٫ للم٩ل٠ بخ٣ضًم جهٍغ اء الخاي٘ للًٍغ ٍداث الٖى

داث  1 -18هى مد٤٣ ٞٗلُا مً بًغاصاث، و لهظا ٣ٞض ؤُٖذ اإلااصة ]  [ مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الخ٤ لئلصاعة الجباثُت في مغا٢بت جهٍغ

 اإلا٩لٟحن.

بت ؤو خ٤ ؤو عؾم ؤو بجاوة .... [[ : ] جغا٢ب ؤلاصاعة ال 1 -18اإلااصة ]    1جباثُت و اإلاؿدىضاث اإلاؿخٗملت لٟغى ٧ل يٍغ

داث للخإ٦ض مً   خي، ٣ٞض ؤوظب اإلاكٕغ الغ٢ابت الجباثُت ٖلى هظه الخهٍغ بطن مً هىا ًخطر بما ؤن الىٓام الجباجي جهٍغ

 صختها و مُاب٣تها إلاا هى مد٤٣ ٞٗلُا.

: ميافدت التهسب الػسيبي: 
ً
 زاهيا

بُت و طل٪ بكتى الُغ١ ؾىاء ٧اهذ ٢اهىهُت ؤو ٚحر طل٪ ال ق٪   ؤهه ٌؿعى بٌٗ اإلا٩لٟحن للتهغب مً صٞ٘ التزاماتهم الًٍغ

ت "٦مُت   ل٠ًٗ ؤلاصاعة الجباثُت و ٢لت بم٩اهُاتها ؾىاء ٧اهذ ماصًت ؤو بكٍغ
ً
"جضلِـ"، و ٢ض اػصاصث خضة هظه الٓاهغة م٘ الؼمً هٓغا

ُت"، باإلياٞت بلى نٗىبت ٢ُ ت جإ٢لم و جُىع وؾاثل التهغب لضي اإلا٩لٟحن، مما ؤصي جىؾ٘ هُا١ ؤو هٖى اؽ هظه الٓاهغة و ٦ظل٪ ؾٖغ

بي، إلاا جدضزه مً  هظه الٓاهغة و هظا ما ؤظبر اإلاكٕغ و ؤلاصاعة الجباثُت ٖلى وظىب بًجاص خلى٫ ٞٗالت إلا٩اٞدت ْاهغة التهغب الًٍغ

ىتها ٦ما ؾب٤  و ؤن ط٦غها في ا لٟهل ألاو٫، و لظل٪ صٖذ الًغوعة بلى وظىص آلُت ع٢ابُت تهضٝ بلى خماًت مىاعص آزاع ٖلى الضولت و زٍؼ

ىت الضولت وهى ما جمشل في ؤظهؼة الغ٢ابت الجباثُت.  الخٍؼ

  الفسع الشالض: أَميت السكابت الجبائيت: 

حن الجباثُت، و هظا ما ًا٦ض جمشل اإلاغاظٗت الجباثُت ٖملُت مىٓمت و ممىهجت ٖلى ؤؾـ ٖلمُت و ٖملُت و زبرة ٧امىت في ال٣ىاه 

ؤهمُت اإلاغاظٗت الجباثُت و اٖخباعها ٖلما ٢اما بظاجه له مٗاًحره، و ٌؿخمض ؤخ٩امه مً ٢ىاهحن الًغاثب الؿاثضة و مً مٗاًحره اإلاهىت 

خه بخٟانُل ال٣اهىن و بٖضاصه البُاهاث اإلاالُت صون ٦ٟاءة ٖل مُت مٗخمضا ٖلى ألازغي، ؤما باليؿبت للمغاظ٘ الجباجي ٞةن ٖضم مٗٞغ

بت اإلاىاؾبت في  مٗاًحر جغج٨ؼ ٖليها ٖملُت اإلاغاظٗت الجباثُت، ٞةن هظا ؾُى٢ٗه في مكا٧ل ٦بحرة ألن هضٞه النهاجي هى جد٤ُ٣ الًٍغ

 الى٢ذ اإلاىاؾب.

حر اإلاٗلىماث خى٫ اإلا٩لٟحن و التي   البض ؤن جدؿم خُض جم٨ً ؤهمُت اإلاغاظٗت الجباثُت في ٧ىجها وؾُلت ال ٚاًت، تهضٝ بلى جٞى

بي بك٩ل ص٤ُ٢ و الخإ٦ُض للم٩لٟحن الظًً  بالض٢ت، و ال٨مُت اإلاىاؾبت لٗمل اإلاغاظ٘ الجباجي، و اإلاؿاٖضة في خهغ املجخم٘ الًٍغ

بي ًىٟظ بٗضالت صون جمُحز بُنهم في طل٪. ٘ الًٍغ غ اإلاالُت ؤن الدكَغ داث الجباثُت، و الخ٣اٍع  ٣ًضمىن الخهٍغ

بي ٖلى هدى ٖلمي مىٓم ًداٞٔ ٖلى خ٣ى١ اإلا٩لٟحن و الضولت ٦ما تهضٝ بلى لخضمت ؤلاصا  اء الًٍغ بُت في جدضًض الٖى عة الًٍغ

بي و ؤق٩اله، و بي و الامخشا٫ له، و ج٣لُل خاالث التهغب الًٍغ ٘ الًٍغ اصة مؿخىي الالتزام بإخ٩ام الدكَغ  ظىبا بلى ظىب باإلياٞت بلى ٍػ

بت، و ٧لها حؿاهض الىٓام ال اصة خهُلت الًٍغ بي في جد٤ُ٣ ؤهضاٞه اإلاالُت و الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت.ٍػ     2ًٍغ

 

 

 

                                                           
1
ت الٗامت للًغاثب، ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت .   ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت , وػاعة اإلاالُت , اإلاضًٍغ  .10، م 2012الجمهىعٍت الجؼاثٍغ

2
 .33-32. لحموش سمٌة، مرجع سابك، ص  
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 اإلابدض الشاوي: ئظساءاث السكابت الجبائيت في ميافدت التهسب الػسيبي.

ت بظغاءاث و وؾاثل التي ٌٗخمض ٖليها  وي٘ اإلاكٕغ الجؼاثغي ؤصواث ٢اهىهُت جىٓم ؾحر ٖمل الغ٢ابت الجباثُت جخمشل في مجمٖى

 مهامهم الغ٢ابُت، خُض حٗخمض الغ٢ابت الجباثُت ٖلى زالر َغ١ ؤؾاؾُت هم:اإلاغا٢بىن في 

الخد٤ُ٣ املخاؾبي و الظي ًخٗل٤ بالىيُٗت املخاؾبُت للم٩ل٠ الخاي٘ للخد٤ُ٣ و الخد٤ُ٣ اإلاهىب في املخاؾبت و حهخم  

بت مُٗىت، ؤما الخد٤ُ٣ اإلاٗم٤  في مجمل الىيُٗت الجباثُت الظي ٌٗخبر جضٖ ما للخد٣ُ٣حن الؿاب٣حن و ًسً٘ له بمغا٢بت يٍغ

 ألاشخام الُبُُٗحن الخايٗحن للغ٢ابت.

  ؤلاظساءاث ألاوليت لعمليت الخدليم املحاطبي.اإلاؿلب ألاول: 

: الخدػير لعمليت الخدليم املحاطبي:
ً
 أوال

ٖلى املخ٣٣حن بجبإ ؤلاظغاءاث التي بن ٖضم التزام املخ٣٣حن بةظغاءاث الغ٢ابت الجباثُت، ًجٗلها جدذ َاثلت البُالن، لظل٪ ٌؿخىظب 

٘ الجباجي.  ًىو ٖليها الدكَغ

 بسمجت الخدليم املحاطبي:    -1

ٖملُت بغمجت اإلا٩لٟحن الظًً ؾُسًٗىن للخد٤ُ٣ املخاؾبي جسً٘ بلى ٢ىاٖض بظغاثُت و بلى مٗاًحر اهخ٣اء مدضصة مً ٢بل بن  

ت، و بٖضاص هظه البرامج و مخابٗت جىُٟظها ج ت للًغاثب.خم ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ اث الجهٍى  مً ٢بل اإلاضًٍغ

 ئظساءاث ئعداد بسهامج الخدليم املحاطبي: - أ

ت الىالثُت للًغاثب، خُض ٩ًل٠ عئؾاء   بن بٖضاص ٢اثمت اإلا٩لٟحن الظًً ؾ٩ُىهىن مدل الخد٤ُ٣ جخم مً َٝغ اإلاضًٍغ

ُت للغ٢ابت الجباثُت الىالثُت، و ٣ًىم اإلاضًغ الىالجي للًغاثب اإلاٗني  اإلاٟدكُاث ت الٟٖغ جهاًت ٧ل ؾىت بةعؾا٫ ا٢تراخاث للمضًٍغ

ت مً ظهت  ؤلام٩اهُاث اإلاخٞى خباع مٗاًحر الاهخ٣اء و جىظهاث اإلاهالر اإلاغ٦ٍؼ غة للدكاوع مٗها، و ًدضص ال٣اثمت النهاثُت باألزظ ٖحن الٖا

 مً ظهت ؤزغي.

ٗض ٞدو و جدلُل مسخل٠ ا٢تراخاث الدسجُل في بغهامج الخد٤ُ٣ املخاؾبي الخد٤ُ٣ اإلاٗم٤، ج٣ىم بٗض طل٪ ؤلاصاعة و ب 

ت ألابدار و اإلاغاظٗاث( بخدضًض البرهامج النهاجي الؿىىي الظي ؾِىٟظ مً ٢بل اإلاهالر اإلا٩لٟت بالغ٢ابت، ٦ما ًم٨ً  ت ) مضًٍغ اإلاغ٦ٍؼ

ت ؤن جُلب في ؤي  لخٓت حسجُل م٩ل٠ ما في ٖملُت الخد٤ُ٣ املخاؾبي ؤو الخد٤ُ٣ في الىيُٗت الصخهُت زاعط لئلصاعة اإلاغ٦ٍؼ

 البرهامج، بىاءا ٖلى مُُٗاث ؤو بُاهاث زانت في خىػتها ؤو مغؾلت للمهالر اإلاٗىُت.

 1:معاًير اهخلاء اإلايلفين - ب

٤ مٗاًحر   ُت، خُض بن ٖملُت اهخ٣اء اإلا٩لٟحن الظًً ؾُسًٗىن لٗملُت الغ٢ابت ال جخم ٞو مدضصة ل٨ً جخٗل٤ بمجاالث ْٞغ

 جىظض ٖضة مٗاًحر ًم٨ً ؤن جدب٘ في بٖضاص بغامج الخد٤ُ٣:

ألاوكُت التي ًم٨ً ؤن جىُىي ٖلى ٖملُاث ٚل ٦بحرة ؤو ٞغم ٚل مغجٟٗت ) اإلاهً الخغة، ماصي الخضماث، وكاَاث البُ٘  -

 بالجملت ...الخ(

 اإلاؿخىعصة.ألاوكُت املخخ٨غة و ٚحر جىاٞؿُت م٘ الؿل٘  -

 ج٣ؿُم ظٛغافي مخىاػن مً ؤظل ؤن ٌؿمذ بخُُٛت ب٢لُم الىالًت. -

 ج٣ؿُم ٖاص٫ ًمـ مجمل ألاوكُت و اإلاهً. -

 ملٟاث ظباثُت للم٩لٟحن جدخىي ٖلى ؤزُاء و خاالث وؿُان زُحرة م٨دكٟت ٖىض الغ٢ابت الضازلُت. -

 2ئظساءاث بسمجت اإلايلفين الخاغعين للسكابت الجبائيت: - ط

ت الىالثُت للًغاثب.ا٢تراح ملٟاث  (1  اإلا٩لٟحن الخايٗحن للغ٢ابت في اإلاٟدكُت زم جغؾل للمضًٍغ

ت للًغاثب. (2 ت الجهٍى  بعؾا٫ ٢اثمت بغهامج اإلاغا٢بت للمضًٍغ

ت ألابدار و اإلاغاظٗاث مً ؤظل اإلاىا٣ٞت. (3  بعؾا٫ ٢اثمت بغهامج اإلاغا٢بت للمضًٍغ
                                                           

1
 .66 – 65. مصطفى عوادي، مرجع سابك، ص  

2
 .92. مصطفى عوادي، مرجع سابك، ص  
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٤ مهلخت ألابدار و اإلاغاظٗاث جىُٟظ (4  .بغهامج اإلاغا٢بت ًٖ ٍَغ

ُت للغ٢ابت الجباثُت. جىُٟظ (5 ت الٟٖغ ت الىالثُت اإلاضًٍغ ٤ اإلاضًٍغ  بغهامج اإلاغا٢بت ًٖ ٍَغ

ت الغ٢ابت الجباثُت. (6 ٤ هُابت مضًٍغ  جىُٟظ اإلاغا٢بت لضي اإلا٩لٟحن ًٖ ٍَغ

غ اإلاغا٢بت.rôlesبٖضاص الجضاو٫ ) (7  ( بٗض ج٣ٍغ

 بعؾا٫ الجضاو٫ لل٣ابًت للخدهُل. (8

 اإلا٩لٟحن.حؿضًض خ٣ى١ و ٣ٖىباث مً َٝغ  (9

 جىُٟظ اإلاغا٢بت لضي اإلا٩لٟحن. (10

 ئظساءاث بسمجت اإلايلفين الخاغعين للسكابت الجبائيت(:    2الشيل زكم ) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

بي الجؼاثغي"، مُبٗت مؼواع، الجؼاثغ،  اإلاطدز:  بت في الىٓام الًٍغ ٖىاصي مهُٟى، الغ٢ابت الجباثُت ٖلى اإلا٩لٟحن بالًٍغ

 .82، م2009

 الخدػير إلظساء الخدليم: -2

بت، و صعاؾت ٣ًىم املخ٤٣ بمىذ ؤظل اإلا٩ل٠ ختى ًدًغ مداؾبت، بِىما ٣ًىم هى بضاعؾت اإلال٠ الجباجي للم٩ل٠ الخاي٘ للغ٢ا

 1الىزاث٤ الخ٣ىُت ليكاٍ اإلا٩ل٠ و هي:

 صعاؾت اإلال٠ الجباجي للم٩ل٠. -

 صعاؾت الىزاث٤ الخ٣ىُت ليكاٍ اإلا٩ل٠. -

 بائيت:سحب و فدظ اإلالفاث الج - أ

ما٫ و الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي، و  - ٣ًىم املخ٤٣ بٟدو اإلال٠ الجباجي اإلاٟخىح باؾم اإلااؾؿت بسهىم الغؾم ٖلى ع٢م ألٖا

ت. ت ؤو ؤعباح اإلانهي ٚحر الخجاٍع  ألاعباح الهىاُٖت و الخجاٍع

ً ألاؾاؾُحن في الكغ٧اث. IRGاإلال٠ الصخص ي  -  للمؿخٛل ؤو الكغ٧اء ؤو اإلاؿحًر

 

                                                           
1

ت الٗامت للًغاثب , صلُل الٟدو اإلاالي، الجؼاثغ ، اإلاٗض٫ في .  ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت , وػاعة اإلاالُت , اإلاضًٍغ  .29، م 08/01/2003الجمهىعٍت الجؼاثٍغ

ت  ت الًغاثب للىالًت هُابت مضًٍغ مضًٍغ

 الغ٢ابت الجباثُت
ت للًغاثب ت الجهٍى  اإلاٟدكُت اإلاضًٍغ

 مهلخت ألابدار و اإلاغاظٗاث اإلا٩ل٠ ال٣بايت

تاإلا ت  الٗامت ضًٍغ الًغاثب مضًٍغ

 ألابدار و اإلاغاظٗاث

2 

8 

9 

: 

7 

6 
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 دزاطت الىزائم الخلىيت اإلاخعللت باليشاؽ اإلانهي:  - ب

ٖلى املخ٤٣ ؤن ٣ًىم بضاعؾت الىزاث٤ الخ٣ىُت اإلاخٗل٣ت باليكاٍ اإلانهي للم٩ل٠ الخاي٘ للغ٢ابت ٢بل البضء في ؤٖما٫ اإلاغا٢بت،  

ت، و ٦ُُٟت جهيُ٘ اإلاىخىط، وآلاالث اإلاؿخسضمت في الخهيُ٘ الخ٨ىىلىظُت اإلاؿخسضمت، مٗض٫ يُإ اإلااصة ألاولُت   ٦يؿب الغبذ اإلاُٗاٍع

 لليكاٍ.ٖملُت ؤلاهخاط، مٗض٫ ألاعباح الٗاصًت  اإلاؿمىح به ؤزىاء

  :ئعداد هشف خالت اإلالازهت للميزاهياث 

 ًٖ  –هظه الىز٣ُت ملخو اإلاحزاهُاث ) ألانى٫  جٓهغ 
ً
الخهىم ( الخانت بالؿىىاث ألاعبٗت ٚحر الؿا٢ُت بالخ٣اصم ًٞال

الؿىت الخامؿت الخالُت، خُض حؿمذ هظه الىز٣ُت بضعاؾت الخٛحراث الخانلت في ؤنى٫ و زهىم اإلااؾؿت، زانت ُٞما ًخٗل٤ 

 ٩ل٠.باالهخال٧اث، اإلااوهاث، خغ٦ت ال٣غوى، و ٦ظا بم٩اهُت ْهىع ؤو ازخٟاء خؿاباث في مداؾبت اإلا

 :ئعداد هشف املحاطبت 

ًخًمً هظا ال٨ك٠ ملخو خؿاباث الىخاثج للؿىىاث ٚحر الؿا٢ُت بالخ٣اصم خُض ٌؿمذ هظا الٟدو بخ٣ضًغ جُىع ع٢م  

باء و ٦ظل٪ الغبذ الهافي ل٩ل ؾىت. ما٫ و ألٖا  ألٖا

 :هشف مفطل عً اإلاطازيف العامت 

٠ جم الخهى٫ ٖليها، وهي ٌؿمذ هظا ال٨ك٠ بمخابٗت الخُىع الؿىىي لؤلٖباء بدؿب َب  ُٗتها و الخإ٦ض مً ؤن ٧ل اإلاهاٍع

.
ً
باء اإلابالٜ ٞيها، و هل هي ٢ابلت للخهم ٞٗال ، و ٦ظا الخض٤ُ٢ ُٞما ًسو ألٖا

ً
 مخٗل٣ت باإلااؾؿت ٞٗال

 اإلاؿلب الشاوي : الاهؿالق في عملياث السكابت الجبائيت.

٤ بعؾا٫ بقٗاع بةظغاء الغ٢ابت م٘ ونل اؾخالم  ًجب بٖالم اإلا٩ل٠ الخاي٘ مؿب٣ا ٢بل البضء في ٖملُاث الغ٢ابت , طل٪ ًٖ ٍَغ

مىذ له ؤظل  ٣ا بمُشا١ خ٣ى١ وواظباث اإلا٩ل٠ ٍو دخىي هظا ألازحر ٖلى أًام 10مٞغ ش اؾخالم ؤلاقٗاع , ٍو  1: ببخضاءا مً جاٍع

بت م٘ الٗىىان الاؾم ؤو اإلا٣غ الاظخماعي للم٩ل -  الصخُذ.٠ الخاي٘ للًٍغ

ش وؾاٖت البضء في الخضزل بٗحن اإلا٩ان. -  جاٍع

 بم٩اهُت اؾخٗاهت اإلا٩ل٠ بمؿدكاع مً ازخُاعه . -

 مسخل٠ الًغاثب والغؾىم املخ٤٣ ٞيها . -

 الؿىىاث اإلاٗىُت, وهي الؿىىاث ٚحر اإلاخ٣اصمت التي جظ٦غ ختى ولى في خالت وظىص عجؼ مى٣ى٫. -

جب ؤن ًدخىي  ت الخد٤ُ٣ بظ٦غ ؤؾمائهم ؤل٣ابهم ٍو ؤلاقٗاع ٖلى زخم اإلاهلخت التي جباقغ, وممط ي مً َٝغ املخ٤٣ وعثِـ مجمٖى

 وعجبهم.

 مالخظت : 

ؤجاح ال٣اهىن الجباجي للمد٤٣ ؤن ًجغي مغا٢بت مٟاظئت إلاٗاًىت الٗىانغ اإلااصًت للم٩ل٠ وخالت الىزاث٤ املخاؾبت , صون ؤن  

دغع املخ٤٣ مدًغ جهاًت ٖملُاث  ًجغي ٞدو ه٣ضي لهظه ألازحرة بي , ٍو , وجب٣ي هظه الغ٢ابت وؾُلت اؾخصىاثُت إلا٩اٞدت الٛل الًٍغ

مىذ للم٩ل٠ ؤو ممشله .  اإلاغا٢بت ٍو

 

 أوال: الخدخل في عين اإلايان: 

٩ىن بةظغاء   ت خى٫ الخىُٓم م٘ اإلا٩ل٠ الخاي٘ للغ٢اب مداصزاثبن ؤو٫ ل٣اء م٘ اإلا٩ل٠ ٌؿمذ بسل٤ هٕى مً الش٣ت اإلاخباصلت , ٍو

اث الغبِ الضازلُت ٦سجل  اع ال٣اهىوي للماؾؿت , ٦كٞى ت ؤلَا ت مً ألاؾئلت إلاٗٞغ ً٘ املخ٤٣ مجمٖى الٗام للماؾؿت ووؾاثلها , ٍو

 في ؤنى٫ اإلاحزاهُت هل هي ماظغة ؤو مملى٦ت . اإلاسجلتالخالُت ووؾاثل ؤلاهخاط , املخالث  الاؾدشماعاثؤلاهخاط , مداؾبت اإلاىاص , 

 

 ا : فدظ مداطبت اإلايلف مً خيض الشيل :زاهي 
                                                           

ت الٗامت للًغاثب , صلُل الٟدو املخاؾبي , م .1 ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت , وػاعة اإلاالُت , اإلاضًٍغ  . 35الجمهىعٍت الجؼاثٍغ
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غ ٖلى الكغوٍ   الخالُت:ختى ج٩ىن مداؾبت مىخٓمت مً خُض الك٩ل ًجب جٞى

 ومىخظمت:املحاطبت ًجب أن جىىن واملت  -1

 11 – 07 حكمل صٞترا ٦بحرا وصٞتر ظغص اإلاىهىم ٖليها في ال٣اهىن ع٢م  صٞاجغ مداؾبتًجب ٖلى مداؾبت اإلا٩ل٠ ؤن جدخىي  

 : ًلياإلاخًمً الىٓام املخاؾبي اإلاالي خُض جخلخو هظه الضٞاجغ ُٞما  25/11/2007ماعر في 

 دفتر اليىميت : -

باء ومىخجاث ال٨ُان ) اإلااؾؿت ( وفي خالت  ألانى٫ والخهىمحسجل في الضٞتر الُىمي خغ٧اث  وألامىا٫ الخانت وألٖا

ت ل٩ل صٞتر  اؾخٗما٫  مؿاٖض.صٞاجغ مؿاٖضة ) املجام٘ ( الٗامت الكهٍغ

 دفتر الىبير: -

 الضٞتر ال٨بحر مجمٕى خغ٧اث الخؿاباث زال٫ الٟترة اإلاٗىُت . ًخًمً

 دفتر الجسد: -

ت لجل الىزاث٤  باإلياٞتجى٣ل في صٞتر الجغص اإلاحزاهُت وخؿاباث الىخاثج الخاناث بال٨ُان ) اإلااؾؿت (  ٍغ بلى الىزاث٤ الخبًر

اث واإلابُٗاث , البى٪ , الهىضو١ الخضماث املخخلٟت , ٞٗلُا , ال  جشبذ ال٣ُام بالٗملُاثواإلاؿدىضاث ألانلُت التي  ؾُما اإلاخٗل٣ت باإلاكتًر

حرها ..... , والخإ٦ض مً ؤجها زالُت مً ؤق٩ا٫ التزوٍغ   ٚو

 املحاطبت ًجب أن جىىن مدظلظلت وصحيدت: -2

ت في اإلاضًً  والضاثً وصخُدت في صٞتر الُىمُت , ًٞال ًجب ٖلى الٗىن املخ٤٣ الخد٤٣ ما بطا ٧اهذ مجامُ٘ ألاعنضة , مدؿاٍو

ت ملجمٕى ظاهبي اإلاضًً والضاثً لضٞتر ألاؾخاط بىاء ٖلى الخد٤ُ٣ مً ألاعنضة الضاثىت  ٖلى جد٤ُ٣ مً ؤن مجامُ٘ هظه ألازحرة مدؿاٍو

 واإلاضًىت إلاحزان اإلاغاظٗت ٢بل الجغص وبٗضه .

لى املخ٣ مداؾب اإلااؾؿت للبدض في مالبؿاث ٖضم  باؾخضٖاء٤ ؤن ٣ًىم وفي هظا الهضص , بطا لىخٔ ٖضم صخت اإلاحزاهُاث ٖو

ٌ املخاؾبت .  الصخت , وبطا ما جم ؤلا٢غاع بىظىص مماعؾاث جضلِؿُت ٞؿٝى ًخم ٞع

 ملىعت:املحاطبت ًجب أن جىىن  -3

غها باإلاؿدىضاث والىزاث٤ الشبىجُت , خُض ٖلى اإلا٩ل٠ 1ج٩ىن املخاؾبت م٣ىٗت بال بطا ٧اهذ مجمل ال٨خاباث املخاؾبُت ًم٨ً جبًر

٤ ج٣ضًم وزاث٤  خ٣ُ٣ُت ووزاث٤ الجغص للمىاص واإلاىخجاث اإلاىظىصة في املخؼن , وهظا قٍغ  اؾمُتؤن ًبرع ال٨خاباث املخاؾبُت ًٖ ٍَغ

٤ ٞىاجحر مؿلمت مً ٢بل اإلاىعص . اث ًٖ ٍَغ  لصخت املخاؾبت , خُض جبرع اإلاكتًر

 زالشا : فدظ املحاطبت مً خيض اإلاػمىن :

هى مىظىص بالىزاث٤ اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلا٩ل٠  الٟدو بلى الخإ٦ض مً مهضا٢ُت اإلاٗلىماث املخاؾبُت , ومغا٢بت ٧ل ماحهضٝ هظا 

 .التي جخًمً بٟٚاالث ا٦دكاٝ الٗملُاثاملخ٤٣ مٗه مً اظل 

 املحاطبيت:مساكبت اإلاعؿياث والبياهاث  -1

ً الغبذ الخام ؤو ال٣ُمت اإلاًاٞت وهي :جخمشل في مغا٢بت الٗىن املخ٤٣ ملخخل٠ ٖملُاث اإلااؾؿت والتي   حؿاهم ؤؾاؾا في ج٩ٍى

اث - أ  2:مساكبت اإلاشتًر

اث ًم٨ً جهيُٟه بلى :  الاهخٓاعبن ٖضم   الظي مً اإلام٨ً ؤن ًٓهغ ٖىض مغا٢بت خؿاب اإلاكتًر

                                                           
1
ت الٗامت للًغاثب , صلُل الٟدو املخاؾبي , م.   ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت , وػاعة اإلاالُت , اإلاضًٍغ  . 54الجمهىعٍت الجؼاثٍغ

2
 .57صلُل اإلاغا٢ب املخاؾبي , م.  
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o  اث:جضخيم كيمت بت,حهضٝ بلى جسٌُٟ الغبذ الخام الخاي٘  اإلاشتًر بت اإلاٟغويت  للًٍغ وبالخالي جسٌُٟ م٣ضاع الًٍغ

 وطل٪ مً زال٫ :

سحنالدسجُل املخاؾبي لىٟـ الٟاجىعة  - بىاؾُت الٟاجىعة ألانلُت , و٦ظا  الاؾخسضاممسخلٟحن , ؤو الدسجُل اإلاؼصوط  بخاٍع

 ٦ك٠ وسخت زاهُت مً هظه الٟاجىعة .

اث الىهمُت ٚحر اإلابرعة مداؾبُا بٟاج -  ىعة الكغاء .الدسجُل املخاؾبي للمكتًر

ش , ؤو حسجُل ٞاجىعة وهمُت ال جخٗل٤ بإًت  اؾخٗملذالدسجُل املخاؾبي لٟاجىعة ٢ض  - لت , وطل٪ بخٛحر الخاٍع مىظ ٞترة ٍَى

 ٖملُت .

 حسجُل هٟـ الٟاجىعة الكغاء في صٞتر ًً مؿاٖضًً مسخلٟحن مشل : صٞتر الكغاء وصٞتر الٗملُاث املخخلٟت . -

اث لٗملُاث الخُاػة ٖلى ٣ٖاعاث وآالث , ومٗضاث وؤصواث , ومهاٍع٠ الخ٣ُُض املخاؾبي في خؿاب اإلا - ضًً لخؿاب اإلاكتًر

باء الٗامت , واإلاهاٍع٠ الصخهُت لهاخب اإلااؾؿت ؤو الكغ٧اء .  الهُاهت , التي جم حسجُلها في خؿاب ألٖا

o : اث اث ًترا٤ٞ ٚالبا م٘ بزٟاء ممازل لئلعاصاث  جخفيؼ اإلاشتًر , وهظا الىٕى مً الٛل بن ٖملُاث جسٌُٟ اإلاكتًر

بي ًم٨ً ؤن ًٓهغ جدذ ٖضة ؤق٩ا٫ :  الًٍغ

 وؿُان الدسجُل املخاؾبي لٟىاجحر الكغاء . -

اث مسُٟت جدذ ق٩ل مهاٍع٠ ٖامت ومسجلت في خؿاب ج٩لٟت ؤزغ . -  مكتًر

اث صون ٞىاجحر . -  مكتًر

 , زُإ في املجامُ٘ . ٖمضًهؤزُاء ماصًت  -

اث جمذ  -  بالخجؼثت.مكتًر

٤ الٟدو ا ً ٍَغ اث ٖو بطا ٧اهذ هظه  ا٦دكاٝول٨ً مً الهٗب  اإلاٟترةلض٤ُ٢ للٟىاجحر ًم٨ً ؤن ٨ًدك٠ الٛل في اإلاكتًر

٤ ٞدو املخاؾبت ٣ِٞ , لظل٪ ٖلى املخ٤٣ ؤن ًجغي مغا٢بت للؿل٘ اإلاىظىصة في املخؼن بُلب  اإلاكتراةالؿل٘  صون ٞىاجحر ًٖ ٍَغ

 1.الاؾخالمٞىاجحر الكغاء وونالث الُلب ؤو 

 املخصوهاث:مساكبت  - ب

بن الٗىانغ اإلا٩ىهت للمسؼون هي البًاٖت , اإلاىاص واللىاػم  , اإلاىخجاث وألاقٛا٫ ٢ُض الخىُٟظ ؤٚلٟت ٚحر مؿترظٗت , ٢ض ٩ًىن 

مشل صٞتر الجغص الىز٣ُت ألاؾاؾُت إلظغاء  لى املخ٤٣ ؤن ًغا٢بها بض٢ت , ٍو الغ٢ابت ٖلى املخؼون وهظه  ٖملُتمىيٕى جالٖب اإلا٩ل٠ ٖو

حن مً الخلل :  الغ٢ابت ًم٨ً ؤن جٓهغ هٖى

 الجغص ًٓهغ ال٨مُاث الخ٣ُ٣ُت للمسؼون , ول٨نها مؿٗغة ب٣ُم إل٢ل مً الؿٗغ الخ٣ُ٣ي ) جسٌُٟ ٢ُمت املخؼون( . -

 ال ظؼء مً املخؼوهاث ) جسٌُٟ ٦مُت املخؼون ( .الجغص ال ًٓهغ  -

 

 

                                                           
1
 . 65مهُٟى ٖىاصي , مغظ٘ ؾاب٤ ط٦غه , م .  
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 الخىفير:مساكبت أشغال كيد  - ط

هي ؤقٛا٫ ٚحر مىتهُت في جهاًت الؿىت , والتي ًجب ؤن جٓهغ في املخاؾبت بخ٩لٟتها الخ٣ُ٣ُت ؤي بضون جسٌُٟ ؤو ماوهت وبضمج 

باء اإلالخ٣ت ٖىض ال٣ُام بٗملُت الجغص , و٦ما هى الخا٫ باليؿبت للمسؼوهاث ٞةن اإلااؾؿت حؿخُُ٘ جسٌُٟ ألاقٛا٫ ٢ُض الخىُٟظ  ألٖا

بت , وهظا الخسٌُٟ ٩ًىن ٚالبا يمً الكغوٍ وهظا مً ؤظل جسٌُٟ مبلٜ   : آلاجُتمً ألاعباح الخايٗت للًٍغ

 الخسٌُٟ ٦مُا ) بٟٚا٫ ؤخض ؤو بٌٗ ألاقٛا٫ ٢ُض الخىُٟظ ( . -

 ) جدضًض ؾٗغ الخ٩لٟت بمبلٜ ؤ٢ل مً ٢ُمخه الخ٣ُ٣ُت ألخض ؤو بٌٗ الٗىانغ اإلا٩ىهت له ( . تالخسٌُٟ ٢ُم -

هظه ألازحرة م٣ُضة مداؾبُا بؿٗغ الخ٩لٟت ٖىيا ًٖ ؾٗغ  اإلاؿخد٣ت,ظ والخ٣ى١ الخلِ بحن ٢ُمت ؤقٛا٫ ٢ُض الخىُٟ -

 البُ٘ .

٤ ٞدو خؿاباث ألاقٛا٫ , والبدض ًٖ م٩ان جىُٟظ ألاقٛا٫ , ًٖ  هظهومغا٢بت  ألاقٛا٫ مً َٝغ الٗىن املخ٤٣ ًخم ًٖ ٍَغ

 ٞدو الٟىاجحر الهاصعة في بضاًت الؿىت اإلا٣بلت .

 اإلابيعاث:مساكبت  - د

بن ؤهم املخالٟاث املخاؾبُت التي جدضر ٖلى مؿخىي اإلابُٗاث البُ٘ بضون ٞاجىعة , ًٞال ًٖ املخالٟاث ألازغي , والتي ًخمشل 

 (1)ؤهمها ُٞما ًلي : 

 بُ٘ بضون ٞىاجحر . -

 جسٌُٟ ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت لبٌٗ اإلابُٗاث . -

ل  نىاٖتوؿُان ؤو بٟٚا٫ بًغاصاث مخإجُت مً  -  ٢ُإ البىاء وبُ٘ الًٟالث واإلاهمالث . وؤوكُتالخمٍى

 ال٣ُام بدسجُل اإلاغصوصاث الىهمُت للؿل٘ في الجاهب اإلاضًً لخؿاب اإلابُٗاث . -

 التي ؤزضها الخاظغ ؤو اإلاؿخٛل لخاظخه الصخهُت . للؿلٖ٘ضم الدسجُل في املخاؾبت  -

 مساكبت خظاباث اإلايزاهيت وخظاباث الدظيير : -2

ُت في ٞدو ؤنىلها وزهىمها في خحن ؤن مغا٢بت خؿاباث الدؿُحر جخًمً خؿاباث جخمشل مغا٢بت خؿاباث اإلاحزاه 

 الخ٩ال٠ُ , وخؿاباث ؤلاًغاصاث , و٦ظا خؿاباث الىخاثج .

 مساكبت خظاباث اإلايزاهيت : .أ 

ٓهغ بالجاهب ألاًمً ؤنى٫ اإلااؾؿت وبالجا ش مٗحن ٍو هب ألاٌؿغ خُض حٗٝغ اإلاحزاهُت ٖلى ؤجها : " هي ظضو٫ طو ظاهبُحن ٌٗض بخاٍع

خُض ٣ًىم ال٩ىن املخ٤٣ بٟدهها خؿاباث اإلاحزاهُت التي حٗبر  1زهىمها ) ؤو ألامىا٫ الخانت للماؾؿت و٦ظا التزاماتها هدى الٛحر (,

 ًٖ الىي٘ اإلاالي للماؾؿت في ٞترة ػمىُت مدضصة , وطل٪ بٟدو ؤنى٫ وزهىم اإلاحزاهُت .

 اإلايزاهيت:فدظ أضىل  .ب 

ت للماؾؿت ) مشل اإلاباوي واإلاٗضاث والبًاٖت والى٣ضًاث واملخل الخجاعي ( وألانى٫ جٓهغ  ألانى٫ هي ممخل٩اث ماصًت ومٗىٍى

اإلااؾؿت لؤلمىا٫ التي خهلذ ٖليها مً الكغ٧اء ؤو اإلاؿاهمحن ) عؤؽ اإلاا٫ ( ؤو مً الٛحر ) ؤي ٢غوى بمسخل٠  اؾخسضام٦ُُٟت 

 اإلااؾؿت ألامىا٫ التي خهلذ ٖليها . اؾخٗملذًًا باالؾخٗماالث  ألجها جبحن ٠ُ٦ ؤهىاٖها ( لظا ٞةن ألانى٫ حٗٝغ ؤ

                                                           
1
٤ الىٓام اإلاالي .    . 10, م  2009واملخاؾبي , صاع اليكغ خُُلي , ٖبض الغخمان ُُٖه , املخاؾبت الٗامت ٞو
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  ( : 2الخشبيخاث ) الطىف 

ت واإلااصًت واإلاالُت الىا٢ٗت جدذ ع٢ابت اإلااؾؿت  ولى لم ج٨ً مال٨ت لها ٦ما في خالت  ختىوهي ٖباعة ًٖ الخشبُخاث اإلاٗىٍى

لي .  الخجهحزاث املخهلت بىاؾُت بًجاػ جمٍى

ضاصًت ؤو  ني  الخمهُضًت التيبضاًت هالخٔ ؤن ) ن.م.م ( ٢ض اؾدبٗض الٗضًض مً اإلاهاٍع٠ ؤلٖا وعصث في املخُِ املخاؾبي الَى

 الضولُت . اإلاٗاًحر املخاؾبُتوهظا جماقُا م٘  1975لؿىت 

خم بَٟائها بٗض طل٪ في مضة ؤ٢هاها  ني يمً الاؾدشماعاث ٍو خُض ٧اهذ حسجل مداؾبُا خؿب املخُِ املخاؾبي الَى

تراٝلُخم  الاؾدشماعاثخؿب الىٓام املخاؾبي اإلاالي ٣ٞض جم بلٛائها مً نى٠  آلانزمـ ؾىىاث , ؤما  بها ٧إٖباء , ؤي ؤن ٧ل  الٖا

ؤي في  2010لؿىت  الاٞخخاخُتلِـ لها خ٤ في ويٗها في اإلاحزاهُت  31/12/2009ماؾؿت ٧اهذ جمخل٪ مهاٍع٠ جمهُضًت في 

ألاولُت اإلاسجلت في  اإلاهاٍع٠مً ) ١.ى.م ( " جسهم  169مً اإلااصة  3) ألجها لِؿذ ؤنى٫ ( , وطل٪ خؿب ال٣ٟغة  01/01/2010

 1.ألانلي "  الامخهامملخُِ املخاؾبت ٢بل بضاًت ؾحران الىٓام املخاؾبي اإلاالي , مً الىدُجت الجباثُت جبٗا 

منها ؤو اإلايكإة وطل٪ خؿب  اإلاكتراةاإلااؾؿت ؾىاء  عاثاباؾدشموجخم الٗملُت ب٣ُام املخ٤٣ بمغا٢بت ظل الىزاث٤ اإلاغجبُت 

 2 الخالُت: الى٣اٍالدؿلؿل املخضص مً َٝغ الىٓام املخاؾبي باإلياٞت بلى التر٦حز ٖلى 

ؾُت ٞدو بُا٢اث ج٣ُُم الاؾدشماعاث ؾىاء اإلاىجؼة مً َٝغ اإلااؾؿت , ؤو اإلابالٜ مغا٢بت الىظىص اإلااصي لالؾدشماعاث بىا -

 ال٨بحرة . الاهخال٥الطخمت لالؾدشماعاث التي حؿمذ بخد٤ُ٣ هىامل 

دو وزاث٤  الشبىجُت ال٦دؿابها, وطل٪ بٟدو الىزاث٤  الاؾدشماعاثمغا٢بت مل٨ُت اإلااؾؿت لهظه  - ؤو بوكاء ال٣ٗاعاث ٞو

ً الاؾدشماع ٢ض جم حسجُله في املخاؾبت بؿٗغ الا٦دؿاب  ؤو الخ٩لٟت زاعط الغؾم ٖلى ال٣ُمت  حؿضًض خ٣ى١ الدسجُل , ٚو

 اإلاًاٞت .

هي ؤٖباء  الاهخال٥ؤن ؤ٢ؿاٍ  باٖخباع,  الاؾدشماعاثفي الى٢ذ الظي ًخم ُٞه ٞدو الخؿاباث  الاهخال٧اثمغا٢بت هٓام  -

بت , بطا جىاٞغث الكغوٍ الخالُت : ٢  ابلت للخهم مً الغبذ الخاي٘ للًٍغ

  للماؾؿت والتي جخ٣اصم م٘ مغوع الؼمً. الشابختؤن ًهى٠ ألانل اإلاهخل٪ يمً ٖىانغ ألانى٫ 

  ٍللماؾؿت . الاؾخٛالليؤن ٩ًىن ألانل اإلاهخل٪ م٘ ٖال٢ت مباقغة م٘ اليكا 

  زبىجُتمسجل مداؾبُا بىزاث٤  لالهخال٥الخاي٘  الاؾدشماعؤن ٩ًىن ؤنل . 

  ٢ُمت ألانل اإلاهخل٪ . الاهخال٧اثؤن ال جخجاوػ مجمٕى 

بت خُض ؤن  ل٨ً اإلا٩ل٠ ٣ًىم بمسالٟت هظه الكغوٍ بهضٝ حُٗٓم ٢ُمت الخ٩ال٠ُ ال٣ابلت للخهم مً الغبذ الخاي٘ للًٍغ

بي حٗخبر مً الخ٣ىُاث التي ًهٗ الاهخال٥ج٣ىُت  اؾخٗما٫  ؤو٦دكاٞها وهظا ملخضوصًت اب ٖلى الٗىن املخ٤٣ في ٖملُت الٛل الًٍغ

ٖمىمُت ال٣ضعاث الخ٣ىُت لضي املخ٣٣حن في هظا املجا٫ والظي ًجب ؤن ٩ًىن في ال٣ضعاث الخ٣ىُت ظُضة وؤ٦ثر زهىنُت وهظا ما 

بيًهٗب بًجاصه لضي مد٣٣ها الجباًت , وجخمشل ٖملُت الٛل   في ٖضة َغ١ هظ٦غ منها : الاهخال٥في مجا٫  الًٍغ

                                                           
1
ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت , اإلااصة .   ضة الغؾمُت  2009, اإلاخًمً ل٣اهىن اإلاالُت ج٨مُلي للؿىت  22/09/2009اإلااعر في  01-09مً ألامغ   8الجمهىعٍت الجؼاثٍغ , الجٍغ

 .26/09/2009الهاصع ب  44للٗضص 

 
2
 . République Algérienne Démocratique et Populaire ; Ministère des finances ; DGI , «  Guide de verhfecteure et comptabilité ;PP ; cite ; P60. 
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  في الٗىانغ ال٣ابلت لهظا ألازحر ؤو لِـ لها ٖال٢ت باليكاٍ الٗاصي . لالهخال٥بصعاط ٖىانغ ٚحر ٢ابلت 

 .جُب٤ُ مٗضالث ؤو وؿب مغجٟٗت ًٖ جل٪ اإلاؿمىح بها ٢اهىها 

   وطل٪  لالؾترظإٖلى ؤؾاؽ زمً الكغاء ؤو الخُاػة مًاٝ بلُه مبلٜ الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت ال٣ابل  الاهخال٥جُب٤ُ ,

ت   . لالهخال٥لخطخُم ال٣ُمت ألانلُت التي هي ٚلى ؤؾاؾها جدؿب ألا٢ؿاٍ الؿىٍى

  (:3كيد الخىفير ) الطىف  واإلاىخجاثاملخصوهاث 

ها الىٓام اإلاالي املخاؾبي ٖلى ؤجها  ها وج٩ىن مىظهت للبُ٘ في بَاع  (1)خُض ٖٞغ جمشل املخؼوهاث ؤنىال ًمخل٨ها ال٨ُان ٖٞغ

في ٖملُاث ؤلاهخاط ؤو ج٣ضًم الخضماث ,  لالؾتهال٥الٗاصي هي ٢ُض ؤلاهخاط ب٣هض ممازل , هي مىاص ؤولُت ؤو لىاػم مىظهت  الاؾخٛال٫

خم  باخدؿابج٩ىن املخؼوهاث في بَاع ٖملُت ج٣ضًم زضماث هي ٧لٟت الخضماث التي لم ٣ًم ال٨ُان بٗض  الىىاجج اإلاىاؾبت لها , ٍو

ت ( لِـ لها ؤؾاؽ هٕى ألانل بل جبٗا لىظهخه جهي٠ُ ؤنل يمً املخؼوهاث ) ؤن ت ( ؤو يمً الخشبُخاث ) ؤنى٫ ٚحر ظاٍع ى٫ ظاٍع

في بَاع وكاٍ ال٨ُان , وجخم ٖملُت مغا٢بت املخؼوهاث بٟدو ال٨مُاث وال٣ُم اإلاسجلت في سجل الجغص وم٣اعهخه م٘  اؾخٗمالهؤو 

ت لى املخ٤٣ ؤن ٣ًىم بخدلُل  مضازالث لجغص الخ٣ُ٣ي ٖىض ٖملُت الخد٤ُ٣ بٗحن اإلا٩ان , وهظا بمٗٞغ ومسغظاث الؿل٘ في املخؼن ٖو

 خغ٦ت املخؼوهاث باإلاٗاصلت الخالُت :
لُه الخإ٦ض مً   = مخصون نهائي + مخسظاث .  مداخالثمخصون أول مدة + 1  :ٖو

 الصخُذ للمىاص واإلاىخجاث في املخؼن . الخ٣ُُم -

 الىخضة ( .صخت بُا٢ت الجغص والخؿاباث ) ال٨مُاث , ؾٗغ  -

 صخت ما بطا ه٣هذ ٢ُم املخؼون. -

  ( :4خظاباث الغير ) الطىف 

ؤو الضًىن   ماثاالالتز الضًىن التي ا٦دؿبتها اإلااؾؿت م٘ حٗاملها م٘ الٛحر والتي لم جدهل بٗض ) ٖمالء , ؤوعا١ ٢بٌ ...( .

ت مٗامالث اإلااؾؿت م٘  اإلاؿخد٣ت الضٞ٘ بلى الٛحر ) مىعصون , ؤوعا١ صٞ٘ , يغاثب خُض ًم٨ً ال٣ى٫ ؤهه حسجُل في هظه املجمٖى

غاٝ ألا٦ثر حٗامال م٘  ؤشخام ٢ض ٩ًىهىن مً صازل ٧الكغ٧اء ؤو الٗما٫ و٢ض ٩ًىهىن زاعظا ٖنها ٧الهُئاث الٗمىمُت والخانت وألَا

 عصًً والؼباثً خُض ًجب الخإ٦ض مً :اإلااؾؿت ٧اإلاى 

غها , زانت بطا ٧اهذ ه٣ضا . -  مخابٗت ظمُ٘ الدؿب٣ُاث م٘ َلب جبًر

 الخد٤٣ مً الخسًُٟاث اإلامىىخت زاعط الٟىاجحر . -

 الٟدو اإلااصي الخ٣ُ٣ي لٟىاجحر الاؾخالم . -

اث . -  الـخإ٦ض مً صخت خؿاباث اإلاىعص في الجاهب الضاثً بم٣اعهخه م٘ ًىمُت اإلاكتًر

اث الغبِ وبُا٢اث اإلاٗلىماث اإلاىظىصة في مل٠ اإلا٩ل٠ الخاي٘ للغ٢ابت .ا -  ؾخٛال٫ ٦كٞى

  ( :5الحظاباث اإلااليت ) الطىف 

هى خؿاب مالي في ق٩له الجامض ؤي لِـ شخها َبُُٗا وال هُئت ًخٗامل مٗها  ؤوال  ًجغص ؤلاقاعة بلى هظا الهى٠ ًمشل ٧ل ما

ُٞه باألمىا٫ ؤو ألامىا٫ في خض طاتها ٧ىؾُلت للخٗامل ؾىاء ٧اهذ في نىضو١ ؤو لضي بهما بىن٠ م٩ان ملمىؽ ؤو مٗىىي ًدخٟٔ 

 باملخ٤٣ ؤن ًخإ٦ض مً : بجضعهُئت مالُت هظه الهُئت ال ًىٓغ لها هٓغة اإلاخٗامل وبهما ًىٓغ للخؿاب لضحها و٧إهه مؿخ٣ل ٖنها , بط 

                                                           
٤ الىٓام اإلاالي واملخاؾبي , مغظ٘ ؾاب٤ , م1  . 49. ٖبض الغخمان ُُٖت , املخاؾبت الٗامت ٞو
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هُالث مٟخىعة مً ٢بل الٗمالء وؤن عنُض ياث ه٣ضا , وؤن الخدخؿاب الهىضو١ مً خُض مجمٕى اإلا٣بى مغاظٗت  -

 الخؿاب في الهىضو١ مىظب .

ٖلى املخ٤٣ ؤن ًجغي م٣اعهت بحن الُىمُت اإلاؿاٖضة للمبُٗاث وخؿاباث اإلاىظىصاث ) نىضو١ , بى٪ ( مً ؤظل يمان  -

ُت هظه الخ اث الغبِ لضي الٗمالء مً ؤظل مغا٢بت صخت وقٖغ ٣ى١ مً هاخُت مُاب٣ت ألاعنضة مً هاخُت , وال٣ُام ب٨كٞى

 ؤزغي .

م٘ ال٨ك٠ البى٩ي للم٩ل٠ ومخابٗت ٖال٢خه بدؿاب اإلابُٗاث واإلاٗلىماث اإلاىظىصة في  اوسجامهؤن ًخإ٦ض مً خؿاب البى٪  -

 1اإلال٠ الجباجي . 

o : فدظ خطىم اإلايزاهيت 

ل للماؾؿت وهظه اإلاهاصع طاجُت  الكغ٧اء وألاعباح ٚحر اإلاىػٖت و٢ض ج٩ىن  ٦مؿاهمتبن زهىم اإلاحزاهُت جبحن مهاصع الخمٍى

 بإهىاٖها.زاعظُت ٧ال٣غوى 

  ( : 1خظاباث زؤوض ألامىال ) الطىف 

الكغ٦ت هدُجت مماعؾتها ليكاَها  ا٦دؿبخهووٗني به مبلٜ الظي ٢ضمه اإلاؿاهمىن للكغ٦ت و٢ذ الخإؾِـ , بياٞت بلى ظؼء الظي 

اصة  بااللتزاماثؤما ما ًخٗل٤ في ٞتراث ؾاب٣ت , هظا ما ًخٗل٤ بد٣ى١ اإلاؿاهمحن  ٞهي ٧ل الضًىن التي ٖلى ٖاج٤ اإلااؾؿت وحؿدشمغ في ٍػ

 ال٣ضعة ال٨ؿبُت للكغ٦ت .

 : ( 1) الطىف خُض جخلخو ؤهم ٖملُاث الخد٤ُ٣ لخؿاباث 

بت ٖلى الضزل  لخد٤٣ا - مً خؿاب عؤؽ اإلاا٫ وهظا بالخإ٦ض مً الخٗضًالث اإلاىجؼة بُلب وزاث٤ بزباث ألجها جازغ في الًٍغ

ؤلاظمالي , ؤما في خالت الخىاػ٫ ٖلى ألاؾهم ؤو الخهو ٖلى الٗىن املخ٤٣ ؤن ًًمً بإن ٞاثٌ ال٣ُمت املخ٤٣ ٢ض ٞغيذ 

بت اإلاؿخد٣ت , وفي خالت عؤؽ اإلاا٫ الص خص ي ًجب الخإ٦ض مً وظىص بزباجاث ًٖ ٧ل اإلاسخىباث وؤلاياٞاث التي ٖليها الًٍغ

 ٣ًىم بها اإلاؿخٛل .

خماص ٖلى مدايغ اإلاضاوالث في مجالـ ؤلاصاعة والجمُٗت الٗامت للمؿاهمحن  الاخخُاَيالخد٤٣ مً خؿاب  - وحٗضًالجه بااٖل

 للكغ٦ت.بالتزامً م٘ مدخىي الىهىم ال٣اهىهُت ألاؾاؾُت 

ألاعباح الخايٗت إلاٗض٫ مسٌٟ بهضٝ الخىُٓم املخ٨م لهظا الخؿاب ومضي مُاب٣خه ق٨ال ومًمىها الخد٤٣ مً خؿاب  -

 للكغوٍ اإلاُلىبت لهظه ألاعباح.

ت  لالؾدشماعالخد٤٣ مً ؤن بٖاهاث اإلامىىخت  - مً َٝغ الضولت ؤو الجماٖاث املخلُت , وال جىضعط نمً هدُجت الضوعة الجاٍع

لى الٗىن الخ ش صٞٗها , ٖو ٤ خؿاب ؤلاًغاصاث في جاٍع اهاث جغخل بك٩ل صٞٗاث لىدُجت الضوعة ًٖ ٍَغ  الاؾخصىاثُتإ٦ض مً ؤلٖا

 . لالهخال٥م٘ مغاٖاة الاؾدشماعاث الخايٗت 

 منها الًغاثب اإلاؿخد٣ت . ا٢خُٗذالخإ٦ض مً ؤم ألاعباح اإلاذجىػة لم ًخم جسهُهها بٗض , و٢ض  -

جىظض مك٩لت ألهه ٖمىما جمىذ مً ماؾؿاث وهُئاث مالُت , ؤما ال  الاؾدشماعؤما في ما ًسو ال٣غوى البى٨ُت و٢غوى  -

ت  لى املخ٤٣ ؤن ًُلب ٧ل الىزاث٤ الًغوٍع ًخإ٦ض ؤن هظه ال٣غوى  ختىال٣غوى ألازغي ًجب ؤن جىدل بك٩ل مٗم٤ ٖو

ُما ًسو صٞٗاث الدؿضًض لل٣غوى ًجب ؤن ًخإ٦ض مً ؤجها  لم جضمج نمً ج٩ال٠ُ اإلااؾؿت .  لِؿذ وهمُت , ٞو

                                                           
1
 . 70مهُٟى ٖىاصي , مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه , م .  
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ُت ٞدو م - باء والخؿاثغ بىاؾُت الخإ٦ض مً ؤجها حؿخجُب للكغوٍ الك٩لُت واإلاىيٖى  1.اوهت ألٖا

 مساكبت خظاباث الدظيير: - ط

اإلاغا٢ب مً الخد٤ُ٣ والخإ٦ض مً صخت خؿاباث اإلاحزاهُت , ٞةهه ًيخ٣ل بلى مغا٢بت والخإ٦ض مً صخت وؾالمت البُاهاث  اهتهاءبٗض 

 اإلاسجلت في خؿاباث الدؿُحر والىخاثج .

باء التي ج٣ىم اإلااؾؿت بخدمُلها , وفي اإلا٣ابل جخدهل ٖلى بًغاصاث ج٩ىن  الاؾخٛال٫وجمشل خؿاباث الدؿُحر )  ( مجمٕى ألٖا

 هدُجت للٗملُاث التي ج٣ىم بها اإلااؾؿت .

  ( :6مساكبت الخياليف ) الطىف 

٫ الؿىت اإلاالُت م٣ابل اإلاىاص واإلاىخجاث حٗٝغ الخ٩ال٠ُ ٖلى ؤجها "اإلابالٜ اإلاالُت التي ؾضصتها ؤو ؾدؿضصها اإلااؾؿت زال

ؤو بضون م٣ابل مباقغ , مشل بٌٗ الًغاثب والغؾىم اإلاؿضصة بلى الضولت  والاؾخٛال٫في ٖملُاث ؤلاهخاط  اؾتهل٨تهاوالخضماث التي 

باء   2ٚحر ه٣ضًت "  ماهُتوبلى الجماٖاث املخلُت ومً ألٖا

ت والاهخال٧اث مشل   الؿاصؾت هي خؿاباث الدؿُحر جٓهغ بدؿاب الىدُجت . اإلااوهاث بلى خؿاباث املجمٖى

 الظلع واإلاىاد ألاوليت : اطتهالن -

إلاغا٢بت هظا الخؿاب ٖلى املخ٤٣ ؤن ٣ًاعن بحن اإلابالٜ اإلاسجلت في الُىمُت الٗامت م٘ جل٪ اإلاظ٧ىعة في الٟىاجحر مً ؤظل الًمان 

ت  ٠ الكغاء م٘ جسٌُٟ الخهىماث اإلامىٖى صختها والخ٩لٟت اإلاسجلت بها , والتي ًجب ؤن جدؿاوي م٘ الكغاء باإلياٞت بلى مهاٍع

 3ث املخؼوهاث بدؿب َبُٗتها بل في خؿابا

 الخدماث واإلاطازيف العامت : -

ال٠ُ في خضوص الؿ٠٣ املخضص هظه الخ٩ال٠ُ جغجبِ ؤؾاؾا بمىيٕى ووكاٍ اإلااؾؿت , ٖلى املخ٤٣ مغا٢بت زهم هظه الخ٩ 

 باإلياٞت بلى خضوثها ٞٗلُا . ظباثُت

 مطازيف اإلاظخخدمين : -

مهاٍع٠ اإلاؿخسضمحن اإلاىظىصة في صٞتر ألاظىع وم٣اعهخه م٘ اإلابلٜ اإلاهغح به في  ٞدو هظا الخؿاب ًخمشل في مغا٢بت جُاب٤ مبلٜ

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي ) مغجباث ؤظىع ( ٦ما ٖلى املخ٤٣ الخإ٦ض بإن هظه ألاظىع جخٗل٤  داث الجباثُت اإلاخٗل٣ت بالًٍغ الخهٍغ

 بمؿخسضمي اإلااؾؿت , ولِؿذ وهمُت .

 الػسائب والسطىم : -

اصاث لِؿذ مسجلت في هظا الخؿاب ألجها ٚحر ٢ابلت للخهم , باإلياٞت بلى  الخإ٦ض مً ؤن ٣ٖىباث الخإزحر ًجب ٖلى املخ٤٣  والٍؼ

 الخإ٦ض مً ؤن الًغاثب والغؾىم ٢ض ؾضصث ٞٗال .

 اإلاطازيف اإلااليت : -

 ؿاث اإلاالُت .الٟىاثض اإلاؿضصة مً َٝغ اإلااؾؿت هي هاظمت ٞٗال ًٖ ال٣غوى اإلا٣ضمت لها مً ٢بل اإلااؾ ؤنالخد٤٣ مً 

 

 : الاَخالواث -

 1ؤو ال٣ضم "  الخأ٧لؤو  الاؾخسضامهدُجت  الاؾدشماعاثفي ٢ُمت  الاهسٟاى" هى  الاهخال٥ٌٗٝغ ؤنال 

                                                           
1
 . 73-72بُذ ٢الب , مغظ٘ ؾاب٤  , م بلُاؽ ط.  

2
٤ الىٓام اإلاالي واملخاؾبي , مغظ٘ ؾاب٤ , م  .   .. 81ٖبض الغخمان ُُٖه , املخاؾبت الٗامت ٞو

3
 République Algérienne Démocratique et Populaire ; Ministère des finances ; DGI , «  Guide de verhfecteure et comptabilité ;PP ; cite ; P90 
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بت ٞخخمشل في :الاهخال٥ ؤما الكغوٍ التي ويٗها اإلاكٕغ الجؼاثغي مً ؤظل ٢بى٫   ٦ٗبء ًُغح مً الغبذ الخاي٘ للًٍغ

  ًخٗغى لخىا٢ٌ في ٢ُمخه .ؤن ٩ًىن الٗىهغ اإلاهخل٪ م  ألانى٫ الشابخت  للماؾؿت  ٍو

  م٣ُض مداؾبُا . لالهخال٥ؤن ٩ًىن الٗىهغ ال٣ابل 

  دؿب , والتي جخمشل في زمً الكغا الاهخال٥ٖلى ؤؾاؽ ٢اٖضة  الاهخال٥ًجب ؤن ًدؿب ء ألانل , ؤو ج٩لٟت بهخاظه ٍو

مخًمىا  الاهخال٥ٟحن الخايٗحن لهظا الغؾم ؤن ٩ًىن زاعط الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت باليؿبت للم٩ل الاهخال٥ؤؾاؽ 

 هي خالت  اؾخصىاثُت,ٞةن هىا٥ خالت  ألازحر,ل٩ل الغؾىم بطا ٧ان اإلا٩لٟحن ٚحر زايٗحن لهظا الغؾم. ُٞما ًسو الكٍغ 

 (1)دط. 1000.000الؿُاعاث الؿُاخُت , والتي خضص اإلاكٕغ الجباجي ٢اٖضة بهخال٦ها

 هي ٦ما ًلي :ثُت ًجضع ؤلاقاعة بلى ؤهه جىظض زالزت َغ١ م٣بىلت ظبا :مالخظت

٢ض جم َغخها مً الغبذ الخام , وطل٪ مً زال٫ جىا٢و  الاهخال٧اثًجب ٖلى املخ٤٣ ؤن ًخإ٦ض مً ؤن   الخؿي: الاَخالن -

٣ت اإلاىاؾبت  ازخُاعؤو الخ٣اصم , والخإ٦ض مً  الاؾخٗما٫هدُجت  الاؾدشماعاثٖىانغ   174وطل٪ خؿب اإلااصة  خال٥لالهالٍُغ

٣ت   اإلاالي الخُي ٖلى ٧ل الخشبُخاث الاهخال٥مً )١.ى.م( والتي جىو ٖلى ؤن " ًُب٤ ب٣ىة ال٣اهىن هٓام  ؤي ؤن ٍَغ

 الخُي هي اإلا٣بىلت ٖمىما . الاهخال٥

٣ت ًخم  اإلاخىاكؼ: الاَخالن - ٣ت ألاولى )  الاؾدشماع٢ُمت  اؾترظإخؿب هظه الٍُغ الخُي  الاهخال٥بىجحرة ؤؾٕغ مً الٍُغ

دؿب ٢ؿِ  بُت اإلاؿخٗملت  لالؾدشماعمً ال٣ُمت البا٢ُت  الاهخال٥( ٍو في ٧ل صوعة والجضو٫ الخالي ًىضر اإلاٗامالث الًٍغ

 اإلاخىا٢و : الاهخال٥في 

 اإلاخىاكظ  الاَخالنًىضح اإلاعامالث الػسيبيت اإلاظخعملت في  ( = 1-2ظدول زكم )

 طىىاث 6أهثر مً  طىىاث 6أو  5 طىىاث 4أو  3 اإلادة العادًت لالطخعمال

 2.5 2 1.5 لالَخالناإلاعامل الػسيبي 

خماص ٖلى اإلااصة   . 2014مً )١.ى.م ( مدضر بلى  174اإلاهضع = مً بٖضاص الُالب بااٖل

 الخطاعدي : الاَخالنؾسيلت 

بي للماؾؿت  ٣ت مً  اؾخٗما٫ًدُذ الىٓام الًٍغ صون ٢ُض ؤو قٍغ ًظ٦غ ُٞما ًسو الخشبُخاث التي  الاهخال٥هظه الٍُغ

ذ الؿىىي  الاهخال٥ًم٨ً ؤن ًُب٤ ٖليها هظا  ٤ بالخهٍغ , بال ؤهه ًجب ٖلى اإلااؾؿت ج٣ضًم َلب بلى ؤلاصاعة الجباثُت مٞغ

 باألعباح .

  (:   7مساكبت ؤلاًساداث ) الطىف 

ؤو التي ؾخدهل م٣ابل اإلاىخجاث والخضماث التي ٢ضمتها اإلااؾؿت بلى الٛحر ؤو صون م٣ابل مشل  الىىاجج هي اإلابالٜ اإلاالُت املخهلت

ت ٖلى خؿاباث ج٩ال٠ُ ؤلاهخاط ) خؿاب  اهاث اإلاؿخلمت , ٦ما حكمل هظه املجمٖى ًٖ زؿاثغ   اؾترظإ( وخؿاب  73و  72ؤلٖا

 ٣2بىياث ه٣ضًت .( وهظه الخؿاباث ألازحرة ال جمشل م 78اإلااوهاث ) خؿاب  ال٣ُمت و

 1باليؿبت ليكاَاث الكغاء بٖاصة البُ٘ املخ٤٣ ؤن ًخإ٦ض مً جد٤ُ٣ اإلاٗاصلت الخالُت :  مبيعاث الظلع : -

                                                                                                                                                                                                      
1

٤ الىٓام اإلاالي واملخاؾبي , مغظ٘ ؾاب٤ , م .   .81ٖبض الغخمان ُُٖت , املخاؾبت الٗامت ٞو

 
2
٤ الىٓام اإلاالي واملخاؾبي , مغظ٘ ؾاب٤ , م  .   ..93ٖبض الغخمان ُُٖه , املخاؾبت الٗامت ٞو
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اث   املخؼون النهاجي –ال٨مُت اإلاباٖت = املخؼون ألاولى + اإلاكتًر

  ؤلاًساداث اإلااليت : -

لى املخ٤٣ ؤن ًخإ٦ض مً الدسجُل املخاؾبي ٣ًهض بها هىاجج ألاؾهم والؿىضاث والخهىماث املخهل ٖليها ,  ىاثض ؾٗغ الهٝغ ٖو ٞو

بتاإلاالُت الخايٗت 2لئلًغاصاث بت. للًٍغ اء الًٍغ  , بن ج٩ىن نمً ٖو

  ؤلاًساداث ألاخسي : -

خباعبٗحن  بإزظٖلى املخ٤٣ ؤن  ملُاث ؤزغي . الٖا لٟت اإلاخضاولت ٖو  ٢ض جيخج مً مبُٗاث الًٟالث واإلاهمالث وألٚا

  : الاطخصىائيتؤلاًساداث  -

٤ مغا٢بت  خم ال٨ك٠ ًٖ ٍَغ ذ , ٍو هظا الخؿاب ًخُلب جغ٦حزا زانا مً ظاهب املخ٤٣ لل٨ك٠ ًٖ ألاعباح التي لم ج٨ً مدل الخهٍغ

 مٗم٣ت للمل٠ الجباجي .

 اإلابدض الشالض : دوز السكابت الجبائيت في ميافدت ظاَسة التهسب الػسيبي .

هدُجت  اؾخسالماملخ٤٣ مً ٖملُت الخد٤ُ٣ اإلاخٗل٣ت بٟدو الك٨لي والًمني ليكاٍ اإلا٩ل٠ ًخم٨ً املخ٤٣ مً  اهتهاءٌٗض  

 ٌ بت مبِىا له ٞيها  ؤوٞع ٢بى٫ املخاؾبت , وفي ٧لخا الخالخحن ٞةن املخ٤٣ ملؼم بةعؾا٫ وسخت مً هظه الىخاثج بلى اإلا٩ل٠ بالًٍغ

بُت م٨دكٟت , والُغ١ اإلاٗخمضة ف  ي بٖاصة جإؾِؿها .ججاوػاث يٍغ

 اإلايلف.الخلييم العام ملحاطبت  ألاول:اإلاؿلب 

خماص ُٗت والخىُٓمُت ) الىٓام اإلاالي واملخاؾبي  , ال٣اهىن الخجاعي , وال٣ىاهحن الجباثُت ( ٌُٗي اإلامىن  بااٖل ٖلى الىهىم الدكَغ

 ج٣ُُمه ملخاؾبت اإلا٩ل٠ الخاي٘ للغ٢ابت الجباثُت .

 أوال : كبىل املحاطبت :

٣ًبل املخ٤٣ مداؾبت اإلا٩ل٠ بطا ٧اهذ مُاب٣ت ألاخ٩ام ال٣اهىن الخجاعي ومباصت الىٓام اإلاالي املخاؾبي وصخُدت مً خُض  

حن مً ال٣بى٫ :  اإلاًمىن , خُض ًم٨ً جمُحز هٖى

 ضسيذ:كبىل  (1

ٖىض مُاب٣ت املخاؾبت اإلامؿى٦ت للكغوٍ الؿاب٣ت الظ٦غ ًخم الخ٨م ٖليها بإجها مىٓمت وجامت ومشبخت وص٣ُ٢ت مداؾبُا ,  

ماث . بدبلُٜوبظل٪ ٣ًىم اإلاغا٢ب   اإلا٩ل٠ بيخاثج الخد٤ُ٣ صون بظغاء ؤي ج٣ٍى

 وظبي:كبىل  (2

ي ٌؿخيخج املخ٤٣ بإجها ٚحر هاججت ًٖ هُت و٢هض للتهغب البؿُُت , والت الاهدغاٞاث٠َُٟ ؤو وظىص لبٌٗ  اعجُابٖىضما ٩ًىن هىا٥ 

م الشىاجي مً زال٫  بت , ًخم بزًإ اإلا٩ل٠ بلى بظغاءاث الخ٣ٍى بخ٣ضًم  التزامبحن املخ٤٣ واإلا٩ل٠ م٘ مغاٖاة  الاجٟا١مً صٞ٘ الًٍغ

داجه في آظالها ال٣اهىهُت .  جهٍغ

 

 زاهيا : زفؼ املحاطبت : 

                                                                                                                                                                                                      
1
 . Guide de beriFicqteur de co;ptqbilité ; OP.CIT ; P :91 . 
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ٌ املخاؾبت , لهظا ٢ام اإلاكٕغ بخ٣ىحن بظغاءاث اإلاغاظٗت الجباثُت لخجىب ألازُاء التي ٢ض  آلازاعهٓغا لجؿامت  التي جىجم هدُجت ٞع

ٌ املخاؾبت ٣ٖب الخد٤ُ٣ ٞيها , بال بطا ؤزبدذ ؤلاصاعة َابٗها ٚحر  43جيخج ؤزىاء هاجه اإلاغاظٗت , وجىو اإلااصة  مً ١.ب.ط " ال ًم٨ً ٞع

 اإلا٣ى٘ وطل٪ ٖىضما :

مً ال٣اهىن الخجاعي  11بلى  9٪ الضٞاجغ والؿىضاث املخاؾبُت والىزاث٤ الشبىجُت ٚحر مُاب٣ت ألاخ٩ام اإلاىاص ٩ًىن مؿ -

ٗاث والخىُٓماث اإلاٗمى٫ بها حرها مً الدكَغ  وللىٓام املخاؾبي اإلاالي ٚو

 1خاؾبُت .جخًمً املخاؾبت ؤزُاء ؤو بٟٚاالث ؤو مٗلىماث ٚحر صخُدت ومخ٨غعة في ٖملُاث مغجبُت بٗملُاث امل -

 اإلافسوغت:ئظساء الخعدًالث والعلىباث  الشاوي:اإلاؿلب 

ؤو ؤخاصًت  اٖترايُتالجباثُت واملخاؾبُت , وهظه الخٗضًالث ج٩ىن لاللتزاماث اإلا٩ل٠  . اخترامبن بظغاء الخٗضًالث ٌٗخمض ٖلى صعظت 

 الجاهب .

 أوال : ئظساء الخعدًالث :

 ؤلاظساءاث الاعتراغيت : -1

بحن اإلا٩ل٠ وؤلاصاعة خى٫  اٖترايُتالجباثُت واملخاؾبُت , و٢ض ججغي مداصزت الالتزاماث باإلا٩لٟحن الظًً ًدترمىن وهي جخٗل٤  

٤ عؾالت مىص ى ٖليها م٘ بقٗاع  , وحؿلُم للم٩ل٠ شخهُا , بدُض ًجب بن  اؾخالمالىخاثج اإلابلٛت والخبلُٜ ًجب ؤن ًىظض ًٖ ٍَغ

ٌ املخ٤٣ هظه اإلاالخٓاث ًجب ؤن ًبلٛه ًٖ ًخم٨ً اإلا٩ل٠ مً إلعؾا ختى٩ًىن مٟهال  ىضما ًٞغ ٫ ٢بىله ؤو ج٣ضًم مالخٓاجه ٖو

٤ مغاؾله ؤًًا .  ٍَغ

بت املخضصة جهاثُا , وال ًم٨ً لئلصاعة  07-20وجىو اإلااصة  ذ , ًهبذ ؤؾاؽ ٞغى الًٍغ مً )١.ب.ط ( ٖلى ؤهه " في خالت ٢بى٫ الخهٍغ

بت ٢ض الغظٕى ُٞه , بال في خالت ما بطا ٧ان اإلا٩ل٠  مىاوعاث جضلِؿُت ؤو ؤُٖى مٗلىماث ٚحر ٧املت ؤو زاَئت زال٫  ؤؾخٗملبالًٍغ

تراىالخد٤ُ٣ , ٦ما ال ًم٨ً  ٤ الًُٗ الجزاعي مً َٝغ اإلا٩ل٠ "  الٖا  2ٖلُه ًٖ ٍَغ

 ؤلاظساءاث ألاخادًت الجاهب : -2

بت في   الخاالث الخالُت :ًم٨ً لئلصاعة الجباثُت ؤن جلجإ بلى جدضًض الخل٣اجي ل٣ىاٖض ٞغى الًٍغ

بت لٗملُاث اإلاغا٢بت الجباثُت , الخد٣ُ٣اث واإلاٗاًىت ؾىاء مً ٢بله ؤو مً جضزل ؤو خًىع ؤي شخو بإي  -3 ٌ اإلا٩ل٠ بالًٍغ ٞع

ىان ال٣ُام بمهامهم . ٣ت ٧اهذ بدُض ًخٗظع ٖلى ألٖا  ٍَغ

داث الخانت بالًغاثب ٖلى , ) الغبذ الهىاعي والخج اإلاضازُلٖىضما ال ًهغح في آلاظا٫ املخضص ٢اهىهُا  - حر الخجاعي ( والخهٍغ اعي ٚو

داث اإلاخٗل٣ت بالغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت اإلاىهىم ٖليها في اإلاىاص  مً ) ١.ع.ع.ؤ ( بٗض ٖلى ألا٢ل قهغ مً  77و  76ؤعباح ؤو الخهٍغ

ت ويُٗخه .  بٖالمه مً ٢بل اإلاهالر الجباثُت بدؿٍى

-  ٌ بت ٖلى اإلاضًً لم ج٣ضم الضٞاجغ الخؿابُت ؤو جم ٞع خم الخ٣ُُم جل٣اثُا ألؾـ ٞغى الًٍغ هظه ألازحرة لؤلؾباب املخضصة ٢اهىها , ٍو

بها , صون اإلاؿاؽ بال٣ٗىباث ألازغي اإلاىهىم ٖليها في ههىم ؤزغي , وطل٪ ٖىضما حؿخدُل اإلاغا٢بت ؤو الخد٤ُ٣ ؤو خ٤ اإلاٗاًىت 

 بؿبب ٞٗله ؤو ٞٗل الٛحر .

 

 : تالعلىباث اإلافسوغ زاهيا: 
                                                           

ت الٗامت للًغاثب, اإلااصة  الجمهىعٍت .1 ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت, وػاعة اإلاالُت, اإلاضًٍغ  .2016مً " ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت ", لؿىت  43الجؼاثٍغ

ت الٗامت للًغاثب , اإلااصة  . 2 ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت , وػاعة اإلاالُت  , اإلاضًٍغ  . 2016ؤلاظغاءاث الجباثُت ", لؿىت مً " ٢اهىن  7-20الجمهىعٍت الجؼاثٍغ
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اإلا٩ل٠ الخاي٘ للغ٢ابت , وج٩ىن  اججاهمً َٝغ اإلا٩ل٠ ًُب٤ املخ٤٣ ٣ٖىباث  ٖىض ا٦دكاٝ مماعؾاث جضلِؿُت ؤو ؤزُاء ظباثُت

 بما ظباثُت ؤو ظؼاثُت وطل٪ بدؿب زُىعة املخالٟت .

 ًلي : وجخمشل في ما العلىباث الجبائيت: –  1

:علىباث عدم الخطسيذ أو  -أ      جأخٍس

بت ٖلى الضزل بما جٟغى جل٣اثُا  ذ الؿىىي , خؿب الخالت , بما بهضص الًٍغ بت الظي لم ٣ًضم الخهٍغ بت ٖلى اإلا٩ل٠ بالًٍغ الًٍغ

ًا٠ٖ اإلابلٜ اإلاٟغوى ٖلُه بيؿبت  بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث , ٍو  1.  %25بهضص الًٍغ

  مالخظت:

اصة جسٌٟ  طل٪ ٖلى الترجِب. بطا لم جخٗض مضة الخإزحر قهغ ؤو ٖىض زالٝ%20ؤو  % 10بلى  هظه الٍؼ

بت الظًً  داث التي ج٨خب مً َٝغ اإلا٩لٟحن بالًٍغ داث التي جدمل ٖباعة " ال ش يء " والخهٍغ ترجب ٖلى ؤلاًضإ اإلاخإزغ للخهٍغ ٍو

بي ظباجي ؤو الظًً  ٌؿخُٟضون   : آلاجُتٖلى هخاثج ٖاظؼة , جُب٤ُ الٛغاماث  ًدهلىن  مً بٖٟاء يٍغ

 قهغا واخضا .ٖىضما ج٩ىن مضة الخإزحر دط 2.500 -

ً .دط  5000 - ٣ل ًٖ قهٍغ  ٖىضما ًخجاوػ الخإزغ قهغا واخضا ٍو

ً دط  10.000 -  2.ٖىضما ًخجاوػ الخإزغ قهٍغ

 مالخظت :

ذ بلى ؤلاصاعة زال٫ ؤظل ٢ضعه زالزحن )  ش الخبلُٜ في ْٝغ مىص ى ٖلُه م٘ بقٗاع  اٖخباعا( ًىما 30بطا ًهل الخهٍغ مً جاٍع

اصة بيؿبت  وال٣اض ي بىظىص ج٣ضًم باالؾخالم ذ في هظا ألاظل , جُب٤ ٍػ  % 35هظا الخهٍغ

ده , الىزاث٤ واإلاٗلىماث اإلاُلىبت بمىظب   بت الظًً لم ٣ًضم في آلاظا٫ املخضصة , ؤو ٖىض بزباث جهٍغ ًترجب ٖلى اإلا٩ل٠ بالًٍغ

صط وهظا في ٧ل مغة ٌسجل في 1000مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت صٞ٘ ٚغاماث ظباثُت ٢ضعها  18و  153و 152اإلاىاص 

ش ؤلاهظاع اإلاىظه 30ؤو ٖضم صختها وفي خالت ٖضم ج٣ضًم الىزاث٤ اإلاُلىبت في ؤظل زالزحن )بٟٚا٫ الىزاث٤ اإلا٣ضمت  ( ًىما ابخضاء مً جاٍع

ًا٠ٖ مبلٜ الخ٣ى١ بيؿبت  باالؾخالمبلى اإلاٗني باألمغ , في ْٝغ مىص ى ٖلُه م٘ بقٗاع  بت جل٣اثُا ٍو  3. %25, جٟغى الًٍغ

م٨غع ممً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجباثُت  169ال٩امل للىزاث٤ اإلاُلىبت بمىظب ؤخ٩ام اإلااصة ًترجب ٖلى ٖضم ج٣ضًم ؤو ؤلاًضإ ٚحر  

ش الخبلُٜ , في ْٝغ مىص ى ٖلُه م٘ بقٗاع  ( ًىما30, زال٫ ؤظل ٢ضعه زالزىن ) , جُب٤ُ ٚغامت بمبلٜ  باالؾخالمببخضاءا مً جاٍع

 . دط500000

ذ وحٗغيذ للمغ  اصة ٖلى الٛغامت الؿالٟت الظ٦غ , ًخم ٞغى ٚغامت بياُٞت بطا لم جدترم اإلااؾؿت بلؼامُت الخهٍغ ا٢بت , ٞٛىه ٍػ

٣ت ٚحر مباقغة , وطل٪ بمٟهىم ؤخ٩ام اإلااصة  ألاعباحمً  %25حؿاوي  م٨غع مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة  والغؾىم  141املخىلت بٍُغ

 اإلامازلت .

 علىباث هلظ الخطسيذ أو الليام بأعمال الغش :–ب  

                                                           
ت الٗامت للًغاثب, اإلااصة  1 ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت, وػاعة اإلاالُت, اإلاضًٍغ  .2016مً " ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت ", لؿىت  1-192. الجمهىعٍت الجؼاثٍغ
ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت, وػاعة اإلاالُت, اإلاض2ً ت الٗامت للًغاثب, اإلااصة . الجمهىعٍت الجؼاثٍغ  .2016,مً " ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت ", لؿىت 322ٍغ

3
ت الٗامت للًغاثب, اإلااصة  .  ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت, وػاعة اإلاالُت, اإلاضًٍغ  . 2016مً " ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت ", لؿىت  2-192الجمهىعٍت الجؼاثٍغ
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داث جخًمً ؤلاقاعة بلى ألاؾـ ؤو  1-193جىو اإلااصة  بت ملؼم بخ٣ضًم جهٍغ مً )١.ى.م( ٖلى ؤهه " ٖىضما ًهغح اإلا٩ل٠ بالًٍغ

بت ,  اء الًٍغ ض ٖلى مبلٜ الخ٣ى١ التي جملو منها  ؤوًبحن صزال  ؤوالٗىانغ التي حٗخمض لخدضًض ٖو  ؤوعبدا ها٢و ؤو ٚحر صخُذ , ًٍؼ

 ؤزل بها وؿبت :

ه .دط  50.000بطا ٧ان مبلٜ الخ٣ى١ اإلاخملو منها ٣ًل ًٖ اإلابلٜ 10% -  ؤو  ٌؿاٍو

 ؤو ٌؿاوي .دط  ٣ً200.000ل ًٖ مبلٜ دط  50.000منها ًٟى١  بطا ٧ان مبلٜ الخ٣ى١ اإلاخملو% 15 -

 1دط . 200.000بطا ٧ان مبلٜ الخ٣ى١ اإلاخملو منها ًٟى١ % 25 -

اصة مىا٣ٞ بت , بإن جىا٤ٞ هظه اليؿبت خهت ٖىض ال٣ُام بإٖما٫ جضلِؿُت , جُب٤ ٍػ ت ليؿبت ؤلازٟاء اإلاغج٨بت مً َٝغ اإلا٩ل٠ بالًٍغ

اصة ًٖ ‘الخ٣ى١ التي جم  ىضما ال,  %50بزٟاءها م٣اعهت بالخ٣ى١ اإلاؿخد٣ت بٗىىان هٟـ الؿىت , وال ًم٨ً ؤن ج٣ل هظه الٍؼ ًضٞ٘  ٖو

٤  %100, وجُب٤ وؿبت  %100ؤي خ٤ جدضص اليؿبت ب  ٦ظل٪ ٖىضما جخٗل٤ الخ٣ى١ اإلاخملو منها بالخ٣ى١ الىاظب ظمٗها ًٖ ٍَغ

 2مً اإلاهضع. الا٢خُإ

 الجصائيت:العلىباث  – 2

مً )١.ى.م( ًٞال ًٖ ال٣ٗىباث  303ظؼاثُت خؿب هو اإلااصة  ل٣ٗىباث٣ًىم بإٖما٫ الٛل  الظيًم٨ً ؤن ًخٗغى اإلا٩ل٠ 

اء ؤي  ٗا٢ب ٧ل مً جملو ؤو خاو٫ الخملو باللجىء بلى ؤٖما٫ جضلِؿُت في ب٢غاع ٖو بتالجباثُت اإلاُب٣ت , َو ؤو خ٤ ؤو عؾم  يٍغ

 3.ظؼثُا بما ًإحي ؤوزاي٘ له ؤو جهُٟخه , ٧لُا 

 العلىباث الجصائيت للمتهسبين : ( 2-2ظدول زكم )

 الحبع اإلاإكذ الغسامت )دط( منها )دط(مبلغ الحلىق اإلاخملظ 

  100.000 – 50.000 100.000ال ًخجاوػ 

 ؤقهغ 06 –قهغ  02 500.000 – 1000.000 1000.000 – 100.000

 ؾىت 02 –ؤقهغ  06 2000.000 – 500.000 5000.000 – 1000.000

 ؾىىاث  05 -ؾىت   02 5000.000 – 2000.000 10.000.000 – 5000.000

 ؾىت 10 –ؾىىاث  05 10.000.000 – 5000.000 10.000.000 ًخجاوػ 

خماصالُالب  بٖضاصمً   اإلاطدز:  . 2016مً " ٢اهىن الًغاثب مباقغة والغؾىم اإلامازلت " لؿىت  303بىو اإلااصة  بااٖل

 مالخظت: 

 ؤهٟؿهم.جُب٤ ٖلى قغ٧اء مغج٨بي املخالٟاث هٟـ ال٣ٗىباث اإلاُب٣ت ٖلى مغج٨بي هظه املخالٟاث 

 

 

 الىخائج:اإلاؿلب الشالض:  ئعادة جىىيً أطع الػسيبت وجبليغ 

                                                           
1
ت الٗامت للًغاثب, اإلااصة  .  ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت, وػاعة اإلاالُت, اإلاضًٍغ  .2016مً " ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت ", لؿىت  3-193الجمهىعٍت الجؼاثٍغ
2
ت الٗامت للًغاثب, اإلااصة  . ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت, وػاعة اإلاالُت, اإلاضًٍغ  .2016اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت ", لؿىت مً " ٢ 2-193الجمهىعٍت الجؼاثٍغ
3
ت الٗامت للًغاثب, اإلااصة .   ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت, وػاعة اإلاالُت, اإلاضًٍغ  .2016مً " ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت ", لؿىت  1-303الجمهىعٍت الجؼاثٍغ
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بت  اهتهاءبٗض  ً ؤؾـ الًٍغ املخ٤٣ مً ٖملُت الخد٤ُ٣ املخاؾبي اإلاخٗل٣ت بالٟدو الك٨لي والًمني اإلا٩ل٠ , جإحي مغخلت بٖاصة ج٩ٍى

 و٦ظا جبلُٜ الىخاثج في ألازحر 

 أوال : ئعادة جأطيع أطع فسع الػسيبت :   

٣ت التي جىاؾب م٘ جسخل٠ َغ١ بٖاصة الخإؾِـ خؿب هٕى ووكاٍ اإلااؾؿت , خُض ؤن املخ٤٣ ٣ًىم   اإلاٗلىماث بازخُاع الٍُغ

بت ألا٦ثر  غ١ بٖاصة جإؾِـ ٞغى الًٍغ  1:  اؾخٗماالاإلاخدهل ٖليها خى٫ اإلااؾؿت , َو

 ئعادة جأطيع بىاء على العىاضس الىميت )اإلاىاد (: –أ 

٣ت بؿهىلتها  م٘ مٗٓم ألاوكُت ؤلاهخاظُت ماٖضا اإلاهً الخغة , ٢ُإ البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت واإلااؾؿاث  وجخالءمجدؿم هظه الٍُغ

ت خُض ًخم بٖاصة جإؾِـ خؿاب اإلاىاص باليؿبت إلااؾؿت زال٫  ت مً اإلاىخجاث والتي جخدضص بؿٖغ ال٨بحرة التي لها ؾلؿلت ظض مخىٖى

 ؾىت واخضة ٦ما ًلي :

 "مإطظت ئهخاظيت" مإطظت ججازيت""

 مسؼون ؤو٫ اإلاضة

اث.  )+( اإلاكتًر

 ( مسؼون آزغ اإلامضة .-)

 )=( ؤلاؾتهال٧اث اإلا٣ضعة .

 ( ؤلاؾتهال٧اث اإلاهغح بها .-)

 )=( الٟغ١ ) زؿاعة ؤو بزٟاء ( .

 املخؼون ألاولى للمىاص ألاولُت

اث اإلااصة ألاولُت.  )+( مكتًر

 ألاولُت.( املخؼون النهاجي للمىاص -)

 )=( ؤلاؾتهال٧اث الخام للمىاص ألاولُت.

ت (.-)  ( الًُإ ) اليؿبت اإلائٍى

 )=( ؤلاؾتهال٧اث الهاُٞت للمىاص ألاولُت .

 )+( املخؼون ألاولي للمىخجاث الخامت مدىلت إلاىاص ؤولُت .

 )=( ؤلاؾتهال٧اث اإلااؾؿت للمىاص ألاولُت .

 ( ؤلاؾتهال٧اث اإلاهغح بها .-)

ٟا٫ . )=( الٟغ١ ؤو  ؤلٚا

ما٫ اإلاهغح به مً اظل جدضًض الخٗضًالث ٦ما ًلي : ٟاالث جدؿب بىاءا ٖلى ع٢م ألٖا  بن وؿبت ؤلٚا

ٟاالث" / "=  لوظبت ؤلاغفا  (100اإلاهغح بها" * الاؾتهال٥) "مبلٜ ؤلٚا

ما٫ع٢م  = زكم ألاعمال غير اإلاطسح به ٟا٫اإلاهغح به * وؿبت  ألٖا  ؤلٚا

ما٫ اإلاهغح به + ع٢م الٗما٫ الٛحر مهغح به .=  زكم ألاعمال اإلاعاد جأطيظه  ع٢م ألٖا

 ئعادة جأطيع زكم ألاعمال بىاءا على ؤلاًساداث والفىجسة : –ب 

 ؤلاًساداث:ئعادة الخأطيع بىاءا على  -1

مً ؤظل جدضًض ؤلاًغاصاث املخ٣٣ت ٞٗال مً َٝغ اإلااؾؿت التي هي مىيٕى الخد٤ُ٣ , ًخٗحن ٞخذ خؿاب مالي والضي ٌكمل مجمٕى 

خباعألاعنضة اإلاضًىت للهىضو١ و٦ظا ألاعنضة الضاثىت لخؿاباث البى٨ُت للماؾؿت , م٘ ؤزض بٗحن  حؿب٣ُاث الٗمالء وؤعنضة  الٖا

 : بضاًت وجهاًت الؿىت , ٦ما ًلي 

 الهىضو١ ) مجمٕى الُٝغ اإلاضًً (

 البى٨ُت ) مجمٕى اإلاضًً لخؿاب اإلااؾؿت ؤو مجمٕى الضاثً ٖىض البى٪ . ث)+( الخؿابا

                                                           
1
 .

 République Algérienne Démocratique et Populaire ; Ministère des finances ; DGI , «  Guide de verhfecteure et comptabilité ;PP ; cite ; P 122.  
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 مجمىع جدطيالث الدوزة.)=( 

 ظاهٟي . 1)+( حؿب٣ُاث الٗمالء في 

 صٌؿمبر . 31( حؿب٣ُاث الٗمالء في -)

 ظاهٟي . 1( عنُض خؿاب / الٗمالء في -)

ت ٢ُمت اإلابلٜ الظي ٢ام اإلا٩ل٠  عهتبم٣ا ما٫ اإلاهغح به , ًم٨ً مٗٞغ ما٫ اإلا٣ضعة م٘ ع٢م ألٖا  . بةزٟاثهع٢م ألٖا

 ئعادة الخأطيع بىاءا على الفىجسة: – 2

حٗض الٟىجغة في ماؾؿاث ألاقٛا٫ الٗمىمُت ؤؾاؽ ٞغى في مجا٫ الًغاثب اإلاباقغة , وبٖاصة الٟىاجحر ال ج٨مً ٣ِٞ في الخد٤٣ مً 

ما٫ اإلاٟىجغة إلااؾؿت ؤقٛا٫  و ألاعنضة حؿب٣ُاث الؼباثً , بهما ٦ظل٪ الدؿضًضاث والٟىاجحر اإلاهغح بها بٖاصة جإؾِـ ع٢م ألٖا

 ًلي : ٖمىمُت جخمشل في ما

 اإلا٣بىياث اإلاهغح بها 

 . 01/01( عنُض خؿاب / الؼباثً في -)

 . 01/01)+( حؿب٣ُاث للؼباثً في 

 . 31/12)+( عنُض الؼباثً في 

 . ٣ُ31/12اث الؼباثً في ( حؿب-)

 اإلالدزة الفاجىزة)=( 

 اإلاهغح بها . الٟاجىعة( -)

 )=(الٟغ١ الىاجج .

 ئعادة جأطيع زكم ألاعمال بىاءا على جيليف ؤلاهخاط : –ط 

ما٫ املخ٤٣ , ومً هظه الخ٩ال٠ُ    ألاظىع ًم٨ً للمد٤٣ ؤن ٣ًىم بىاءا ٖلى بٌٗ الخ٩ال٠ُ جإؾِـ ؤلاًغاصاث ؤو ع٢م ألٖا

ت للٗما٫ , خُض حٗخبر وؾُلت ٞٗالت لخدضًض ع٢م  ما٫اإلاضٖٞى ما٫  ألٖا ت بغ٢م ألٖا ٤ م٣اعهت ألاظىع اإلاضٖٞى خم طل٪ ًٖ ٍَغ املخ٤٣ , ٍو

 اإلاهغح به . ومً هاخُت ؤزغي , اإلا٣اعهت بحن بهخاط اإلااؾؿت م٘ بؾتهال٧اث الُا٢ت ال٨هغباثُت .

 ئعادة جأطيع زكم ألاعمال بىاطؿت اليظب : –د 

جخمشل في م٣اعهت الٗال٢اث التي جىظض بحن بٌٗ الٗىانغ اإلا٩ىهت لؿٗغ الخ٩لٟت بال٨مُت وال٣ُمت ٖلى اإلاُُٗاث اإلاؿخسغظت   

٨ٟي جدضًض ع٢م  ما٫مً املخاؾبت , ٍو في الخؿبان ال٨مُت الخ٣ُ٣ُت ( ٞؿٗغ البُ٘  وباألزظاملخ٤٣ بًغب ٦مُاث اإلاىاص ألاولُت )  ألٖا

ت ., وه٣اعجها م٘ جل الىخضوي  ٍغ  ٪ اإلاؿخسغظت مً الىؾاثل الخبًر

  ئعادة جلدًس زكم ألاعمال على أطاض دزاطت ألاطعاز : –و 

 بن صعاؾت الؿٗغ تهضٝ لًمان صخت مٗامل الهامل ؤلاظمالي اإلاهغح به مً ٢بل اإلا٩ل٠ . هظا اإلاٗامل ًدضص بالٗال٢ت الخالُت :

 

ما٫ (/ ) ال٨مُت اإلاباٖت (ؾٗغ البُ٘ اإلاغجر للىخضة = ) ع                          ٢م ألٖا

 اإلاعامل = 

اث الٟترة ( بال٣ُمت                          ؾٗغ قغاء اإلاخىؾِ اإلاغجر للىخضة = ) مسؼون ؤولى + مكتًر

اث الٟترة ( بال٨مُت                                                                                                         )مسؼون ؤولى + مكتًر

 

ث ؾىىا 4هظا اإلاٗامل ًض٫ ٖلى وظىص زلل ٖىضما ٩ًىن ؤ٦بر مً اإلاٗض٫ اإلاهغح به , ل٨ً ٖىضما ٩ًىن الٟغ١ ٦بحرا مخ٨غعا زال٫ 

ٌالخايٗت للغ٢ابت , الظي ًم٨ً ؤن ًاصي بلى   املخاؾبت . ٞع

 ئعادة جلدًس زكم ألاعمال على أطاض مإشساث أخسي : -ٌ
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ما٫ املخ٤٣ منها : ً ؤلاًغاصاث ؤو ع٢م ألٖا  ًمخل٪ املخ٤٣ ٖضة ماقغاث ؤزغي , والتي مً اإلام٨ً ؤن ٌٗخمضها مً اظل بٖاصة ج٩ٍى

ت  - اث اإلاكغوباث الٛاٍػ  وال٨دىلُت مً ؤظل بٖاصة جإؾِـ ؤلاًغاصاث املخ٣٣ت مً ٢بل ؤصخاب اإلاُاٖم .مكتًر

 1 .سجل ؤؾماء مغجاصي الٟىاص١ -

 زاهيا : جبليغ الىخائج :

ٟاالث اإلاخًمىت في مداؾبت اإلا٩ل٠ بٛغى الخإ٦ض  بن الهضٝ ألاؾاس ي مً وعاء ٖملُت الخد٤ُ٣ املخاؾبي , هى ببغاػ ٧ل ألازُاء و ؤلٚا

اء مسخل٠ الًغاثب والغؾىم التي ٢ضؾتها املخاؾبت و٦ما هى مٗلىم ؤن الخد٤ُ٣ املخاؾبي ًجغي  يمً بَاع  جىُٟظهمً صخت ٖو

عي ًًمً خ٣ى١ اإلا٩ل٠ , بضءا مً ؤلاقٗاع ألاولي للخد٤ُ٣ , و بت , لظل٪ بٗض بخدب٘ الىخاثج النهاثُت للم٩ل٠  اهتهاء حكَغ  الاهتهاءبالًٍغ

بت , وطل٪ في خالت ٖضم  م , ٦ما ًخٗحن  بظغاءمً ٖملُاث الخد٤ُ٣ , ٞةهه ًجب ٖلى ؤلاصاعة جبلُٜ الىخاثج للم٩لٟحن بالًٍغ بٖاصة الخ٣ٍى

 .( 2)ٖلى ؤلاصاعة الغص ٖلى مالخٓاث اإلاخ٩ل٠ 

 الخبليغ ألاولى : -1

م ) ؤلاقٗاع ألاول م  ومٗللى ( مٟهال ب٣ضع ٩ًىن ؤلاقٗاع بةٖاصة الخ٣ٍى , ٦ما ًخٗحن ط٦غ ؤخ٩ام اإلاىاص التي ًاؾـ ٖليها بٖاصة الخ٣ٍى

بت وج٣ضًم مالخٓاجه ؤو بٖالن ٢بىله لها وطل٪ في ؤظل ؤعبٗحن  بت مً بٖاصة حك٨ُل ؤؾـ ٞغى الًٍغ ٣ت حؿمذ للم٩ل٠ بالًٍغ بٍُغ

ش 40) ت مً جاٍع م باإلياٞت ًجب ؤلا  اؾخالم( ًىما ؾاٍع بت له الخ٤ في بةٖاصة الخ٣ٍى بمؿدكاع مً  الاؾخٗاهتقاعة بلى ؤن اإلا٩ل٠ بالًٍغ

بت ؤو مً ؤظل ؤلاظابت ٖنها . ازخُاعه ٘ مبلٜ الًٍغ  مً ؤظل مىا٢كت ب٢ترخاث ٞع

 مضة الخبلُٜ ألاولى ًىاظه الٗىن املخ٤٣ خالخحن : اهتهاءوبٗض  

سجل مالخٓاجه الخانت ٖلى هخاثج هظا الخد٤ُ٣ , ؤو  - تراىاإلا٩ل٠ ًغص ٖلى ؤلاقٗاع في اإلاضة املخضصة ٢اهىهُا , َو ًٖ  اٖل

 ألاؾـ اإلاٗضلت .

ًغص بٗض الٟترة ال٣اهىهُت املخضصة في هظه الخالت ٞةن ألاؾـ اإلاٗضلت جب٣ي ٖلى خالها واملخ٣٣حن  ؤواإلا٩ل٠ ال ًغص ٖلى ؤلاقٗاع  -

 اإلا٩ل٠.ألجهم ٌٗخبروهه يمىُا مً ٢بل  اإلا٩ل٠,ًٖ بٖالم  حنمؿئىللِؿىا 

 الخبليغ النهائي : -2

بت املخضصة جهاثُا , وال ًم٨ً  ذ ٢اٖضة ٞغى الًٍغ تراىفي خالت ٢بى٫ نٍغ اإلا٩ل٠  اؾخٗما٫ٖليها مً َٝغ ؤلاصاعة , ماٖضا خاالث  الٖا

٤ بالًغبت َغ١ جضلِؿُت ؤو ج٣ضًم مٗلىماث ٚحر صخُدت ؤزىاء الخد٤ُ٣  بت ؤن ًخٗغى ٖليها ًٖ ٍَغ , ٦ما ال ًم٨ً للم٩ل٠ بالًٍغ

 . الًُٗ

املجغاث مبرعة بك٩ل ٧افي  ثظمُ٘ ؤلاظغاءاث , بدُض ًجب ؤن ج٩ىن والخٗضًال  ءاه٣ًا‘بطن ٞةن الخبلُٜ النهاجي للخٗضًالث ٩ًىن بٗض {ب

ش مدضص مً ؤظل الخبلُٜ النهاجي , ل٨ً ًجب ؤن ٩ًىن في ؤظل م٣ٗى٫ .  وم٘ ألاصلت , وال ًىظض جاٍع

 

 زالشا : ئكفال الخدليم :

غ  ً ٧ل ٖىانغ ؤلازًإ وبٖضاص الخ٣اٍع اإلاهالر بمماعؾت مهامها في  الزخالٝخُض ٌؿمذ هظا ألازحر  ،ب٢ٟا٫ الخد٤ُ٣ مخٗل٤ بخضٍو

دخىي ٖىانغ جىُٟظ ٖملُاث الخد٤ُ٣ , ومً ؤظل هضٝ الخىخُض ًىظض همىطط ٌؿخٗمل مً ٢بل ٧ل اإلاهالر اإلاٗىُت  ٖما٫ؤ الغ٢ابت ٍو

                                                           
1
 .

 République Algérienne Démocratique et Populaire ; Ministère des finances ; DGI , «  Guide de verhfecteure et comptabilité ;PP ; cite ; P 126.  
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غ في اإلال٠ الجباجي للم٩ل٠ , بِىما جغؾل وسخت ؤزغي  ت  بلىباإلاغا٢بت , وجىصٕ وسخت مً الخ٣ٍغ للًغاثب مً ؤظل  الجهىعٍتاإلاضًٍغ

 الخدلُل والخلخُو .

 ؤلاغافيت:ئضداز الجداول 

في جهاًت ٖملُت الغ٢ابت الجباثُت ًجب ٖلى املخ٤٣ بنضاع ظضاو٫ ؤلازًإ التي جخًمً ٧ل الًغاثب والغؾىم حؿضًضها بالؿىىاث 

 .ألاعب٘ التي قملتها ٖملُت الخد٤ُ٣

بت . ال٣بى٫,في خالت   جضعط الجضاو٫ للخدهُل , جسهم الخ٣ى١ الىاظب زهمها جل٣اثُا صون َلب مً اإلا٩ل٠ بالًٍغ

 مالخظت :

  ٪بت , ٞةهه ًيبغي ٖلُه ؤن ٌٗلمه بظل٪ مً زال٫ مغاؾلت ج٩ىن ٦ظل ٌ الٗىن املخ٤٣ مالخٓاث اإلا٩ل٠ بالًٍغ ىض ٞع ٖو

خباع ٖىانغ ظضًضة لم ًخم  مٟهلت ومبرعة , وبطا ؤبغػث هظه اإلاغاؾلت عثِؿُا ظضًضا بةٖاصة م ؤو ألازظ بٗحن ؤلٖا الخ٣ٍى

بت لخ٣ضًم مالخٓاجه.40الخُغ١ لها في ؤلاقٗاع ألاولى , ٞةهه ًمىذ ؤظل بيافي مضة ؤعبٗىن )  ( ًى٦ما للم٩ل٠ بالًٍغ

 : حُٗي الخبلُٜ ألاولى ٖضة اإلا٩ل٠ منها 

 مُٗىت.ًى٠٢ الخ٣اصم خؿب قغوٍ  -

م وؤلاباٙل ًٖ بظابخه .ًٟخذ ؤظل ؤعبٗحن ًىما للم٩ل٠ بالً - بت ل٩ي ًٟدو هخاثج ج٣ٍى  ٍغ

م بظغاءها .  - بت اإلاٖؼ بت الخٗضًالث ٖلى ؤؾـ الًٍغ  ًبحن للم٩ل٠ بالًٍغ

ؿخُُ٘ ؤن ًُلب مً ؤلاصاعة :  - بت ؤن ٌٗٝغ مهضع الخٗضًالث , َو  جم٨ً هظه ؤلاظغاءاث للم٩ل٠ بالًٍغ

 . جىيُداث مٟهلت جم٨ً ٢بى٫ الخٗضًالث ٖلى صعاًت 

 بُت بهٟت مضي جإزح  ٖامت.ر ٢بىله في ما ًسو التزاماجه الًٍغ

 

 

 

 

 خاجمت الفطل الشاوي :

بٗض صعاؾت مسخل٠ ظىاهب الغ٢ابت الجباثُت للم٩ل٠ هسلو ؤن الغ٢ابت الجباثُت حك٩ل وؾُلت ٞٗالت مً ؤظل يمان  

ىت الٗمىمُت , وؤلاصاعة الجباثُت وؿخٗملها مً ؤظل مٗاًىت ألازُاء والى٣اثو ضم  و مهلخت الخٍؼ ٟاالث ٖو  الالتزاماث اخترام ؤلٚا

 الجباثُت مً ٢بل اإلا٩لٟحن ووصٕ اإلا٩لٟحن اإلاضلؿحن ب٣ٗىباث ظباثُت وظىاثُت مىا٣ٞت بدؿب َبُٗت املخالٟت .

بي ٚحر ٧اُٞت هٓغا للٗضص   ُت مً ٢بل ؤلاصاعة الجباثُت ملخاعبت الٛل الًٍغ لى ٧ل خا٫ , ًجب ؤن وكحر ؤن اإلاٗاًحر اإلاىيٖى ٖو

ت ألوان ؤلاصاعة الجباثُت لل٣ُام بمهام الغ٢ابت الجباثُت ل٩ل ملٟاث اإلا٩لٟحن املخ ت اإلااهلت والىؾاثل اإلااصًت اإلاىيٖى في ضوص إلاىاعص البكٍغ

هٟـ الى٢ذ ٖلى ؤخؿً وظه , باإلياٞت بلى الٗضص ال٨بحر للم٩لٟحن والخ٣ٗض ال٨بحر إلالٟاث اإلا٩لٟحن والظي ٌٗض ٖمال نٗبا ٖلى 

٣ت للخد٨م املخ٣٣حن , لظ ت , وب٢امت ج٣لُض ٍٖغ ل٪ ٞإن ؤلاصاعة الجباثُت اإلاضٖىة للخ٠ُ٨ والخيبا ووي٘ ٢ىاٖض حؿُحر مخىاؾ٣ت ٖهٍغ

جً٘ ٖضاص مً  ؤنالجُض في ؤلاصاعة الجباثُت والظي ٌؿمذ لهظه ألازحرة بخد٤ُ٣ اإلاغصوصًت اإلاالُت وخماًت اإلاهلخت الٗامت , لظل٪ ٖليها 

ٗاث ؾىاء ٖ عي ؤو الخىُٓمي .ألاخ٩ام والدكَغ  لى اإلاؿخىي الدكَغ
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 جمهيد:  

بي مً زال٫   بي و ؤهمُت الغ٢ابت الجباثُت في مداعبت التهغب الًٍغ بٗض الخُغ١ ملخخل٠ الجىاهب اإلاخٗل٣ت بالتهغب الًٍغ

ت ؤصواث و آلُاث التي جدبٗها ؤلاصاعة   الجباثُت.مجمٖى

و م٩اٞدت التهغب و ٦ظل٪ ٞٗالُت الغ٢ابت الجباثُت و مضي ٢ضعتها ٖلى جد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلاخمشلت في جدؿحن الغ٢ابت الجباثُت  

ت الًغاثب ًخم ٞيها  اع الىٓغي ٖلى ؤعى الىا٢٘ مً زال٫ صعاؾت مُضاهُت بمضًٍغ بي بكتى الُغ١ في هظا الٟهل بؾ٣اٍ ؤلَا الًٍغ

ت و ٖلُه  جم ج٣ؿُم هظا الٟهل لشالزت مباخض.  الخُغ١ لٗمُلت الغ٢ابت الجباثُت التي جخم ٖلى مؿخىي اإلاضًٍغ

ت الًغاثب لىالً -  ت مؿخٛاهم.ج٣ضًم مضًٍغ

ت الًغاثب. - بي إلاضًٍغ  خاالث التهغب الًٍغ

ت الًغاثب. -  صعاؾت مُضاهُت بمضًٍغ
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 اإلابدض ألاول: جلدًم مدًسيت الػسائب لىالًت مظخغاهم.

ت الىالثُت للًغاثب حٗخبر الؿلُت الخىُٟظًت للضولت للمماعؾت ؾُاصتها الجباثُت، مً زال٫ جدهُل الًغاثب                و  اإلاضًٍغ

بت و بظغاء ٖملُت الغ٢ابت الجباثُت للم٩لٟحن الظًً   لهم ج٩ل٠ُ ظباجي بالضولت.بخهاء اإلا٩ل٠ بالًٍغ

 الجبائيت في الجصائس:اإلاؿلب ألاول: الهييل الخىظيمي لإلدازة 

ُٗت و جىُٓمُت جدضص ٞيها الازخهاناث  ٤ ٢ىاهحن حكَغ ت و ؤزغي والثُت  ٞو ت و ظهٍى بن ؤلاصاعة الجباثُت لها ٖضة هُا٧ل مغ٦ٍؼ

ت م٩ان جمغ٦ؼ  اث إلاٗٞغ ت، و ٖلُه ًجب الخُغ١ بلى الهُا٧ل الخىُٓمُت لئلصاعة الجباثُت ٖلى ٧ل اإلاؿخٍى ؤلا٢لُمُت ل٩ل هُئت بصاٍع

ت الخابٗت لها. ت الًغاثب لىالًت مؿخٛاهم ٖلى ؾلم الهغم الؿلُىي لئلصاعة اإلاغ٦ٍؼ  مضًٍغ

 أوال: اإلادًسيت العامت للػسائب: 

ني   ت الٗامت للًغاثب ؤخض الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت في الا٢خهاص الَى و التي حٗخمض ٖليها الخ٩ىمت في جىُٟظ بغامجها،       حٗخبر اإلاضًٍغ

٘ و الخىُٓم بلى جىُٟظ زُِ الؿُاؾت الجباثُت بهضٝ و ل٩ىجها  م٩لٟت إلصا بي و الخد٨م في ٧ل ظىاهبه مً الدكَغ عة الىٓام الًٍغ

إل بمهامها  ت الٗامت للًغاثب في ؤلَا ىت الضولت، ٦ما جخمشل الٛاًت الغثِؿُت للمضًٍغ جدهُل اإلاىاعص التي حٗخبر مهاصع عثِؿُت لخٍؼ

ب  ت.٧ةصاعة ٞٗالت لخُلٗاث اإلا٩لٟحن بالًٍغ

ٗاث و الخٗضًالث ل٩ي جغقى بالىٓام   ت للًغاثب بدىُٟظ ال٣ىاهحن و اإلاؿاهمت في حٗضًل للدكَغ و بٗض ازخهام ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

ت و ال٣اهىهُت، الٟىُت و اإلاال بي بضعظاث ؤلاج٣ان و ال٨ما٫، هجض ؤن مهام ؤلاصاعة الجباثُت جىدهغ في اإلاؼط بحن الىؾاثل ؤلاصاٍع ُت الًٍغ

بت ل٩ىجهم لخ٩ىن بضوع  ىت الٗمىمُت باٖخباعها الهضٝ الظي وكإث مً ؤظله و بحن عيا اإلا٩لٟحن بالًٍغ ل الخٍؼ الىؾُِ بحن جمٍى

ت الٗامت للًغاثب. ًمشلىن    عؤؾما٫ ؤلاصاعة الجباثُت، و ٖلُه بالك٩ل الخالي ًبحن اله٩ُل الخىُٓمي للمضًٍغ

 ب(: الهييل الخىظيمي للمدًسيت العامت للػسائ 03الشيل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لُت  13اإلااعر في  228 – 98مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  05اإلااصة  اإلاطدز: ت في وػاعة اإلاالُت،  1998ظٍى اإلاخًمً جىُٓم ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

ضة الغؾمُت الٗضص اإلااعر في  لُت  15الجٍغ  .12، م 1998ظٍى

 المدٌرٌة العامة للضرائب 

 

 
مدٌرٌة 

بحاث      األ

 و المرجعات

 
إدارة مدٌرٌة 

 الوسائل

 

 
مدٌرٌة 

المنازعات 

 الجبائٌة

 

 
العملٌات مدٌرٌة 

 الجبائٌة

 

 
التشرٌع مدٌرٌة 

 الجبائً

 

 
 البرمجة -
الرلابة  -

 الجبائٌة
البحث عن  -

 المعلومات

 

تسٌٌر ملفات  -
 الموظفٌن

عملٌات  -
 الموازنة

التكوٌن      -
 و التحسٌن

 
منازعات  -

الضرٌبة على 
 الدخل

منازعات  -
الرسم على 

 المٌمة المضافة

 
المراجعات  -

 الجبائٌة
 اإلحصائٌات -

العملٌات  -
 الجبائٌة

 
الدراسات  -

 والوثائكالجبائٌة 
 التشرٌع الجبائً -

العاللات  -
          العمومٌة

 اإلعالمو 
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 زاهيا: اإلادًسيت الجهىيت للػسائب.

اث الىالثُت للًغاثب جمشل  ت ٖلى اإلاؿخىي الجهىي و حٗخبر همؼة الىنل بحن اإلاضًٍغ ت للًغاثب ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ ت الجهٍى اإلاضًٍغ

اث الٗامت للًغاثب بهضٝ عبِ ال٣اٖضة بال٣مت ٦ما حؿهغ ٖلى جىُٟظ البرامج و جُب٤ُ الخٗلُماث  و ال٣غاعاث                   و بحن اإلاضًٍغ

اث الىالثُت للًغاثب، و مً م ت و اإلاضًٍغ ُُٟت بحن ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ ت، و جخًمً الٗال٢ت الْى هامها جيكُِ الهاصعة ًٖ ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

اث الىالثُت الخابٗت الزخهانها ؤلا٢لُمي م٘ جىظيهها و جيؿ٣ُها و ختى مغا٢بتها.  ٖمل اإلاضًٍغ

ت للًغاثب ٖضة مهام جىدهغ في ما ًلي:و بهظه الهٟت  جخىلى اإلا ت الجهٍى  ضًٍغ

ت  في َغ٢ها و م٣اًِؿها و ختى بظغاءاتها. -  حؿهغ ٖلى اخترام ؤصواث جضزل اإلاهالر الجباثُت الجهٍى

 حٗض بهٟت صوعٍت ٧ل الخدهُالث اإلاخٗل٣ت بإٖما٫ اإلاهالر الجباثُت املخلُت. -

٘ الجباجي. -  ج٣ضم ؤي ا٢تراح لخ٠ُُ٨ الدكَغ

ىان و جدؿحن مؿخىاهم ججضًض مٗلىماتهم.حكاع٥ في  - ً ألٖا  ؤٖما٫ ج٩ٍى

غا صوعٍا ًٖ طل٪.  - ت و اإلااصًت و الخ٣ىُت و حٗض ج٣ٍغ  ج٣ضع اخخُاظاث اإلاهالر الجباثُت مً الىؾاثل البكٍغ

ت للًغاثب. ت الجهٍى  و مىه الك٩ل اإلاىالي ًبحن اله٩ُل الخىُٓمي للمضًٍغ

  الجهىيت للػسائب.(: الهييل الخىظيمي للمدًسيت 04الشيل )

 

 

 

 

 

 

 

لُت  12اإلااعر في  28بلى  12مً اإلاىاص  اإلاطدز: اث الىالثُت  1998ظٍى ت و اإلاضًٍغ اث الجهٍى و الظي ًدضص الازخهام ؤلا٢لُمي للمضًٍغ

ضة الغؾمُت الٗضص   .14م  1998ؤ٦خىبغ   25اإلااعزت في  79للًغاثب و جىُٓمها و نالخُتها الجٍغ

 زالشا: اإلادًسيت الىالئيت للػسائب. 

ت الىالثُت للًغاثب ٖلى   ٘ الجباثُحن، م٘ مخابٗت و مغا٢بت وكاٍ اإلاهالر الخاعظُت حؿهغ اإلاضًٍغ اخترام الخىُٓم و الدكَغ

اث الىالثُت الىا٢ٗت يمً صاثغتها ؤلا٢لُمُت  ت للًغاثب و اإلاضًٍغ ت الجهٍى لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ مدضصة لها، ٦ما حٗخبر الٗال٢ت بحن اإلاضًٍغ

اث الىالثُت بةبالٚها ب٩ل الج ضاو٫ ؤلاخهاثُاث اإلاٗضة صوعٍا و اإلاىهىم ٖليها في الخىُٓم اإلاٗمى٫ به و ٖال٢اث ؾلمُت، و جلتزم اإلاضًٍغ

٘ و الخىُٓم الجباجي. غ التي جسو ؾحر اإلاهالر ؤو جُب٤ُ الدكَغ  ج٣ضًم ٧ل البُاهاث  و الخ٣اٍع

اث الىالثُت للًغاثب في مسخل٠ املجاالث هي:   ؤما اإلاهام اإلاى٧لت للمضًٍغ

ضاص الخ٣ - ضًغاث الجباثُت، جهضع الجضاو٫ و ٢ىاثم اإلاىخجاث و قهاصاث ؤلالٛاء ؤو الخسٌُٟ و ظم٘ الٗىانغ الالػمت إٖل

 حٗاًنها و جهاص١ ٖليها و ج٣ىم هخاثج الخهُلت الضوعٍت.

المدٌرٌة الجهوٌة 

 للضرائب
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الفرعٌة  

للرلابة  

 الجبائٌة

المدٌرٌة 

 الفرعٌة

للتنظٌم        

 و الوسائل 
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الفرعٌة  

للعملٌات 

 الجبائٌة
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 للتكوٌن
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 جدلل صوعٍا ٖمل اإلاهالر الخاعظُت و حٗض جلخُو ًٖ طل٪ ٦ما ج٣ترح ؤي بظغاء ًدؿً ٖملها. -

 ثب و ؤلاجاوة م٘ مغا٢بت الخ٨ٟل و الخهُٟت.جخ٨ٟل بالجضاو٫ و ؾىضاث ؤلاًغاصاث و جدهُل الًغا -

 جىٓم و ججم٘ اإلاٗلىماث الجباثُت و اؾخٛاللها م٘ بغمجت الخضزالث و جخاب٘ جىُٟظها. -

ت و الخ٣ىُت و اإلاالُت و حٗض ج٣ضًغاث اإلاحزاهُت. - ت مً الىؾاثل البكٍغ  ج٣ضع اخخُاظاث اإلاضًٍغ

٠ُ و حؿُحر اإلاؿخسضمحن الخابٗت لهم م٘ بظغاء - ً و جدؿحن اإلاؿخىي.  جًمً جْى  الخ٩ٍى

  

 

 

 

 

 

لُت  12مً ال٣غاع اإلااعر في  39بلى   28مً اإلاىاص  اإلاطدز: ت  1998ظٍى اث الجهٍى و الظي ًدضص الازخهام ؤلا٢لُمي للمضًٍغ

ضة الغؾمُت الٗضص  اث الىالثُت للًغاثب و جىُٓمها و نالخُتها الجٍغ  .19م  1998ؤ٦خىبغ   25اإلااعزت في  79و اإلاضًٍغ

 ؤلاؾاز الخىظيمي إلادًسيت الػسائب لىالًت مظخغاهم.اإلاؿلب الشاوي: 

اث٠  ت و طاث مهام                   و ْو ٤ الٗام، بط ج٨دؿب شخهُت مٗىٍى حٗض بصاعة الًغاثب مً الهُئاث الٗمىمُت التي لها َاب٘ اإلاٞغ

بت و جدهُلها  بي و خؿاب الًٍغ اء الًٍغ ٤ ؾُاصًت مخمشلت في الٗمل الجباجي، و هى جدضًض الٖى داث ٞو و الغ٢ابت ٖلى الخهٍغ

ت اإلاٟٗى٫.  ال٣ىاهحن الجباثُت الؿاٍع

ت جًم م٩اجب و ل٩ل م٨خب مهام ٣ًىم بها  ُت و ٧ل مضًٍغ اث ٖٞغ ت الًغاثب لىالًت مؿخٛاهم مً زمـ مضًٍغ و جخ٩ىن مضًٍغ

 و ًٓهغ طل٪ ٦ما ًلي: 

 أوال: اإلادًسيت الفسعيت للعملياث الجبائيت.

 ؤعبٗت م٩اجب:و جًم 

 و مً مهامه الجداول:مىخب  -1

الم آلالي.ٖلى الجضاو٫ التي جمذ جهٟ اإلاهاص٢ت - ٤ مغ٦ؼ ؤلٖا  ُتها مً الًغاثب و الغؾىم ًٖ ٍَغ

 بٖضاص وسخ زاهُت مً ؤلاهظاعاث و حؿلُمها. -

ضاص اإلاحزاهُاث ألاولُت للجماٖاث املخلُت. - ت إٖل  جدًحر الٗىانغ الًغوٍع

 مً مهامه: مىخب ؤلاخطائياث: -2

ت للًغاثب  املخخهت بخصبُتها.ظم٘ خاالث ؤلاخها - اث الجهٍى  ثُت الضوعٍت و بعؾالها بلى اإلاضًٍغ

 مً مهامه. مىخب الخىظيم و الدشؿيب و العالكاث العامت: -3

٘ و الخىُٓم الجباثُحن.جىػَ٘ الٗملُاث  - ت بخُب٤ُ الدكَغ ت الجهٍى ت و اإلاضًٍغ  و اإلاىاقحر و اإلاظ٦غاث الىاعصة لئلصاعة اإلاغ٦ٍؼ

اء ُٞما ًسو الغ٢ابت اإلاٗم٣ت للملٟاث الجباثُت و ؤلاخهاء الضوعي  مخابٗت و مغا٢بت  - جىُٟظ بغهامج ٖمل اإلاٟدكُاث و الٖى

بت.  للم٩لٟحن بالًٍغ

٘ و الخىُٓم الجباثُحن. - بت اإلاٗلىماث الخانت بالدكَغ  اؾخ٣با٫ الجمهىع و بٖالمه و جىظيهه، و بُٖاء اإلا٩لٟحن بالًٍغ
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 مً مهامه. مىخب الدسجيل و الؿابع: -4

 ج٣ُُم ؤٖما٫ اإلاٟدكُاث الدسجُل و الُاب٘، و ج٣ضًم الا٢تراخاث التي مً قإجها جدؿحن مهام هظه اإلاٟدكُاث. -

الهاث. - بت الُاب٘ ٖلى الٗمىم و ب٩ل ؤلٖا  ؤلاقغاٝ ٖلى ٖملُاث اإلاغا٢بت اإلاخٗل٣ت بًٍغ

 ٘.ا٢تراح ٧ل الخضابحر التي مً قإجها ؤن حؿاهم في ؤلاظغاءاث الخانت بالدسجُل و الُاب -

: اإلادًسيت الفسعيت للمىاشعاث:
ً
    زاهيا

بت ألن ال٣ىاهحن الجباثُت ٧لها جىو ٖلى ؤهه مً بحن  اث بحن بصاعة الًغاثب و اإلا٩لٟحن بالًٍغ اث باإلاىاٖػ جخ٨ٟل هظه اإلاضًٍغ

بت خ٤ الًُٗ في الًغاثب اإلاٟغويت، و هظه الُٗىن ال ج٣بل بال بٗض ج٣ضًم ق٩لُت في ب َاع الخٓلم ؤمام خ٣ى١  اإلا٩لٟحن بالًٍغ

اإلاضًغ الىالجي للٟهل ٞيها، و هظه ما ٌؿمى الًُٗ ؤلاصاعي و اإلا٩ل٠ لِـ له الخ٤ ب٣ضًم الًُٗ ؤمام الٗضالت بط لم ٣ًضم ؤمام اإلاضًغ 

ت مً زالر م٩اجب هي:  الىالجي و جخ٩ىن  هظه اإلاضًٍغ

 مً مهامها مىخب اإلاىاشعاث اللػائيت و لجان الؿعً: -1

اث املخخهت. صعاؾت الُٗىن  جل٣ي و  - اث، و ٖغيها ٖلى لجىت اإلاىاٖػ  اإلاك٩لت يض ال٣غاعاث اإلاضًغ الىالجي في مجا٫ اإلاىاٖػ

  الاخخُاظاث الخانت بالًغاثب ؤو ؤلاظغاءاث التي لم جلتزم بها ؤلاصاعة الجباثُت.الضٞإ ؤمام الهُئاث ال٣ًاثُت املخخهت ٖلى  -

 مً مهامه: مىخب الشياًاث: -2

ائها اإلاٟدكُت.الُلباث الغامُت جل٣ي  -  بلى بٖٟاء ؤو الخسٌُٟ التي ؤؾؿذ ٖو

ًاث الخإزغ جُب٣ها ٢ابًاث الًغاثب. - اصاث ؤو الخسًُٟاث ؤو ال٣ٗىباث و حٍٗى  جل٣ي  الُلباث الغامُت بلى بٖٟاء مً الٍؼ

 مً مهامه:مىخب الخبليغاث و ألامس بالطسف:  -3

بت و اإلاهالر اإلاٗىُت بال٣غاعاث بٗض اؾ -  دكاعة لجان الًُٗ.جبلُٜ اإلا٩لٟحن بالًٍغ

بت و اإلاهالر اإلاٗىُت بال٣غاعاث  - اث و ٦ظا ال٣غاعاث الهاصعة جبلُٜ اإلا٩لٟحن بالًٍغ الهاصعة ًٖ اإلاضًغ الىالجي في مجا٫ اإلاىاٖػ

 في مجا٫ الُٗىن الىالثُت.

 ألامغ بالخسٌُٟ و الخصخُذ بٗض ال٣ابلُت اإلا٣غعة في مجا٫ الًغاثب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت. -

 لجان الؿعً: مىخب -4

ٟاجي املخخهت. - بت للجان اإلاهالر و الجزاعي ؤو ؤلٖا  صعاؾت الاخخجاظاث ؤو الُلباث التي ٣ًضمها اإلا٩لٟحن بالًٍغ

ذ بٗضم بم٩اهُت الخدهُل ؤو بزالء اإلاؿاولُت ؤو بعظإ  - جل٣ي الُلباث التي ًخ٣ضم بها ٢ابًى الًغاثب الغامُت بلى الخهٍغ

بت ؤو عؾىم ؤو خ٣ ٟاجي املخخهت.صٞ٘ ؤ٢ؿاٍ يٍغ  ى١ ٚحر ٢ابلت للخدهُل و ٖغيها ٖلى لجىت الًُٗ ؤلٖا

 :زالشا: اإلادًسيت الفسعيت للخدطيل

 و جًم زالزت م٩اجب:

   و مً مهامه: مىخب مساكبت الخدطيل: -1

ً في صٞ٘ مؿخد٣اتهم الجباثُت و اجساط  - ً اإلاخإزٍغ بت، و ٞدو ويُٗت آلازٍغ مخابٗت الىيُٗت الجباثُت للم٩لٟحن بالًٍغ

بت ٚحر املخهلت.ؤلاظغاءاث الالػمت  ٗت أل٢ؿاٍ الًٍغ  يضهم و الخضابحر ؤلالؼامُت للخىمُت الؿَغ

ىت و السجل الخام بترخُل اإلابالٜ. -  مغا٢بت خالت جهُٟت مدانُل الخٍؼ

 مىخب مساكبت الدظيير اإلاالي للبلدًاث و اإلاإطظاث العمىميت و املحليت: -2
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ىت ألاولُت و ؤلاياُٞت و    - الترازُو اإلاخًمىت ٞخذ اٖخماص املخهو للبلضًاث و اإلااؾؿاث الٗمىمُت املخلُت مغا٢بت الخٍؼ

 التي جخ٨ٟل بدؿُحرها مالُا.

 مغا٢بت جىُٟظ الٗملُاث اإلا٣غعة في محزاهُاث جل٪ البلضًاث و اإلااؾؿاث الٗمىمُت.  -

 مً مهامه: مىخب الخطفيت: -3

 عاث ُٞما ًخٗل٤ بالٛغاماث و ال٣ٗىباث اإلاالُت.مغا٢بت ٖملُاث الخ٨ٟل بمؿخسلهاث ألاخ٩ام ال٣ًاثُت و ال٣غا -

بلى ؤلاصاعة جل٣ي الىخاثج اإلاخٗل٣ت باإلخهاثُاث التي حٗضها ٢ابًاث الًغاثب، و ج٣ىم بخجمُٗها ماصًا و جًمً بعؾالها  -

ت.  اإلاغ٦ٍؼ

 زابعا: اإلادًسيت الفسعيت للسكابت الجبائيت:

 و جًم ؤعبٗت م٩اجب:

 و مً مهامه: الجبائيت:مىخب البدض عً اإلاعلىماث  -1

بت. - بي و مغا٢بخه و ٦ظا جدهُل الًٍغ اء الًٍغ  حك٨ُل ٞهغؽ للمهاصع املخلُت للمٗلىماث التي حٗني الٖى

إل باإلياٞت بلى خ٤ اإلاٗاًىت اإلاُضاهُت. -  جىُٟظ بغهامج الخضزالث و البدض و الخدغي و ٦ظل٪ ؤلَا

 و ٩ًل٠ بما ًلي: مىخب البؿاكياث و اإلالازهاث: -2

ً و -  حؿُحر مسخل٠ البُا٢ُاث. ج٩ٍى

بت. -  الخ٨ٟل بُلباث الخٍٗغ٠ الجباثُت للم٩لٟحن بالًٍغ

 مغا٢بت اؾخٛال٫ مهالر اإلاٗىُت إلاُُٗاث اإلا٣اعهت و بٖضاص ويُٗاث بخهاثُت و خىانل صوعٍت لخ٣ُُم وكاَاث اإلا٨خب. -

 و ٌؿمى ؤًًا بم٨خب الخد٣ُ٣اث الجباثُت. مىخب اإلاساظعاث الجبائيت: -3

 بغهامج اإلاغا٢بت و اإلاغاظٗت. مخابٗت و جىُٟظ -

بت في مسخل٠ بغامج اإلاغا٢بت. -  حسجُل اإلا٩لٟحن بالًٍغ

غ الضوعٍت الخ٣ُمُت.  -  بٖضاص الىيُٗاث ؤلاخهاثُت و الخ٣اٍع

 م٨خب مغا٢بت الخ٣ُُماث: -4

 ٌٗمل في ق٩ل ٞغ١ و ٣ًىم باإلاهام الخالُت:

- .
ً
 اؾخالم و اؾخٛال٫ ٣ٖىص ه٣ل اإلال٨ُت باإلا٣ابل ؤو مجاها

م الًغاثب اإلاؿخد٣ت في ٖملُاث بُ٘ و قغاء ال٣ٗاعاث. -  اإلاكاع٦ت في ج٣ٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( : الهييل الخىظيمي إلادًسيت الػسائب لىالًت مظخغاهم 05الشيل )
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 مٗلىماث مإزىطة مً ٞغ٢ت الخد٣ُ٣اث الجباثُت و املخاؾبُت.  اإلاطدز:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلابدض الشاوي: خاالث التهسب الػسيبي إلادًسيت الػسائب لىالًت مظخغاهم.

المدٌرٌة 

 الفرعٌة 

 للعملٌات 

المدٌرٌة 

  الفرعٌة

 للتحصٌل

المدٌرٌة 

 الفرعٌة

 للرلابة   

المدٌرٌة 

الفرعٌة  

 للمنازعات

 المــدٌــــــــر

مكتب المنازعات  -

 المضائٌة.

 .مكتب الشكاٌات -

مكتب التبلٌغات و  -

 األمر بالصرف.

مكتب لجان  -

 الطعن.

البحث عن مكتب  -

 المعلومات الجبائٌة

مكتب البطالٌات و  -

 الممارنات.

 المراجعاتمكتب  -

مكتب مرالبة  -

 التمٌٌمات.

 

مكتب مرالبة  -

 التحصٌل.

مكتب مرالبة  -

التسٌٌر المالً 

المؤسسات للبلدٌات و 

 العمومٌة و المحلٌة.

 مكتب التصفٌة. -

 

 مكتب الجداول. -

 مكتب اإلحصائٌات -

مكتب التنظٌم و  -

 التشطٌب  

 و العاللات العامة.

 مكتب التسجٌل  -

 الطابع.و 
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بي مً زال٫ جدلُل و ج٣ُُم ؤزغ ألاق٩ا٫ املخخلٟت للغ٢ابت الجباثُت اإلاؿخٗملت في  صعاؾت آزاع الغ٢ابت الجباثُت في م٩اٞدت التهغب الًٍغ

الجؼاثغ، خُض ًخم التر٦حز بالضعظت ألاولى ٖلى ٧ل الخد٣ُ٣اث املخاؾبُت و الخد٤ُ٣ اإلاٗم٤ ملجمل الىيُٗت الجباثُت باٖخباعها ألا٦ثر 

بي و هىا٥ ٖضة ؤهىإ ؤزغي مً الغ٢ابت الجباثُت.  ٞٗالُت في ا٦دكاٝ مداوالث الٛل و التهغب الًٍغ

 مدًسيت الػسائب لىالًت مظخغاهم  اإلاؿلب ألاول: هماذط التهسب الػسيبي في 

بي الخد٤ُ٣ املخاؾبي، مً زال٫ اإلاغا٢بت املخاؾبُت ًخم ال٨ك٠ ٖىه مً  مً ؤهم الُغ١ التي ًخم اؾخٗمالها في م٩اٞدت التهغب الًٍغ

ما٫ للخم٨ً اجساط ؤلاظغاءاث الٗملُت التي مً قإجها بٖاصة حك٨ُل ع٢م خُض الك٩ل و اإلاًمىن، ج٣ىم ؤلاصاعة الجباثُت بٗض طل٪  ألٖا

بت ٖليها، الؾترظإ اإلاا٫ و الخ٣ى١ و الٛغاماث اإلاترجبت ٖنها، و بظباع اإلا٩ل٠ ًضٞٗها  مً الىنى٫ بلى اإلابالٜ اإلاتهغب مً صٞ٘ الًٍغ

بي ج٣ىم بٗغى بٌٗ ؤلاخهاثُاث  إلاهلخت الًغاثب، لل٨ك٠ ًٖ الخد٤ُ٣ املخاؾبي في الجؼاثغ ؤزغه في م٩اٞدت التهغب الًٍغ

ت الًغاثب.اإلا٣ضمت م  ً مضًٍغ

: التهسب الػسيبي في مادة الىعاء الػسيبي
ً
 أوال

اث الىالثُت للًغاثب بمهمت الغ٢ابت الجباثُت ٖلى مؿخىي الىالًت و ًخم ججمُ٘ اإلاٗلىماث و ؤلاخهاثُاث ٖلى  جسخو اإلاضًٍغ

 اإلاؿخىي الىالجي، و مىه ه٣ى٫ ؤن اإلا٩ل٠ متهغب مً زال٫ املخالٟاث الخالُت:

 اث وهمُت في الضٞاجغ املخاؾبُت.حسجُل ٖملُ -

ت لالؾخٟاصة مً جسًُٟاث مً الًغاثب ؤو به٣ام في ألاعباح املخ٣٣ت. -  ج٣ضًم ٞىاجحر وهمُت إلزباث مٗامالث ججاٍع

ت الًغاثب م   بِىت في الجضو٫ الخالي:و ٢ض ٧اهذ اإلاُُٗاث اإلاخدهل ٖليها مً زال٫ مضًٍغ

 مادة الىعاءخاالث التهسب الػسيبي في  ( 03 -01الجدول ) 

 املجمٕى 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 الظىىاث

 347 18 22 40 37 44 54 64 68 عدد الحاالث

 8.942 938 960 1.165 1.098 1.123 1.198 1.203 1.258 ئظمالي مبالغ

ت الًغاثب  اإلاطدز:    –مؿخٛاهم  –مً بٖضاص الُالبت بىاء ٖلى مٗلىمت م٣ضمت مً َٝغ مضًٍغ

ُت للغ٢ابت الجباثُت مً زال٫ الخٗضًالث لهظه الخد٣ُ٣اث مً خُض اإلالٟاث و مً خُض الٟغ٢ت،   و  ت الٟٖغ و ج٣ىم اإلاضًٍغ

٤ اإلاغا٢بحن في جإصًت مهامهم و اؾخٗما٫ هظا الىٕى مً الخد٤ُ٣ ٖلى ؤخؿً وظه، مما  هٕى مً الاهسٟاى ٌٗىص لهٗىبت التي ح٤ُٗ ٍَغ

ت جامت. ٌؿمذ باإلاغا٢بحن بخُب٣ُه ٖلى  خٍغ

: التهسب في مادة الخدطيل
ً
 زاهيا

بي بطا ٢ام بالٗملُاث الخالُت:٩ًىن اإلا٩ل٠   متهغب صعبي في ماصة الخدهُل الًٍغ

ذ بٗىىان ٖمله بهضٝ التهغب مً الدؿضًض. -  ٖضم الخهٍغ

 ٖضم اؾخ٣با٫ ؤٖىان الًغاثب و مىٗه ال٣ُام بمهامهم. -

ىص اإلاخ٤ٟ ٖليها مً َٝغ  - اء بالٖى  مهلخت الًغاثب.ٖضم الٞى

 

ت ٦ما ًلي:  و ٢ض ٧اهذ ؤلاخهاثُاث اإلاخدهل ٖليها مً َٝغ اإلاضًٍغ
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  –مظخغاهم  –خدطيل ( خاالث التهسب الػسيبي في مادة ال 03 -02الجدول ) 

 املجمٕى 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 الظىىاث

 129 8 11 14 15 17 19 21 24 عدد الحاالث

 15.218 1503 1594 1671 1897 1920 2062 2215 2356 ئظمالي مبالغ

ت الًغاثب  اإلاطدز:   –مؿخٛاهم  –مً بٖضاص الُالبت بىاء ٖلى مٗلىماث م٣ضمت مً َٝغ مضًٍغ

بت في ماصة الخدهُل ٣ًل مً ؾىت ألزغي و الٟغ١ بحن ؾىت   مً زال٫ الجضو٫ هالخٔ ٖضص خاالث اإلاتهغبحن مً الًٍغ

ت الًغاثب. 8ًىظض  2015خالت بِىما  24جىظض  2008ألاؾاؽ   خاالث و هظا ًض٫ ٖلى ٞٗالُت هٓام الغ٢ابت التي ج٣ىم به مضًٍغ

 اإلادًسيت الىالئيت للػسائب.اإلاؿلب الشاوي: عدد اإلالفاث اإلادزوطت على مظخىي 

 ًبحن الجضو٫ الخالي ٖضص اإلالٟاث اإلاضعوؾت مً َٝغ ؤلاصاعة الجباثُت:

 ائيتعدد اإلالفاث الخاغعت للسكابت الجبجؿىز  ( 03 – 03الجدول )  

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 أهىاع السكابت

الخدليم 

 املحاطبي
250 261 244 254 204 203 272 240 

الخدليم 

 اإلاطىب
45 45 39 48 50 53 56 57 

الخدليم 

 اإلاعمم
- 11 11 13 15 17 19 21 

 318 347 300 269 315 294 318 295 املجمىع

ت الًغاثب  اإلاطدز :   –مؿخٛاهم  –مً بٖضاص الُالبت بىاء ٖلى مٗلىماث م٣ضمت مً َٝغ مضًٍغ

 عدد اإلالفاث اإلادزوطت: -1

مً زال٫ اإلاُُٗاث الؿاب٣ت هالخٔ ؤن هىا٥ جؼاًض في ٖضص ملٟاث اإلاضعوؾت و هظا عاظ٘ بلى الجهىص اإلابظولت مً َٝغ ؤٖىان 

بت مً ؤظل خضهم مً التهغب، ؤما باليؿبت لالهسٟاى ٞهظا عاظ٘ بلى ٢لت الًغاثب و بجبإ ٦بحرة ؤو نٛحرة  ٣ًىم بها اإلا٩لٟحن بالًٍغ

حر الٗضص ال٩افي مً اإلاغا٢بحن ج٩ىن الضعاؾت الجُضة          و الض٣ُ٢ت    اإلاغا٢بحن مً ؤظل ا٦دكاٝ ألا٦ثر للمتهغبحن و ًترجب ًٖ جٞى

 للملٟاث.

 

 

 إلاطىب:عدد اإلالفاث اإلادزوطت بالخدليم ا -2
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با في ٖضص اإلالٟاث اإلاضعوؾت ٖلى مغ الؿىىاث اإلاخُغ١ بليها و هظا ٌٗىص  مً زال٫ اإلاُُٗاث الؿاب٣ت هالخٔ ؤن هىا٥ جٟاوث ج٣ٍغ

 الغ٢ابت الجباثُت و ٞٗالُتها، و هظا الىٕى ٌٗخبر ظضًض ًًاٝ بلى ؤهىإ الغ٢ابت الجباثُت لم ٨ًً ًُب٤ في ال٣ضم.ألهمُت 

 بالخدليم اإلاعمم في مجمل الىغعيت الجبائيت: عدد اإلالفاث اإلادزوطت -3

 مً زال٫ مُُٗاث الجضو٫ ؤن هىا٥ جٟاوث في ٖضص اإلالٟاث اإلاضعوؾت هالخٔ اؾخمغاع مً خُض الٗضص و هى جؼاًض بيؿب يئُلت 

 و هظا ٌٗىص بلى اإلاضة و الجهض و حجم الٗمل الظي ًخُلبه هظا الىٕى مً الغ٢ابت الجباثُت اججاه اإلاتهغبحن.

 –مظخغاهم  –اإلابدض الشالض: دزاطت ميداهيت بمسهص الػسائب 

إل  ٖلى ه٩ُلها ؤلاصاعي و في هظا  اإلابدض ؾيخٗٝغ ٖلى جىُٓم و مهام مغ٦ؼ الًغاثب لىالًت مؿخٛاهم، و طل٪ مً زال٫ ؤلَا

 الخىُٓمي، بياٞت بلى ٖغى جىُٓم و الخهاثو و اإلاهام املخىلت إلاغ٦ؼ الًغاثب.

 سيف و مهام مسهص الػسائب: اإلاؿلب ألاول: حع

: حعسيف مسهص الػسائب لىالًت مظخغاهم 
ً
 أوال

ني،و  حٗخبر مغا٦ؼ الًغاثب مً الهُا٧ل الجضًضة اإلاؿخدضزت في ؤلاصاعة الجباثُت ٚحر لم ٌٗض حٗمُمها بٗض ٖلى ٧امل التراب الَى

ً جىانل مٟدكُاث  و  ٢ابًاث الًغاثب ٖملها بهٟت ا٢خهاع  وظىصها ٖلى بٌٗ اإلاىا٤َ، و في اهخٓاع حٗمُمها ٖلى ٧ل َو

ت للًغاثب.اهخ٣الُت في اهخٓاع بصماظها ال٨لي خؿب ا  لخالت في مغا٦ؼ الًغاثب ؤو اإلاغا٦ؼ الجىاٍع

بت  CDIالخىُٓم اله٨ُلي الجضًض ٣ًخط ي بوكاء مغ٦ؼ يغاثب واخض    ٖلى مؿخىي الىالًت ٣ًىم بدؿُحر ملٟاث اإلا٩لٟحن بالًٍغ

 مالًحر ؾىدُم (. 3)  30.000.000الظًً ًخجاوػ ع٢م ؤٖمالهم ؾ٠٣ 

ت     مغا٦ؼ حٗمل و هي اإلاغ٦ؼ  3جدل مدل اإلاٟدكُاث ٖلى مؿخىي الضواثغ خالُا هىا٥  ( CPI )باإلياٞت بلى مغا٦ؼ ظىاٍع

خُض ج٣ىم اإلاغا٦ؼ  الجىاعي إلاؿخٛاهم " ؾُضي ٖلي " و " ٖحن جاصلـ " و ألازغي في َىع ؤلاهجاػ مشل "  ماؾغي " و " خاس ي ماماف " 

بت الظًً ٣ًل ع٢م ؤٖمالهم  1" . 30.000.000ًٖ "  بدؿُحر ملٟاث الهٛحرة للم٩لٟحن بالًٍغ

 زاهيا: مهام مسهص الػسائب  

 ًيكِ مغ٦ؼ الًغاثب في املجاالث الغثِؿُت آلاجُت:

 في مجال الىعاء:  

بت ٖلى ؤعباح ًمؿ٪ و ٌؿحر اإلالٟاث الجباثُت للكغ٧اث و ٚحرها مً ألاشخام اإلاٗىُحن بٗىىان اإلاضازُل الخايٗت  -  للًٍغ

 الكغ٧اث.

بي بٗىىان ألاعباح الهىاُٖت مؿ٪ و حؿُحر اإلالٟاث  - بت الخايٗحن للىٓام الخ٣ُ٣ي إلزًإ الًٍغ الجباثُت للم٩لٟحن بالًٍغ

ت. ت و ألاعباح ٚحر ججاٍع  و الخجاٍع

 بنضاع و مٗاًىت و اإلاهاص٢ت ٖلى الجضاو٫ و ٢ىاثم الخدهُالث و قهاصاث ؤلالٛاء ؤو الخسٌُٟ. -

   

    

 

 في مجال الخدطيل:

                                                           
1
 .CDIلضرائب والٌة مستغانم . مركز ا 



 الجانب التطبٌمً                         :لثالثا الفصل
 

76 
 

 الخ٨ٟل بالجضاو٫ و ؾىضاث ؤلاًغاصاث و جدهُل الًغاثب و الغؾىم و ألاجاوي.   -

 الخ٨ٟل بالٗملُاث اإلااصًت للضٞ٘ و الخدهُل و ج٣ضًغ ألامىا٫ الى٣ضًت. -

 يبِ ال٨خاباث و الخؿاباث و مغ٦ؼة حؿلُم ال٣ُم. -

 في مجال السكابت:

داث.البدض و جدهُل اؾخٛال٫ اإلاٗلىماث الجباثُت و مغا٢بت  -  الخهٍغ

بت و ج٣ُُم هخاثجها. -  بٖضاص و بهجاػ بغامج الخضزالث و اإلاغا٢بت لضي الخايٗحن للًٍغ

 في مجال اإلاىاشعاث:

 صعاؾت و مٗالجت الك٩اوي. -

ت و ال٣ًاثُت. - اث ؤلاصاٍع  مخابٗت اإلاىاٖػ

 حؿضًض ال٣غوى و الغؾىم. -

 في مجال الاطخلبال و ؤلاعالم:

بت. يمان مهمت اؾخ٣با٫ و بٖالم اإلا٩لٟحن -  بالًٍغ

اء الؾُما جل٪ اإلاخٗل٣ت بةوكاء اإلااؾؿت و حٗضًل ٢ىاهُنها ألاؾاؾُت. - ت الخانت بالٖى  الخ٨ٟل باإلظغاءاث ؤلاصاٍع

 جىُٓم و حؿُحر اإلاىاُٖض. -

بت الخابٗحن الزخهام مغ٦ؼ الًغاثب.  -  وكغ اإلاٗلىماث و آلاعاء لهالر اإلا٩لٟحن بالًٍغ

 ( الهييل الخىظيمي للمدًسيت العامت للػسائب 03 – 07الشيل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صاثغة مؿخٛاهم         ازخهام والًت مؿخٛاهم

ت الٗامت   للًغاثباله٩ُل الخىُٓمي للمضًٍغ

 وػاعة اإلاالُت

ت الٗامت للًغاثب بالجؼاثغ الٗانمت   DGIاإلاضًٍغ

ت الجهىٍت للًغاثب بكل٠   DRIاإلاضًٍغ

 

ت الىالثُت للًغاثب بمؿخٛاهم   DWIاإلاضًٍغ

 

 CPIاإلاغ٦ؼ الجىاعي  CDIمغ٦ؼ الًغاثب 
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ت و ٖضصها  ت الجهٍى ت الٗامت وجليها اإلاضًٍغ م٣ؿمت  9هالخٔ مً زال٫ الك٩ل اإلا٣ابل ما ًلي: بٗض وػاعة اإلاالُت جىضعط اإلاضًٍغ

ت مً وػاعة  اث الىالثُت املجاوعة لها جُاعث، ٖلى ؤؾاؽ ؤلا٢لُم و مىيٖى ت بكل٠ و التي جًم اإلاضًٍغ ت الجهٍى اإلاالُت و جًم اإلاضًٍغ

ت الىالثُت بضوعها مغ٦ؼ الًغاثب و  ت الىالثُت بمؿخٛاهم، و جًم اإلاضًٍغ جِؿمؿلذ، ٚلحزان ، ٖحن الضٞلى، هظا باإلياٞت بلى اإلاضًٍغ

 اإلاغ٦ؼ الجىاعي للًغاثب.

: جىظيم مسهص الػسائ
ً
 ب:زالشا

 ٌؿحر مغ٦ؼ الًغاثب عثِـ اإلاغ٦ؼ و هى ًدك٩ل مً:

 زالر مطالح زئيظيت: -1

 مهلخت الغثِؿُت لدؿحر اإلالٟاث -

 للمغا٢بت و البدض. مهلخت الغثِؿُت -

اث. -  مهلخت الغثِؿُت للمىاٖػ

 مطلحخين: -2

الم. -  مهلخت الاؾخ٣با٫ و ؤلٖا

الم آلالي و الىؾاثل. -  مهلخت ؤلٖا

 (: الهييل الخىظيمي إلاسهص الػسائب 03الشيل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مغ٦ؼ الًغاثب والًت مؿخٛاهم اإلاطدز: 

الم الم آلالي مهلخت الاؾخ٣با٫ و ؤلٖا  عثِـ اإلاغ٦ؼ مهلخت ؤلٖا

اث اإلاهلخت الغثِؿُت للمغا٢بت و البدض ال٣بايت  اإلاهلخت الغثِؿُت للدؿُحر  اإلاهلخت الغثِؿُت للمىاٖػ

مهلخت 

 املخاؾبت 

مهلخت 

 اإلاخابٗاث 

 اإلاهلخت البدض

 ًٖ اإلااصة الخايٗت 

 اإلاهلخت الك٩اوي 

اث ال٣ًاثُت  اإلاهلخت اإلاىاٖػ

مهلخت الخبلُٛاث و ألامغ 

 بالهٝغ ال٣ًاثُت

 مهلخت البُا٢ُاث

 مهلخت الخضزالث

 مهلخت اإلاغا٢بت

 ظباًت ال٣ُإ الهىاعي

ظباًت ال٣ُإ البىاء           و 

 ؤلاقٛا٫ الٗمىمُت 

 ظباًت ال٣ُإ الخضماث

 ظباًت ال٣ُإ الخجاعي 

 الخغةظباًت ال٣ُإ اإلاهً 
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 مسهص الػسائب الجىازي: 

 مغ٦ؼ بل ًم٨ً ؤن ج٩ىن صاثغحي مكتر٦خحن في مغ٦ؼ واخض.اإلاغ٦ؼ زام بالضواثغ، لِـ باإللؼام في ٧ل صاثغة هظا  

بت الخايٗحن للىٓام الجؼافي              ) ال   ًخمشل صوعه في هٟـ مهام و ه٩ُل مغ٦ؼ الًغاثب و ل٨ً الازخالٝ في اإلا٩لٟحن بالًٍغ

 صط (. 10.000.000ًخٗضي ع٢م ؤٖمالهم 

بت  اإلاٗض٫ الًٍغ

بت الجؼاُٞت الىخُضة   الىظام الجصافي: في: VFIحٗىى بالًٍغ

باليؿبت ألوكُت بُ٘ البًاج٘ و ألاقُاء ٖىضما ال جخجاوػ ع٢م  % 5 -

ما٫ الؿىىي  ُىن و الخ٣لُضًىن  5.000.000ألٖا صط بما في طل٪ الخٞغ

 اإلاماعؾىن ليكاٍ خغفي.

باليؿبت ألوكُت جإصًت الخضماث الخابٗت لٟئت ألاعباح الهىاُٖت و  12% -

ت   الخجاٍع

 الغؾىم اإلامازلت الخانت: 

 الغؾم ال٣ٗاعي ٖلى ألامال٥ اإلابِىت 

 ألمال٥ اإلابيُت بإجم مٗنى ال٩لمت.باليؿبت  3% -

لالؾخٗما٫ ال٨لي و اإلاىظىصة في مىا٤َ باليؿبت لؤلمال٥ اإلابيُت  10% -

 مدضصة.

و ؤ٢ل مً ؤو  2م 500باليؿبت لؤلعاض ي التي مؿاختها ؤ٦بر مً  % 5 -

 .2م1000حؿاوي 

 ٖلى ألامال٥ ٚحر اإلابيُت و اإلاخىاظضة في اإلاىا٤َ ٚحر الٗمغاهُت. 5% -

 . 2م500لؤلعاض ي الٗمغاهُت التي مؿاختها ما بحن ج٣ل ؤو حؿاوي   %   5 - ٖلى ألامال٥ ٚحر اإلابيُت:

و   2م500لؤلعاض ي الٗمغاهُت التي مؿاختها ما بحن ج٣ل ؤو حؿاوي   %   7 -

 .2م 1000ج٣ل ؤو حؿاوي 

 . 2م1000لؤلعاض ي الٗمغاهُت ٖىضما جٟى١ مؿاخت   %   10 -

 باليؿبت لؤلعاض ي الٟالخُت. 3% -

 

بت  اإلاٗض٫ الًٍغ

بت ٚحر مباقغة -3  الىٓام الخ٣ُ٣ي الًٍغ

 TVAالغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت 

بت   IVEحٗىى بالًٍغ

 

 

 

الًغاثب الٛحر مباقغة ٖلى الاؾتهال٥ طهب، ًٞت، بالجحن، 

.ً  ال٨دى٫، الخبٜ، البجًز

 % 17و  % 7مٗضلحن هما 

 الىظام الجصافي:

باليؿبت لؤلوكُت بُ٘ البًاج٘ و ألاقُاء ٖىضما ال ًخجاوػ ع٢م  %  6 -

ما٫ الؿىىي  ُىن و الخ٣لُضًىن  300.000ألٖا صط بما في طل٪ الخٞغ

 اإلاماعؾىن لليكاٍ خغفي ٞني.

          باليؿبت لؤلوكُت جإصًت الخضماث الخابٗت لٟئت ألاعباح الهىاُٖت % 12 -

ما٫ الؿىىي  ت ٖىضما ال جخجاوػ ع٢م ألٖا  صط. 300.000و الخجاٍع

غام. -  عؾم الًمان باله٨ُخٚى

اث مً الظهب. 8000 -  باليؿبت للمهىٖى

اث مً البالجحن. 20.000 -  صط باليؿبت للمهىٖى

اث مً الًٟت. 300 -  صط باليؿبت للمهىٖى

 خؿب ظضو٫ ًدضص عؾمُا ٢ُمخه. -
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 دزاطت خالت في ؾسق السكابت الجبائيت:اإلابدض السابع: 

بت ٖلى الٗمىم ٌٗخبر الىٓام الجباجي  ذ بمضازله و بالخالي ًدؿب الًٍغ خي ؤي ؤن اإلا٩ل٠ هى الظي ٣ًىم بالخهٍغ الجؼاثغي هٓام جهٍغ

داث.  الىاظب ٖلُه صٞٗها و ما ٖلى بصاعة الًغاثب ؾىي مغا٢بت و مخابٗت هظه الخهٍغ

 اإلاؿلب ألاول: مفهىم الخطسيداث الجبائيت و الحم في مساكبتها:

ذ ٞيها بغ٢م ؤٖماله ؤو ؤعباخه ؤو ج٩الُٟه، زم ٣ًىم باعججاٖه هي ٖباعة ًٖ وز٣ُت ٌؿخلمها اإلا٩ل٠ م ً بصاعة الًغاثب مً ؤظل الخهٍغ

بت اإلاىاؾب للم٩ل٠.  إلاهلخت الًغاثب لخ٩ىن ٦ضلُل بزباث حؿخٗحن به لخدضًض مبلٜ الًٍغ

بت ؤو خ٤ ؤو عؾم التي  داث و اإلاؿىضاث اإلاؿخٗملت لٟغى ٧ل يٍغ لِـ لها نٟت  خُض جغا٢ب ؤلاصاعة الجباثُت الخهٍغ

 ؤو ؤحٗاب ؤو مغجباث مهما ٧اهذ َبُٗتها و ًخٗحن ٖلى اإلااؾؿاث و الهُئاث اإلاُٗىت ؤن جخ٣ضم لئلصاعة 
ً
الخاظغ و التي جضٞ٘ ؤظىعا

داث الجباثُت اإلا٣ضمت مً  غ ٖليها و للمٟدل الخ٤ في مغا٢بت الخهٍغ الجباثُت بىاءا ٖلى َلبها للضٞاجغ و الىزاث٤ املخاؾبُت التي جخٞى

ذ الى٣اٍ التي ًغاها اإلاٟدل  ٢بل اإلا٩لٟحن و له ؤن ًُلب الخىيُداث و اإلاُُٗاث خُض ًجب ؤن جبحن الُلباث ال٨خابُت بك٩ل نٍغ

بت لخ٣ضًم بظابخه في مضة ال ًم٨ً ؤن ج٣ل ًٖ  غاث و ج٩ل٠ُ اإلا٩ل٠ بالًٍغ ت للخهى٫ ٖلى الخىيُداث ؤو  الخبًر  ًىم. 30يغوٍع

 إلايلفين اإلالصمين باهخخابها:أهىاع الخطسيداث الجبائيت و ا - أ

داث الجباثُت هىا٥ مج ت مً الخهٍغ ذ ٞيها ٧ل ُٞما ٌُٗىه و ًسهه، مدترمحن   مٖى و التي ًلؼم اإلا٩لٟحن باال٦خخاب و الخهٍغ

داث و اإلا٩لٟحن  ش حؿلُمها للهُئت الجباثُت اإلا٩لٟت ٢اهىها، و ُٞما ًلي وؿخٗغى ظملت هظه الخهٍغ  اإلاٗىُحن بها.بظل٪ مىاُٖض و جىاٍع

 

 

 الخطسيذ بالىظىد: -

بت  اإلاٗض٫ الًٍغ

 TAعؾم الخُهحر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بت ٖلى زغوة ) ألامال٥(     TPالًٍغ

 صط ٖلى ٧ل مدل طي اؾخٗما٫ ؾ٨ني  1000صط و  500ما بحن   -

صط ٖلى ٧ل مدل طي اؾخٗما٫ منهي ؤو  10000صط و  1000ما بحن  -

 ججاعي خغفي ؤو ما قابه.

صط ٖلى ٧ل ؤعى مهُإة للخسُُم و  20000صط و   5000ما بحن  -

 اإلا٣ُىعاث.

صط ٖلى ٧ل مدل طي اؾخٗما٫ نىاعي  100000و صط  10000ما بحن  -

ؤو ججاعي خغفي ؤو ما قابهه ًيخج ٦مُت مً الىٟاًاث جٟى١ ألانىاٝ 

 اإلاظ٧ىعة ؤٖاله.

ظضو٫ جهاٖض ل٣ؿِ ال٣ُمت الهاُٞت مً ألامال٥ الخايٗت  -

بت.  للًٍغ

 ٢ؿِ ١ م ؤ.ر ى -

 صط ٣ً1.200.000ل ؤو ٌؿاوي  - 

 صط  8.000.000صط بلى  1.200.000  1مً  -

 صط 2.200.000صط  بلى  8.000.000  1مً  -

 صط 30.000.000صط  بلى  2.200.000  1مً  -

 صط  50.000.000صط  بلى  30.000.000  1مً  -

 صط 50.000.000ًٟى١   -

0 % 

0.5 % 

1   %  

15 %  

2 %   
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بت ) بت الجؼاُٞت الجُضة و الًٍغ بت الجضص، و الظًً ًسًٗىن للًٍغ ذ اإلا٩لٟحن بالًٍغ بت ٖلى IBSًسو لهظا الخهٍغ ( ؤو الًٍغ

 ( الضزل ؤلاظمالي.IRGألاعباح الكغ٧اث )

ذ بالىظىص في ؤظل ؤ٢هاه  ذ به لضي مٟدكُت الًغاثب التي ًدب٘   30ًخم ا٦خخاب الخهٍغ ًىما مً بضء اليكاٍ، خُض ًخم الخهٍغ

 م٩ان مماعؾت اليكاٍ، و ًجب ؤن ًخًمً اإلاٗلىماث الخالُت:

 الاؾم و الل٣ب. -1

 الٗىىان. -2

 الخطسيذ الشهسي: -

ت.بدؿب حٗضص الًغاثب و الغؾىم و اإلا٩لٟحن الخايٗحن  داث الكهٍغ  جخٗضص الخهٍغ

٤ الا٢خُإ الغؾىم ٖلى اليكاٍ اإلانهي  مفهىمه:  ًٖ ٍَغ
ً
بت و الغؾىم املخهلت ه٣ضا ذ وخُض ٌٗخبر ٦جضو٫ بقٗاع بالًٍغ جهٍغ

(TAP ،بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي، ؤظىع، مضازُل ألامىا٫ اإلاى٣ىلت بت ٖلى ألاعباح الكغ٧اث، الًٍغ (، الدؿب٣ُاث ٖلى الخؿاب الًٍغ

ً ًىم مً ألاع  ذ الكهغي في الٗكٍغ ت، الغؾم الضازلي ٖلى الاؾتهال٥، الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت، و ًخم بًضإ الخهٍغ باح ٚحر الخجاٍع

 ٧ل قهغ.

ذ و الهُئت الجباثُت التي ًىصٕ ٞيها:  اإلا٩لٟحن اإلاٗىُحن بهظا الخهٍغ

 .اإلااؾؿاث الخابٗت للىٓام الخ٣ُ٣ي -1

 الجؼافي.اإلااؾؿاث الخابٗت للىٓام  -2

ذ بةًضإ قهغي لضي ٢بايت الًغاثب التي ًدب٘ لها م٣غ اإلااؾؿت.  ًخم الخهٍغ

 الخطسيذ الفطلي:  -

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي ؤظىع و  داتهم ُٞما ًسو الًٍغ بت الخايٗحن للىٓام اإلابؿِ ا٦خخاب جهٍغ ًخٗحن ٖلى اإلا٩لٟحن بالًٍغ

ً ًىم ألاو٫ للكهغ اإلاىالي للشالسي اإلاضوي الظي جم زالله صٞ٘ الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي و ٦ظا الغؾم ٖلى ال٣ُمت  اإلاًاٞت زال٫ الٗكٍغ

ما٫ ُٞه.  ألاظىع ؤو جم جد٤ُ٣ ع٢م ألٖا

 الخطسيذ الظىىي باإلاداخيل و ألازباح:  -

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي، و  ت ألاو٫ ًخٗل٤ بالًٍغ داث الؿىٍى داث همحز بحن زالزت مً الخهٍغ الشاوي ًخٗل٤ في هظا الىٕى مً الخهٍغ

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث. بت الجؼاُٞت ؤما الىٕى الشالض ُٞخٗل٤ بالًٍغ  بالًٍغ

 الخطسيداث في هظام الػسيبت الجصافيت الىخيدة:

هي وز٣ُت جىصٕ مً ٢بل  الظىىي(: G12الخطسيذ لسكم ألاعمال لىظام الػسيبت الجصافيت الىخيدة ) جطسيذ  -

 ُٟغي مً ٧ل ؾىت.ٞ 1اإلا٩ل٠ لضي اإلاهالر الجباثُت ٢بل 

 مشال:

ذ بغ٢م ؤٖماله لؿىت  2009و في بضاًت ؾىت  2008ماعؽ  8جاظغ مىاص ٚظاثُت ٖامت بضؤ وكاَه في  في  ٣ً2008ىم بالخهٍغ

ذ   .2009ُٟٞغي مً ؾىت  1الؿىىي زم ًغظٗه بلى مهلخت الًغاثب ٢بل  G12الخهٍغ

 (:C8الخطسيذ بالىظىد )جطسيذ  -

٣ا إلاا نغح به في  بت ٞو الظي بضوعه ٌُٗضها خؿب  G12جغؾله بصاعة الًغاثب للم٩ل٠ بٗض ؤن ج٩ىن خضصث اإلابلٜ الخاي٘ للًٍغ

 الخاالث الخالُت:

 .ال٣بى٫ با٢تراخاث ؤلاصاعة 

 .ما٫ اإلا٣ترح مً َٝغ ؤلاصاعة غاث لخسٌُٟ ع٢م ألٖا  بُٖاء جبًر

بي. بطا لم ٣ًم اإلا٩ل٠ بالغص ٖلى ا٢تراخاث ؤلاصاعة  ٘ الًٍغ ٤ لدكَغ   ٌٗض ٖضم الغص هظا ٣٦بى٫ يمني ٞو

 

 :C9جطسيذ  -
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بت. و  بت و ٢ُمت الًٍغ  ًخم ُٞه الخبلُٜ النهاجي للم٩ل٠ باإلابلٜ الخاي٘ للًٍغ

 الخطسيداث في الىظام الحليلي: 

ت مضازُل ٣ًضمها اإلا٩لٟىن هى و : IRGالخطسيذ الخاص بالػسيبت على الدخل ؤلاظمالي  - ز٣ُت جخًمً مجمٖى

بت  الخايٗىن لىٓام الغبذ الخ٣ُ٣ي الظًً ًدهلىن ٖلى اإلاضازُل و ألاعباح الخالُت: بالًٍغ

ت مخإجُت مً بًجاعاث اإلال٨ُاث الٛحر مبِىت. -  مضازُل ٣ٖاٍع

ُت ؤو اإلامازلت. - ت و الخٞغ  ؤعباح اإلاهً الهىاُٖت و الخجاٍع

 مضازُل عئوؽ ألامىا٫ اإلاى٣ىلت. -

 اإلاضازُل و اإلا٩اٞأث املخخلٟت.اإلاغجباث و ألاظىع و الٗالواث و  -

 ٞىاثٌ ال٣ُمت للخىاػ٫ بم٣ابل ًٖ ال٣ٗاعاث اإلابِىت ؤو ٚحر اإلابِىت و الخ٣ى١ اإلاخٗل٣ت بها. -

ذ ٢بل  ل مً الؿىت التي جلي ؾىت الاؾخٛال٫. 1و ًجب بعؾا٫ هظا الخهٍغ  ؤبٍغ

 (:   G50الخطسيذ الشهسي، الفطل أو الشالسي ) الخطسيذ  -

ذ  بت الخايٗحن لىٓام الغبذ الخ٣ُ٣ي و هٓام الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت و ٦ظا قهغي ؤو زالهى جهٍغ سي ٣ًضمه اإلا٩لٟىن بالًٍغ

٤ الا٢خُإ مً اإلاهضع مشل ناخب ؾُاعة ؤظغة و ًخم بًضإ  ؤصخاب اإلاهً الخغة اإلاٗىُحن بضٞ٘ الًغاثب و الغؾىم ٞىعا ؤو ًٖ ٍَغ

ذ لضي ٢بايت الًغاثب املخخهت و صٞ٘ ا ً ًىما مً الكهغ اإلاىالي للكهغ الظي اؾخد٣ذ ُٞه هظا الخهٍغ إلابالٜ اإلا٣ابلت زال٫ ٖكٍغ

 الخ٣ى١ الجباثُت ؤو الظي جم ُٞه خؿم الا٢خُاٖاث مً اإلاهضع و ًخًمً:

 :TAPالسطم على اليشاؽ اإلانهي  -

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث  -  IBSالدؿب٣ُاث ٖلى الخؿاب للًٍغ

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي ٖلى ألاظىع و  -  الا٢خُاٖاث ألازغي مً اإلاهضع.الًٍغ

 خ٤ الُاب٘. -

 الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت. -

 (:G50 Aالخطسيذ )  -

ذ قهغي ؤو زالسي ًخًمً:  هى جهٍغ

 الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي. -

 الضٞ٘ الجؼافي. -

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي لؤلظىع  -   IRG salaireالا٢خُاٖاث مً اإلاهضع للًٍغ

بت ٖلى  -  الضزل ؤلاظمالي.مضازُل ؤزغي مً اإلاهضع للًٍغ

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث  -  .IBSا٢خُاٖاث مً اإلاهضع للًٍغ

 (:G 51الخطسيذ ) -

 هى وز٣ُت ٣ًضمها اإلااظغ بلى بصاعة الًغاثب ًهغح ٞيها بمبلٜ ؤلاًجاع و مضجه خؿب الاجٟا١ م٘ اإلاؿخإظغ .

  

 

 

 

 اإلاؿلب الشاوي: مساخل الدزاطت الخؿبيليت:
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 الخؿبيليت:اإلاسخلت ألاولى: جلدًم الحالت  -

ت الًغاثب الىالثُت والًت مؿخٛاهم( ج٣ىم اإلاهلخت بةظغاءاث الغ٢ابت الجباثُت الغ٢ابت الجباثُت جمذ صازل اإلاهلخت  ) اإلاضًٍغ

ىت الٗامت.  بت لًمان ٢ُامهم بىاظباتهم اججاه الخٍؼ  بُٛت الخد٤ُ٣ في ويُٗت اإلا٩لٟحن بالًٍغ

ٟحن الظي ؤظغث ؤلاصاعة الجباثُت جد٣ُ٣اتها في مداؾبت و قملذ ظملت مً وفي هظه الخالت جمدىعث صعاؾدىا ٖلى ؤخض اإلا٩ل

 الًغاثب و الغؾىم.

 و ُٞما ًلي ؾىدىاو٫  ؤزغ الخد٤ُ٣ في مداؾبت اإلا٩ل٠ و صوع الغ٢ابت في ٦ك٠ الشٛغاث و الٗملُاث الخضلِؿُت.

 اإلاسخلت الشاهيت: ئظساءاث الخدليم في وغعيت اإلايلف: -

 اإلايلف اإلاعني:السكابت على وزائم  - أ

ت مً ؤلاظغاءاث التي ًدبٗها املخ٤٣ لؤلهضاٝ اإلاغظىة و ؤهم  هظا الىٕى مً الخد٣ُ٣اث ٦ٛحره مً الخد٣ُ٣اث الجباثُت له مجمٖى

 هظه ؤلاظغاءاث:

إل ٖلى اإلال٠ الجباجي للم٩ل٠ اإلاٗني بهظا الخد٤ُ٣. -1  ؤلَا

إل ٖلى ٧ل اإلالٟاث التي بدىػ  -2  ص الٗاثلت اإلاٗني و اإلااؾؿاث التي لها ٖال٢ت به.ة ؤلاصاعة و التي جسو ؤٞغاؤلَا

إل باؾخٗما٫ ٦كٝى الغبِ و بُا٢اث اإلاٗلىماث. -3 ٣ا لخ٤ ؤلَا  البدض ًٖ اإلاٗلىماث اإلا٩ل٠ اإلاٗني لضي ؤَغاٝ ؤزغي ٞو

ٍش بعؾا٫ بقٗاع بمغا٢بت م٘  ونل الاؾخالم بلى اإلا٩ل٠ اإلاٗني و ًمىذ ؤظال للخدًحر بسمؿت ٖكغ ًىما ببخضاءا مً جاع  -4

 اؾخالم ؤلاقٗاع.

ذ ب٩اٞت ممخل٩اجه في اؾخماعة زانت )بُا٢ت ويُٗت اإلامخل٩اث(. -5  الُلب مً اإلا٩ل٠ اإلاٗني الخهٍغ

ت للخد٤ُ٣. -6  بطا اؾخضعى ألامغ ًجىػ للم٩ل٠ الخى٣ل بلى ٖحن اإلا٩ان لجم٘ ٧ل اإلاٗلىماث الًغوٍع

غاث و الخىيُداث الالػمت الؾخ٨ما٫ الخد٤ُ٣.ًجىػ للم٩ل٠ الجباجي ؤن ًُلب مً اإلا٩ل٠ اإلاٗني بٞاصجه ب٩ل  -7  الخبًر

 الخدليم في اإلاعلىماث املحاطبيت: - ب

٦ما و ؾب٤ ؤلاقاعة ؤن هظا الخد٤ُ٣ قمل ظملت مً الًغاثب و الغؾىم بما في طل٪ الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت الغؾم ٖلى 

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي.  اليكاٍ اإلانهي و الًٍغ

 :TVAالسطم على الليمت اإلاػافت  -1

ما٫ املخ٤٣ الٟٗلي و  ًخإزغ الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت اإلاؿخد٣ت الىاظب حؿضًضها إلاهلخت الًغاثب و بك٩ل ٦بحر بغ٢م ألٖا

ألن ٖملُت الخد٤ُ٣ في اإلاٗلىماث املخاؾبُت صلذ ٖلى وظىص ٞجىاث في ٧ل الؿىىاث مدل الخد٤ُ٣ بحن ما هى مهغح به مً ؤع٢ام 

ٖما٫ املخ٣٣ت و ما جم جد٣ُ٣ه ٞٗال، و هظا ما ؤزغ ٖلى مبالٜ الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت و ًم٨ً جلخُو هظه الٟجىاث في الجضو٫ ألا 

 الخالي:

 

 

 

 

 

 مدل الخدليم: 2015: ملازهت بين أزكام ألاعمال املحللت و اإلاطسح بها خالل طىت 4 -3ظدول زكم 

 الىخدة: دط         
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 2015 البيان

ما٫ اإلاؿخسغطع٢م   17.800000 ألٖا

ما٫ اإلاهغح به  16.400000 ع٢م ألٖا

 1.400000 الفازق 

خماص ٖلى هخاثج الخد٤ُ٣  اإلاطدز:  .  2015مً بٖضاص الُالبت بااٖل

 مدل الخدليم: 2016ملازهت بين أزكام ألاعمال املحللت و اإلاطسح بها خالل طىت  - :5 -3ظدول زكم 

 الىخدة: دط         

 2016 البيان

ما٫ اإلاؿخسغط  23.750000 ع٢م ألٖا

ما٫ اإلاهغح به  23.750000 ع٢م ألٖا

 00 الفازق 

خماص ٖلى هخاثج الخد٤ُ٣  اإلاطدز:  .2016مً بٖضاص الُالبت بااٖل

 :IRGباليظبت للػسيبت على الدخل ؤلاظمالي  -2

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي الىاظبت الدؿضًض ًخُلب جدضًض الغبذ الهافي  الظي خ٣٣ه اإلا٩ل٠ اإلاٗني في ٧ل هظه الؿىت خؿاب الًٍغ

 لهظا ؾيخُغ١ ُٞما ًلي بلى م٣اعهت الغبذ اإلاؿخسغط الخ٣ُ٣ي بالغبذ اإلاهغح به و اؾخسغاط الٟغ١ بُنهما للؿىىاث مدل الخد٤ُ٣.

 :2015باليظبت لظىت 

 ٌ مً ع٢م  %12بإزظ وؿبت  اإلاٗلىماث املخاؾبُت اإلاخٗل٣ت بهظه الؿىت ؾٝى ًخم جإؾِـ عبذ نافي ظضًض و طل٪بٗض ٞع

ما٫ اإلااؾس ي الجضًض و ًخم جإؾِـ عبذ نافي ظضًض ٦ما ًلي:  ألٖا

2136000  =12%  ×17800000 

 :2015اطخخساط الفسق في السبذ الطافي لظىت  : 6-3ظدول زكم 

 الىخدة: دط         

 2015 البيان

 2.136000 اإلاؿخسغط الغبذ الهافي

 1.974142 اإلاهغح بهالغبذ الهافي 

 161858 الفازق 

 هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤. اإلاطدز:

 

 

 

 

 

 

 :2016باليظبت لظىت 

 ٌ مً ع٢م  %12اإلاٗلىماث املخاؾبُت اإلاخٗل٣ت بهظه الؿىت ؾٝى ًخم جإؾِـ عبذ نافي ظضًض و طل٪ بإزظ وؿبت بٗض ٞع

ما٫ اإلااؾس ي الجضًض و ًخم جإؾِـ عبذ نافي ظضًض ٦ما ًلي:  ألٖا
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2850000  =12%  ×23750000 

 :2016اطخخساط الفسق في السبذ الطافي لظىت  : 7 -3ظدول زكم 

 الىخدة: دط         

 2016 البيان

 2850000 الغبذ الهافي اإلاؿخسغط

 2850000 الغبذ الهافي اإلاهغح به

 00 الفازق 

 هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤. اإلاطدز:

 مداطبخه:الشالشت: زد اإلايلف على الىخائج الخدليم في اإلاسخلت  -

ًمل٪ اإلا٩ل٠ خ٤ الغص في آلاظا٫ ال٣اهىهُت خُض ًجىػ له ج٣ضًم ٧ل الا٢تراخاث و بصزا٫ الخٗضًالث ٖلى هخاثج الخد٤ُ٣ الظي 

خباع و بسهىم اإلا٩ل٠  زً٘ له، و هظا بطا ٧ان بدىػجه الضالثل و البراهحن الىا٢ُٗت ٖلى طل٪ و بال ٞةن ا٢تراخاجه لم جازظ بٗحن الٖا

٤ إلباٙل ألاو٫ ٣ًىم بالغص ٖلى هخاثج الخد٤ُ٣.اإلاٗني بمدل   الضعاؾت بٗض ؤن ًخل٣ى بقٗاع بالخٗضًالث ٞو

بٗض اؾخالم عص اإلا٩ل٠ مدل الخد٤ُ٣ خى٫ هخاثج الخد٤ُ٣ املخاؾبي بضعاؾت عصه، و الا٢تراخاث و اإلاالخٓاث اإلا٣ضمت ُٞه، ٞةن 

خباع و بال ٌٗخض بها و حٗ  خبر هخاثج الخد٤ُ٣ جهاثُت.م٣ضمت و مبرع و جم ؤزظها بٗحن الٖا

 هخائج الخدليم ) عمليت السكابت (:  :8 -3ظدول زكم 

 2016طىت  2015طىت  زكم ألاعمال أو السبذ  الػسائب و السطىم

 السطم على وشاؽ اإلانهي

ما٫ اإلاؿخسغط  475000 356000 ع٢م ألٖا

ما٫ اإلاهغح به  475000 328000 ع٢م ألٖا

 00 28000 الفازق 

 السطم على الليمت اإلاػافت 

ما٫ اإلاؿخسغط  4.037500 3.026000 ع٢م ألٖا

ما٫ اإلاهغح به  4.037500 2.788000 ع٢م ألٖا

 00 238000 الفازق 

الػسيبت على الدخل 

 ؤلاظمالي

 865500 615600 الغبذ الهافي اإلاؿخسغط

 865500 558950 الغبذ الهافي اإلاهغح به

 00 56650 الفازق 

 هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤. اإلاطدز:

 1جدليل الجدول:

بت، خؿب هظه داث اإلا٩ل٠ بالًٍغ الضعاؾت التي جًمىذ يغاثب و عؾىم ؾىتي  ٌٗخمض الىٓام الجباجي الجؼاثغي ٖلى جهٍغ

داث  2015-2016  ٧الخالي: 2015خُض ٧اهذ الخهٍغ

ما٫ ٢ضعه  - ما٫  16.400000الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي نغح بغ٢م ألٖا صط ل٨ً بٗض ٖملُت الخد٤ُ٣ و الغ٢ابت ٢ضع ع٢م ألٖا

صط هظا هى الخا٫ باليؿبت للغؾم ٖلى ال٣ُمت  1.400000صط هالخٔ لم ًهغح بٟاع١ ٢ضعه  17.800000اإلاؿخسغط 

 اإلاًاٞت.

                                                           
1
 . وثائك من مؤسسة مدٌرٌة الضرائب. 
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بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي ٣ٞض ٧ان الغبذ الهافي اإلاهغح به - صط ؤما الغبذ الهافي  1974142هى  ؤما ُٞما ًسو الًٍغ

 صط. 161858صط هالخٔ لم بهغح بٟاع١ ٢ضعه  2.136000اإلاؿخسغط 

 :2016باليظبت لظىت 

داجه صخُدت و مُاب٣ت  ت الجباثُت ؾىاء باليؿبت لغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي ؤو الغؾم ٖلى ٞل٣ض ٧ان جهٍغ لخد٣ُ٣اث ؤلاصاٍع

بت ٖلى الضزل  ما٫ اإلاهغح به و اإلاؿخسغط هى هٟؿه و الظي ٢ضع  ال٣ُمت اإلاًاٞت و ٦ظا الًٍغ بـ             ؤلاظمالي خُض ٧ان ع٢م ألٖا

 صط. 23700584

 صط. 23902864ُٞما ًسو الغبذ الهافي اإلاهغح به و اإلاؿخسغط ٞل٣ض ٧ان ألامغ  ببُان خُض ٢ضع اإلابلٜ بـ 

 الاطخيخاط: 

لِؿذ ٚاًت ب٣ضع ما هي وؾُلت ؤؾؿها اإلاكٕغ الجباجي إلا٩اٞدت ْاهغة زُحرة تهضص ؤ٦بر ا٢خهاصًاث صو٫ الغ٢ابت الجباثُت 

بت ال ًخىاهىن ًٖ بجبإ و ؾل٪ ٧ل ؤؾالُب التهغب و الاخخُا٫ و اؾخٛال٫  الٗالم، و هي ْاهغة التهغب الجباجي ٞاإلا٩لٟحن بالًٍغ

بُيذ ؤو باألخغي ٖالجذ ؤلاق٩الُت الٗامت و ؤْهغث مضي ضعاؾت الخُب٣ُُت الشٛغاث الجباثُت ال٣اهىهُت و ٖلُه هجض ؤن هظه ال

    مؿاهمت الغ٢ابت الجباثُت بالضعظت ألاولى في ٦ك٠ الاخخُا٫ و التهغب مً ظهت، و في يبِ الًغاثب مً ظهت ؤزغي.  

داث و ً بت ؾىي ج٣ضًم جهٍغ خي ٞما ٖلى اإلا٩ل٠ بالًٍغ بُت ٞالىٓام الجباجي الجؼاثغي هٓام جهٍغ ٣ىم ؤٖىان ؤلاصاعة الًٍغ

داث باؾخٗما٫ َغ١ الغ٢ابت ال٦دكاٝ الٗملُاث الخضلِؿُت و الٗمل ٖلى ببالٚه و جصخُذ الٟغو٢اث بن  بالخإ٦ض مً هظه الخهٍغ

 وظضث، و هظا بٛغى يبِ الًغاثب و املخاٞٓت ٖليها ألجها حٗخبر بًغاصا هاما للضولت و ال٣لب الىابٌ لها.

بُت بُٛت املخاٞٓت ٖلى ؤمىا٫ ٞخٗخبر الغ٢ابت الجبا ثُت بظل٪ ؤصاة في ًض بصاعة الًغاثب ألجها حؿعى صاثما بلى جد٤ُ٣ الٗضالت الًٍغ

ىت الٗامت للضولت.  الخٍؼ

  السابعت: خطيلت الخدليم في املحاطبت اإلايلف اإلاعني:اإلاسخلت  -

داث بن الشٛغاث التي جم ا٦دكاٞها مً زال٫ ٖملُت الخد٤ُ٣ و الغ٢ابت ٖلى الًغاثب  بمسخل٠ ؤق٩الها ؾىاء مً زال٫ الخهٍغ

ما٫، ؤما في ما ًسو الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي ٞخخم ٖملُت الغ٢ابت ٖلُه مً زال٫  البى٨ُت ؤو الغ٢ابت في ٖحن اإلا٩ان إلاغا٢بت ع٢م ألٖا

     ونل الضٞ٘ ؤما الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت ٞخخم الغ٢ابت ٖلى الٟىاجحر. 

داث اإلا٣ضمت بٗض  بُت بالغ٢ابت و ج٣ضًغه بهظه اإلاٗلىماث خُض جا٦ض الخهٍغ بت ٣ًىم ؤٖىان ؤلاصاعة الًٍغ مً ٢بل اإلا٩ل٠ بالًٍغ

مدل الخد٤ُ٣ و هظه ألازُاء ؤزغث  2016 -2015هخاثج الخد٤ُ٣ ؤن هىا٥ ؤزُاء في اإلاٗلىماث املخاؾبُت اإلاهغح به زال٫ الؿىىاث 

اء الًغاثب و الغؾىم مما ظٗل مبالٛها  جبضوا ؤ٢ل مً ما ٧ان ًجب ؤن ج٩ىن ٖلُه و هظا ألازحر ًترجب ٖىه ٚغاماث هجض ؾلبا ٖلى ٖو

بت زال٫ ؾىت  مً زال٫ ٢بى٫  2015ؤن الغ٢ابت الجباثُت ؾاٖضث ٖلى الٗشىع ٖلى ٖملُت الخضلِـ اإلاغج٨بت مً ٢بل اإلا٩ل٠ بالًٍغ

داث ؤو ال زم ال٣ُام بمسخل٠  َغ١ الغ٢ابت زاهُا و بٗض طل٪ بظغاء ٖمل ما٫ اإلاهغح به و اإلاؿخسغط مً الخهٍغ ُت م٣اعهت بحن ع٢م ألٖا

 ٢بل بصاعة الًغاثب و اؾخسغاط الٟغو١ الىاججت ًٖ طل٪ و في ألازحر مٗا٢بخه بالٛغاماث اإلاالُت.

 هالخٔ ؤن هىا٥ جُاب٤ بحن الغبذ الهافي اإلاهغح به و الغبذ الهافي اإلاؿخسغط ٞباليؿبت لهظا ألازحر 2016بال ؤهه باليؿبت لؿىت 

بت اإلاٗني باألمغ. داث اإلا٩ل٠ بالًٍغ  ٞةهه ال ًىجؼ ٖىه ؤًت ٚغاماث هدُجت لصخت جهٍغ

 

 

 

 

 

 

 خاجمت الفطل:

ا باث ال ًم٨ً ججاهله و ٌٚ الىٓغ ٖىه، ٩ٞل ماؾؿت  جلٗب ؤلاصاعة الجباثُت صوعا ؤؾاؾُا في الخُاة الا٢خهاصًت و حٗض َٞغ

اع هجض ؤن مغ٦ؼ الًغاثب له ا٢خهاصًت ٦ما لها التزاماث مالُت اججاه صاثىيها ل ها التزاماث ظباثُت ججاه بصاعة الًغاثب و في هظا ؤلَا
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٘ الجباجي مً زال٫ هٓام مخ٩امل مً ؤلاظغاءاث و الهُئاث  صعوا اؾتراجُجي في هظا املجا٫، خُض ٖلُه يمان اخترام و جُب٤ُ الدكَغ

 مغ٦ؼ الًغاثب.الجباثُت باإلياٞت بلى َغ١ الغ٢ابت الجباثُت اإلاخبٗت ٖلى مؿخىي 

خي، باإلا٣ابل ٣ًىم ؤٖىان ؤلاصاعة الجباثُت باإلاغا٢بت بهضٝ يبِ الًغاثب مً ظهت و  بن الىٓام الجباجي الجؼاثغي هى هٓام جهٍغ

ىت الضولت مً ظهت ؤزغي.   املخاٞٓت ٖلى زٍؼ
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 خاجمت عامت: 

بي، وطل٪ مً زال٫ مداولت خهغ ؤهم ما ًخٗل٤ ججلذ هظه   الضعاؾت في الخد٤ُ٣ الجباجي ٧إصاة للخض مً التهغب الًٍغ

بي باإلياٞت بلى  بت و ج٣ضًم الىٓام الًٍغ باإلاىيٕى مً ظاهبه الىٓغي و الخُب٣ُي اهُال٢ا مً الخٗٝغ ٖلى ؤؾاؾُاث خى٫ الًٍغ

بي، زم الخٗغى بلى الغ٢ابت الجباثُت ٧ىجها حك٩ل ألاصاة ال٣اهىهُت في ًض ؤلاصاعة الجباثُت  التي  مداولت حصخُو ْاهغة التهغب الًٍغ

بُت، و الٗمل ٖلى ا٦دكاٝ ٧ل ألازُاء و املخالٟاث اإلاسجلت بهضٝ  حؿعى مً زاللها بلى مغا٢بت اإلا٩لٟحن في جإصًت واظباتهم الًٍغ

م، خُض جم التر٦حز ٖلى الخد٤ُ٣ املخاؾبي في صعاؾت ا بت.لخالت و ٦ُُٟت جصخُداث و ج٣ٍى ت الىالثُت للًٍغ  ؾحراهه في اإلاضًٍغ

 هخائج الدزاطت و اخخباز صحت الفسغياث: 

 ٖلى يىء ما ؾب٤ جم الىنى٫ بلى الىخاثج الخالُت: 

  ًبت ٧إهم ٖىهغ مً ٖىانغه، بةم٩اجها ؤن جدضر حُٛحراث في اليكاٍ الا٢خهاصي، وطل٪ م بي و الًٍغ بن الىٓام الًٍغ

الاؾدشماعاث الخانت املخلُت ؤو ألاظىبُت لخضمت الخىمُت الا٢خهاصًت، و هظا ما ًشبذ صخت الٟغيُاث ألاولى: زال٫ جىظُه 

ىت الٗمىمُت. ل الخٍؼ  حٗخبر الًغاثب مً ؤهم و ؤ٢ضم مهاصع جمٍى

  بُت و بُت و ٦ظا مسخل٠ اإلاٗضالث الًٍغ ُت الًٍغ بُت حُٛحراث مؿذ مسخل٠ ألاٖو التي جضزل قملذ هظه ؤلانالخاث الًٍغ

بي بالجؼاثغ. بُت لخد٤ُ٣ الىمى الا٢خهاصي الظي ًهبى بلُه الىٓام الًٍغ  يمً ؾُاؾت يٍغ

  بُت في الجؼاثغ ٖام بي في ْل ؤلانالخاث الًٍغ ٪ الغ٧ىص 1991بن الىٓام الًٍغ ، ٧ان ؤمغا ملؼما ٖلى الضولت بطا ؤعاصث جدٍغ

 ؿُاؾُت ظٗلذ مً هظه ؤلانالخاث ال مٟغ منها.الا٢خهاصي الظي قمل الٗضًض مً اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت و ال

  ٗت و بي الجؼاثغي ب٨ثرة الخٗضًالث مما ًجٗل اإلااؾؿاث ججض نٗىبت في مىا٦بت هظه الخٗضًالث الؿَغ ًدؿم الىٓام الًٍغ

الٗال٢ت بحن اإلااؾؿاث و مغا٦ؼ الًغاثب و ٖضم اؾخسضام الاهترهذ وي٠ٗ هٓام الٗلم بها، و طل٪ بؿبب ي٠ٗ 

بي، مما ًٟخذ باب للتهغب هدُجت هظه  اإلاٗلىماث ا  الشٛغاث. لًٍغ

  آلزاعه 
ً
بي ؤخض ؤهم الخدضًاث التي ج٠٣ ؤما الخُب٤ُ الٟٗا٫ للؿُاؾت اإلاالُت و الا٢خهاصًت هٓغا ٌك٩ل التهغب الًٍغ

 الؿلبُت اإلاخٗضصة.

 وطل٪ عاظ٘ لآلزاع اإلاخ ،
ً
بي حكهض في الى٢ذ الخالي اهدكاعا واؾٗا ٗضصة التي ؤٞغػتها الخٛحراث و بن ْاهغة التهغب الًٍغ

اصة الخىظه هدى الٗىإلات و ْهىع زىعة اإلاٗلىماث و الاجهاالث، التي ؤصث بلى بغوػ ؤهىإ و  الخدىالث الا٢خهاصًت هدُجت ٍػ

بي، ٧التهغب الال٨ترووي ....  .  َغ١ ظضًضة للتهغب الًٍغ

 ت، خ بي، و طل٪ لُبُٗت الؿٍغ تى اإلاىاهج اإلا٣ترخت في ٖملُت الخ٣ضًغ، اجطر مً الهٗب ٢ُاؽ حجم ْاهغة التهغب الًٍغ

بي، باإلياٞت لال٢خهاص  ها مً ظهت، و مً ظهت ؤزغي لخُىع َغ١ و ؤهىإ التهغب الًٍغ عجؼها، هدُجت الى٣اثو التي حٗٞغ

ني.  الؿغي الظي ًدخل وؿبت ٦بحرة مً الا٢خهاص الَى

  ،ت مً ؤلاظغاءاث جًبِ جضزل لئلصاعة بت، و ًاصي ٖضم الالتزام بن للغ٢ابت الجباثُت مجمٖى بها بلى و جدمي اإلا٩لٟحن بالًٍغ

 بُالن الغ٢ابت الجباثُت مً ظهت، و مٗا٢بت اإلا٩لٟحن مً ظهت ؤزغي.

  الىخاثج التي خ٣٣تها الغ٢ابت الجباثُت حٗخبر صلُال ٖلى ؤهمُت الغ٢ابت الجباثُت في م٩اٞدت ْاهغة التهغب و هظا ما ًشبذ صخت

     ابت الجبائيت مً أَم وطائل اللػاء أو الحد مً التهسب الػسيبي."" السكالٟغيُت الشاهُت: 

  ٣ت الخد٤ُ٣ املخاؾبي جب٣ى مدضوصة الٟٗالُت ألجها ال حؿخُُ٘ ؤن جهل بلى ٧اٞت اإلاضازُل اإلاخدهل ٖليها مً َٝغ بن ٍَغ

و الخد٤ُ٣ اإلاهىب في  ألاشخام الُبُُٗحن، و هظا ما ؤصي لخضُٖمها بالخد٤ُ٣ اإلاٗم٤ في مجمل الىيُٗت الجباثُت،

 املخاؾبت، بُٛت الخىؾُ٘ في نالخُاث ؤٖىان الغ٢ابت الجباثُت.

  بن الخيؿ٤ُ الخام بحن بصاعة الجباثُت و مسخل٠ ؤلاصاعة و اإلااؾؿاث ألازغي ًلٗب صعوا هاما في جباص٫ اإلاٗلىماث مً خُض

ؼ اؾتراجُجُاث م٩اٞدت التهغب ال بي، و هظا ما ًشبذ صخت الٟغيُت الشالشت: ظمٗها و اؾخٛاللها، و هظا ن قإهه حٍٗؼ " ًٍغ

مدازبت التهسب الػسيبي جخؿلب جػامً و جػافس بين ؤلادازة الػسيبيت و ؤلادازة العمىميت ) الجمازن، الهيئاث 

 العمىميت، البىىن( ".

 الخىضياث و الاكتراخاث:
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 الخىضياث: - أ

 اهُال٢ا مً الىخاثج اإلاؿخسلهت ًم٨ً ج٣ضًم الخىنُاث الخالُت:

  بي في ق٩ل ج٩ىن جضزالث صاثمت و بضون اه٣ُإ في بَاع ًجب ؤن ج٩ىن الجهىص التي جبظ٫ في ٖملُت م٩اٞدت التهغب الًٍغ

ُت و ما٢خت.  مىٓم، وؤن ال ج٩ىن في ق٩ل خمالث ْٞغ

 ُت اإلاىاعص ال ت ٞٗالت و مغهت، ال جخمشل في الهُا٧ل و الخجهحزاث ٣ِٞ ب٣ضع ما ًتر٦ؼ ٖلى هٖى ت، و بًجاص بًجاص بصاعة ٖهٍغ بكٍغ

ىان الجباثُحن طوي ال٨ٟاءة و خؿً الخل٤  و ال٣ُم ؤلاًجابُت الٗامت.  ألٖا

 .بي لهم بي لضي ألاٞغاص و حٍٗغ٠ و جبؿُِ الىٓام الًٍغ بُت الىعي الًٍغ  الخيؿ٤ُ و الٗمل ٖلى وكغ الش٣اٞت الًٍغ

 اؾؿاث ألازغي مً ؤظل جؼوٍضها بما جدخاظه يغوعة الخيؿ٤ُ املخلي و الضولي بحن بصاعة الًغاثب و مسخل٠ ؤلاصاعاث و اإلا

 مً مٗلىماث و جىيُداث خى٫ وكاَاث اإلا٩لٟحن.

 الاكتراخاث: - ب

بلى الخىنُاث الؿاب٣ت ه٣ضم ؤًًا بٌٗ الا٢تراخاث، و التي هغاها حؿاٖض للىنى٫ بلى الىخاثج مصجٗت في بَاع باإلياٞت 

ت و    اإلاغ٦ؼ مدل الضعاؾت:بغهامج الغ٢ابت الجباثُت و زانت باليؿبت بلى اإلاضًٍغ

  ُت باإلياٞت بلى ٖضم يغوعة بصعاط ٖضص ٧افي مً ال٣ًاًا في ٧ل بغهامج، و اؾدىاص اإلالٟاث اإلاغاص مغا٢بتها بلى مٗاًحر مىيٖى

 ا٢خهاع ٖلى ٖضص مٗحن منها و ؤن جهب في ٧ل ؤوظه ألاوكُت الا٢خهاصًت.

  ت إلصاعة الغ٢ابت ً باإلياٞت جدؿحن اإلاىاعص و ؤلام٩اهُاث البكٍغ ٘ ٦ٟاءة ؤٖىن الغ٢ابت الجباثُت و الخ٩ٍى ٤ ٞع الجباثُت ًٖ ٍَغ

ب اإلاؿخمغ ٖلى ؤصواث الخ٨ىىلىظُا اإلاخُىعة.  بلى الخضٍع

  جدؿحن ؤلام٩اهُاث و الىؾاثل اإلااصًت مً زال٫ بوكاء م٣غاث ٖمل ظضًضة، ونُاهت ال٣ضًمت منها و ججهحزها بمسخل٠

حر وؾاثل ه٣ل الًغو  ىان الغ٢ابت زانت في مىا٤َ بُٗضة باإلياٞت بلى الخجهحزاث و جٞى ت إلهجاػ اإلاهام اإلاى٧لت أٖل ٍع

ىان الجباثُحن.  اؾخدضار هٓام مٗلىماجُت لدؿهُل ٖمل ألٖا

  بي بت و طل٪ مً زال٫ يغوعة الاهخمام اإلاتزاًض بيكغ الىعي الًٍغ جدؿحن الٗال٢ت بحن ؤلاصاعة الجباثُت و اإلا٩لٟحن بالًٍغ

 دؿحن ؤؾالُب الخٗامل م٘ اإلا٩لٟحن مً زال٫ الخض مً مكاٖغ جهٛحر اإلا٩ل٠ ؤما ؤلاصاعة الجباثُت.   لضي اإلامىلحن، و ج
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ت الًغاثب -41 .وزاث٤ مً ماؾؿت مضًٍغ



 

 

 لخظ:اإلا

بي، خُض جُغ٢ً بلى الٓاهغة م٘ الُغ١ و ؤؾالُب مٗالجتها و ٖال٢تها م٘  جدلُل هظه حٗالج هظه اإلاظ٦غة بق٩الُت التهغب الًٍغ

اإلاخٛحراث الخاعظُت ٞمٗٓم الضو٫ ًًًٗ الغ٢ابت الجباثُت ٧إؾلىب إلا٩اٞدت، و طل٪ باؾخسضام ؤصواتها و ؤظهؼتها للخض منها، بال ؤن 

بي لىخضها. ال الغ٢ابت الجباثُت  حؿخُُ٘ ال٣ًاء ٖلى التهغب الًٍغ

، و الخيؿ٤ُ بحن ؤلاصاعاث للخهى٫ ٖلى ؤو ٚل بتهغ بهما الاؾخٗاهت بُغ١ ؤزغي مشل اؾخسضام َغ١ الى٢اثُت ٢بل خضور  -

ر ج٣ُُم وا٢٘ الغ٢ابت الجباثُت في الجؼاثغ مً خُض جُىع ٖضص اإلالٟاث اإلاضعوؾت و مً خُض الىخاثج حي ألازفاإلاٗلىماث الالػمت، و

اصة جُٟٗل الغ٢ابت الجباثُت.ي حٗاوي منها، و بُٖاء الخدؿالت اإلا٣ضمت، م٘ ج٣ضم بٌٗ اإلاكا٧ل  ىاث الالػمت لٍؼ

Résumé 

Cet article traite du problème de l'évasion fiscale, en ce qui concerne l'analyse de ce phénomène avec les méthodes 

et méthodes de traitement et sa relation avec les variables externes. La plupart des pays établissent le contrôle fiscal 

comme une méthode de lutte, en utilisant leurs outils et dispositifs pour les réduire, mais ne peut pas éliminer 

l'évasion fiscale. Seul 

- L'utilisation d'autres méthodes telles que l'utilisation de méthodes préventives avant la survenue d'une fraude ou 

d'une fraude, la coordination entre services pour obtenir les informations nécessaires et enfin l'évaluation de la 

réalité du contrôle fiscal en Algérie en termes d'évolution du nombre de dossiers étudiés et en termes de résultats 

fournis, Y compris et apporter des améliorations pour augmenter l'activation du contrôle fiscal. 

 


