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ي قطرة حب، ؤىل من كانت أنامله ليقدم 
لنا ؤىل من جرع إلكأس فارغا ليسقين 

ي ليمهد ىلي طريق إلعلم، ؤىل إلقلب  لحظة سعادة، ؤىل من حصد إألشوإك عن درب 

 " والدي العزيزإلكبير "

ي إلحب وإلحنان، ؤىل رمز إلحب وبلسم إلشفاء، ؤىل إلقلب 
ؤىل من أرضعتن 

ي الحبيبةإلناصع بالبياض،  " 
 " والدت 

يئة ؤىل رياحير  حيا ي ؤىل إلقلوب إلطاهرة إلرقيقة وإلنفوس إلي 
ي ؤخوب 

 ب 

ة خلود رحمها هللا  وخاصة منهم إلصغير

 ؤىل إبنة عمي إلغالية سمية حفظها هللا وأخوها هوإري. 

ي عرض بحر وإسع مظلم هو 
عة وترفع إلمرساة لتنطلق إلسفينة ف  إآلن تفتح إألشر

ء ؤال قنديل إلذكريات إألخوة إلبعيدة ؤىل  ي
ي هذه إلظلمة ال يض 

بحر إلحياة وف 

ي إلذين أحببتهم وأحب
ي أصدقاب 

 وب 

 

 

 نور إلهدى

 



 

 

 ؤىل من تعجز إلكلمات عن إلوفاء بحقهم ؤىل من أحمل إسمه بكل إفتخار، 

ي العزيز سليمانؤىل من كلله هللا بالهيبة وإلوقار"   " أت 

ي ؤىل بسمة إلحياة وش إلوجود،
 ؤىل معن  إلحب وإلحنان وإلتفاب 

، ؤ   ىل أغىل إلحبايب ؤىل من كان دعاؤها ش نجاحي وحنانها بلسم جرإحي

 "  أمي الحبيبة فضيلة" 

ي ومالذي بعد 
ي عىل أنفسهم، ؤىل سندي وقوب 

، ؤىل من آثروب  ؤىل من هم أقرب ؤىل من روحي

ي حفظهم هللا عبد إلقادر وأبو دإوود وخاصة هوإري وجمال وياسير  وجوهر 
هللا ؤخوب 

ة سمرإء  وخديجة وإلصغير

 ى. ؤىل من تذوقت معها أجمل إللحظات نور إلهد
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 ملذمت
 

 

 

 

 



 

 

  أ

 ملذمت :

مددددا٫ و  لددددة الٗىهددددغ  ؾا دددد ي فددددي ٖ  جٗددددض الًددددغاثب اللبىددددة  ؾاؾددددُة لبىدددداء ا٢حهدددداصًات الددددضو٫ل خُددددص قدددد٩لد زددددال٫ ٞتدددد ات ٍَى

ىدددة الضولدددةل لححٗدددضي بلدددى ثد٣ُددد٤ الؿُاؾدددة  ح  املدددىاعص املالُدددة لسٍؼ الضعاؾدددات الٗلمُدددة و املالُدددةل ملدددا لهدددا مدددً ؤهمُدددة بالٛدددة ٞا٢دددد ثدددٞى

بي مد٨م ٌؿاٖض ٖلى جٍٗغ٠ الًدغاثب الىاطبدة املالُة و ما ًغا٣ٞه ا مً ثإرح ات ا٢حهاصًةل ٞإنبذ مً الًغوعي زل٤ هٓام يٍغ

٘ الجباجي ٤ ما ًىهو ٖلُه الخكَغ   .و ؤؾاؾها و مجاالت ثُب٣ُها ٞو

بُة املحبٗددة مددً ٢بددل امليكددا  و   ددسام      ٖىددض ب ٖددضاص  خُددص ثسًدد٘ دًددغاصات الضازلددة فددي الضولددة بلددى ٢ددىاهحن املحاؾددبة الًددٍغ

بُة فددي ٖددغى املٗلىمددات املحاؾددبُة الالػمددة لٛددغى ثدضًددض  بُة السانددة  تددمل و ث٨مددً ؤهمُددة املحاؾددبة الًددٍغ دات الًددٍغ الحهددٍغ

ددة مددً الًددغاثب  ٘ الجبدداجي الجؼاثدغيل الددظي ًًددم مجمٖى دد٤  ؾدـ املحبىددا  مددً َددٝغ الخكددَغ بة ٞو بي السايدد٘ للًددٍغ الدغحذ الًددٍغ

جٗدددض الًددغاثب املباقددغ  مدددً ؤ هددم الًدددغاثب املٗحمددض ٖل تددا مدددً َددٝغ الضولدددة لؿددهىلة ثدهدددُلها و املباقددغ  والٛحدد  مباقدددغ ل خُددص 

الددحد٨م  ًٞددل  تددا مددً الىاخُددة الجباثُددة ُٞهددٗب الوتددغ  مددً صٞٗهددا و طلدد٪ ل٩ددىن امل٩لدد٠ مٗنددي  تددا بهددٟة مباقددغ  ٞدداال ًم٨ىدده 

ىة الضولةه٣ل ٖبئتا للٛح  و بالحالي ٞهي ث٨خس ي ؤهمُة بالٛة في ثد٤ُ٣ الىٟ٘ ا   .لٗام و جٛظًة زٍؼ

  :: اٖحماصا ٖلى ما ؾب٤ ط٦غه ًم٨ً َغح دق٩الُة الحالُةؤلاشياليت

 هيف جخم اإلاعالجت املحاظبيت للضشائب  في اإلااظعت الاكخصاديت الجضائشيت؟

ُة الحالُة       :مً زال٫ دق٩الُة املُغوخة ًم٨ً َغح  ؾئلة الٟٖغ

 ما مٟهىم الًغاثب و الغؾىم ؟ .1

بي الجؼاثغي؟ م .2  اهي مسحل٠ الًغاثب والغؾىم التي ثسً٘ لها املاؾؿة خؿب الىٓام الًٍغ

بُة و املحاؾبُة للم٩ل٠ بالًغاثب املباقغ ؟ .3  ماهي ؤهم الالتزامات الًٍغ

بُة؟ .4 بي الجؼاثغي؟ و ُٞما ث٨مً ؤهمُة املحاؾبة الًٍغ ٤ الىٓام الًٍغ  ٠ُ٦ جٗالج الًغاثب املباقغ  مداؾبُا ٞو

 ٗالجة املحاؾبُة للًغاثب املباقغ  في مُىاء مؿحٛاهم؟ ٠ُ٦ ثحم امل .5

 الفشضياث:

بة ٖلى الضزل  بلىثسً٘ املاؾؿة  .1 بةل دطماليالًٍغ الكغ٧اتل الغؾم ٖلدى ال٣ُمدة املًداٞة والغؾدم   عحاحٖلى  الًٍغ

 ٖلى اليكاٍ املنهي.

بة هي .2  ٩ًىن م٣ابل زضمة. الغؾم ٞهى ا٢حُإ ه٣ضي ؤما بلا٢حُإ ه٣ضي طب ي ثضٞ٘ صون م٣ا الًٍغ

 في خالة ثهاصم ال٣ىاٖض الجباثُة م٘ ال٣ىاٖض املحاؾبُة ًحم ثُب٤ُ ال٣ىاٖض املحاؾبُة في ثدضًض مبلٜ الًغاثب. .3

  .املكٕغ الجؼاثغي و الىٓام املحاؾبي املالي ؤ٢غهىاء مؿحٛاهم خؿب ما ُثحم املٗالجة املحاؾبُة للًغاثب في م .4

افع اخخياس   اإلاىضىع:دو

 و ًضزل يمً الحسهو املضعوؽ. ًساخضاملىيٕى  .1

بة .2 ظاثُة في صعاؾة هظا املىيٕى ملا له مً ؤهمُةل هٓغا لالٖحماص املتزاًض للضولة ٖلى الًغاثب التدي ثلٗدب صوعا مهمدا ال الٚغ

  .في ثد٤ُ٣ ؤ هضاٝ الحىمُة



 

 

  ب

  :ؤهذاف البحث

 يتضٝ البدص بلى:       

 جشسُو ؤهم الًغاثب التي ثسً٘ لها املاؾؿة. .1

بي الجؼاثغي. الحٗٝغ .2  ٖلى الىٓام الًٍغ

بُة .3  .الحٗٝغ ٖلى ؤهمُة املحاؾبة الًٍغ

ة .4 ة ٠ُ٦ ثحم املٗالجة املحاؾبُة للًغاثب املباقغ  باملاؾؿة الا٢حهاصًة الجؼاثٍغ   .مٗٞغ

  :ؤهميت البحث

ب املباقدغ  فدي الا٢حهداص ٌؿحمض هظا البدص ؤهمُحه مً ؤهمُدة املىيدٕى الدظي ٌٗالجده وطلد٪ بدالىٓغ للم٩اهدة التدي ثدىلى للًدغاث      

بُةل لددظا  ُددض  بددحن املحاؾددبة املالُددة و املحاؾددبة الًددٍغ ىددة الٗامددة باعيدداٞة الددى الٗال٣ددة الَى ددل للسٍؼ ني باٖحباعهددا مهددضع ثمٍى الددَى

  .اعثإًىا اهه مً الًغوعي جؿلُِ الًىء ٖلى مسل هظا املىيٕى

  :اإلاىهج اإلاعخخذم

حماص ٖلى املىهج الىندٟي فدي ال      بة و ثم الٖا داع الىٓدغي للًدغاثب املباقدغ  و املحاؾدبة الًدٍغ ٟهدل  و٫ والسداوي ٖىدض ٖدغى َد

  .ممحزاتتال بِىما ثم اؾحٗما٫ املىهج الحدلُلي في الضعاؾة الحُب٣ُُة

 الذساظاث العابلت:

٤ الىٓام املحاؾبي املاليل مظ٦غ  ماؾت ل .1 بُة ٞو ثسهو  بً هابي خؿحنل َُبي ؤخمض ٖبض الجباعل املحاؾبة الًٍغ

 . 2017-2016مداؾبة و ثض٤ُ٢ل طامٗة الجُاللي بى وٗامةل زمِـ ملُاهةل 

دددددة و املحاؾدددددبة  بي الجؼاثٍغ بة و الًدددددغاثب و الغؾدددددىم امل٩ىهدددددة للىٓدددددام الًدددددٍغ ثىاولدددددد هدددددظه الضعاؾدددددة مٟهدددددىم املحاؾدددددبة الًدددددٍغ

بُة لها  .الًٍغ

ددددةل ؾددددمُة ٢ددددغوفل بًمددددان قددددبليل املٗالجددددة املحاؾددددبُة ألهددددم الًددددغاثب املباقددددغ  فدددد .2 ي املاؾؿددددة الا٢حهدددداصًة الجؼاثٍغ

 .2019-2018مظ٦غ  املاؾت ل ثسهو مداؾبة وثض٤ُ٢ل طامٗة دمحم بىيُاٝل املؿُلةل

 بطاس الذساظت:

اع امل٩اوي: ثم ازحُاع املاؾؿة مُىاء مؿحٛاهم بىالًة مؿحٛاهم ٧ةَاع ٖملي للضعاؾة الحُب٣ُُة. .1  َد

دداع املىيددىري: ع٦ؼهددا فددي بدسىددا هددظا ٖلددى مٟدداه .2 بي ٦مددا ثُغ٢ىددا بلددى املٗالجددة املحاؾددبُة َد بة و الىٓددام الًددٍغ ُم الًددٍغ

ال٢ة بُنتما  ألهم الًغاثب مً زال٫ جٍٗغ٠ املحاؾبة الًغاثب ٖو

اع الؼماوي: ثم ثُب٤ُ الضعاؾة الٗملُة للبدص زال٫ الٟت    .3  ملاؾؿة مُىاء مؿحٛاهم. 2019-2018َد

 صعىباث الذساظت:

 .هضع  املغاط٘ .1

  .ى املٗلىمات مً املاؾؿة املإزىط  ٦ىمىطض لضعاؾة الجاهب الحُب٣ُينٗىحة الحهى٫ ٖل .2

  .نٗىحة يبِ املىيٕى لخكٗبه .3



 

 

  ت

 :خطت البحث

 لإلخاَة بمسحل٠ طىاهب املىيٕى ثم ث٣ؿُم هضه الضعاؾة بلى رالذ ٞهى٫ وهي ٦ما ًلي:           

دددداع       بة و٢ؿددددم بلددددى  ملٟدددداهُميخُددددص ثُددددغ١ فددددي الٟهددددل  و٫ بلددددى َد                ؤعبدددد٘ مباخددددص ثُغ٢ىددددا فددددي  و٫ بلددددى مٟهددددىم الًددددغاثبللًددددٍغ

بةل بةل واملبددص  و الغؾمل ؤما املبددص السداوي ٣ٞدض ثىداو٫ مبداصت وؤهدضاٝ الًدٍغ واملبددص السالدص ٣ٞدض قدمل الحىٓدُم الٟندي للًدٍغ

بي الجؼاثغي.  الغاب٘ ثُغ٢ىا بلى الىٓام الًٍغ

الجددة املحاؾددبُة للًددغاثب فددي املاؾؿددة و٢ؿددم بلددى رددالذ مباخددص ثددم الحٗددٝغ فددي  و٫ بلددى ؤمددا الٟهددل السدداوي ٣ٞددض ثُغ٢ىددا بلددى املٗ     

مٟددداهُم خدددى٫ املاؾؿدددة و املحاؾدددبةل وفدددي املبددددص السددداوي ٣ٞدددض ثىددداو٫ ماهُدددة املحاؾدددبة الًدددغاثبل ؤمدددا فدددي املبددددص السالدددص ثُغ٢ىدددا 

 لاللتزامات املحاؾبُة و املٗالجة املحاؾبُة ألهم الًغاثب في املاؾؿة.

إل ؤ٦ثد  ٖلدى مُدضان الٗلمدي فدي املاؾؿدةل و٢دض     ؤما ُٞما ًسو الٟهل السالص ٢ض ٢مىا بالضعاؾة الحُب٣ُُةل وصل٪ مً اطل الَا

وفدي املبددص السداوي ثىاولىدا ُٞده املٗالجدة املحاؾدبُة  ثىاولىا في املبدص  و٫ ملحة ٖدً املاؾؿدة مددل الضعاؾدة و اله٩ُدل الحىُٓمديل

بة ٖلى الضزل دطم بة ٖلى ؤعحاح الكغ٧ات لالغؾم ٖلى ال٣ُمة املًاٞة و الغؾم ٖلى اليكاٍ املنهي.لًٍغ  الي و الًٍغ
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  جمهيذ:

بة مىددظ ؤ٢ددضم الٗهددىع بمٟدداهُم محٗددضص  و٢ددض ثُددىعت هددظه املٟدداهُم مدد٘ الحٛحدد  الحانددل فددي الىٓددام الا٢حهدداصي  ددد الًددٍغ ٖٞغ

بة خُدددص ؤنددددبدد الضولدددة جؿددددحسضمها فدددي ثد٣ُدددد٤ ؤهددددضاٞها  ؤهمُوتدددداع عًدددغاصات الٗامددددة للضولدددة واػصاصت هدددي مهددددض ل٦مدددا ؤن الًددددٍغ

بة الُددىم لددم ٌٗددض ًخؿددم بالؿددهىلة والبؿدداَة التددي ٧اهددد ثمحزهددا ٢ددضًما  الؿُاؾددُة و الا٢حهدداصًة .مددً طهددة ؤزددغي ٞددةن ٞددغى الًددٍغ

لددى هددظا الحهددى وطلدد٪ هخُجددة جكددٗب وثددضزل  وكددُة الا٢حهدداصًة و٦ددظا ثىددٕى مهدداصع  بة لٖو ٫ ٖلددى الحددضزل املىطددب لهددظه الًددٍغ

٣ة ثدهُلها. ٍغ اء َو ٣ة املسلى لحدضًض ٖو  ٞالضو٫ الُىم ثحٟجن في ازحُاع الٍُغ

اع  بي مً زال٫ املباخص السالسة: املٟاهُموفي هظا الٟهل ؾٝى هخىاو٫ َد بة والىٓام الًٍغ  للًٍغ

بة وزهاثهها.اإلابحث ألاول -  : مٟهىم الًٍغ

بة. وي:اإلابحث الثا-  مباصت وؤهضاٝ الًٍغ

بة. اإلابحث الثالث:-  الحىُٓم الٟني للًٍغ

بي الجؼاثغي. اإلابحث الشابع:-  طىاهب في الىٓام الًٍغ
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 اإلابحث ألاول: مفهىم الضشيبت وخصائصها.

دة  مدحٟٓدةْلد  ؤنتا بال ل٣ض ثُىع مٟهىم وجٍٗغ٠ الًغاثب والغؾىم بحُىع ا٢حهاصًات الضولةل مدً الهدٟات والتدي فدي بمجمٖى

 ًحم مً زال٫  هظا املبدص الحُغ١ بلى مٟهىم وزهاثو الًغاثب والغؾم.ؾٝى  مجملها ثمسل السهاثول

 اإلاطلب ألاول: مفهىم الضشيبت والشظم. 

بة.  ؤوال: مٟهىم الًٍغ

بة لوطلددد٪ بدددالىٓغ للحُدددىع الحاندددل فدددي مٟه ىمهدددا ومدددً الحٗددداٝع لدددم ٨ًدددً هىدددا٥ اثٟدددا١ بدددحن ال٨حدددا  واملدددالٟحن خدددى٫ مٟهدددىم الًدددٍغ

بة هظ٦غ ما ًلي:  امل٣ضمة للًٍغ

  دحم ثدهدُلها مدً امل٩لد٠ بكد٩ل بة ٖلى ؤنتا مبلٜ ه٣ضي ثٟغيه الضولة ؤو بخضي الهُئات املحلُة ٞ تا طبد ا ٍو جٗٝغ الًٍغ

٘ مدددضص. دد٤ ٢دداهىن ؤو جكددَغ بة املؿدداهمة 1نتدداجي وصون م٣ابددل وطلدد٪ ٞو ٩ددىن الهددضٝ مددً ٞددغى الًددٍغ فددي جُُٛددة ه٣ٟددات  ٍو

 لة املسحلٟة.الضو 

 .بة هي ا٢حُإ مالي بلؼامي ونتاجي ثدضصه الضولة صون م٣ابل بٛغى ثد٤ُ٣ ؤهضاٝ ٖامة  2الًٍغ

  ة ونتاثُة بلى الضولة ؤو بخضي هُئاتتا الٗامة لمؿاهمة مىه فدي ثدمدل بة ٍٞغًة ه٣ضًة ًضٞٗها الٟغص بهىع  بطباٍع الًٍغ

باء  3اَىة لصون ثى٢٘ الحهى٫ ٖلى مىٟٗة زانة به.الٗامة والحٗبح  ًٖ الحًامً الاطحماري واملى  ٖ 

  دد٤ الؿددلُة بة ٖبدداع  ٖددً مؿدداهمة ه٣ضًددة ثٟددغى ٖلددى امل٩لٟددحن  تددا خؿددب م٣ددضعتتم الح٩لُٟددة والتددي ث٣ددىم ٖددً ٍَغ الًددٍغ

ل  مىا٫ املحهلة وبك٩ل نتاجي وصون م٣ابل مدضص مً َٝغ الؿلُة الٗامة.  4بحدٍى

  ٠ الؿاب٣ة هجض بة ه ؤنمً زال٫ الحٗاٍع د٤ الًٍغ ي مبلٜ ه٣ضي ًضٞ٘ طب ا وبك٩ل نتداجي وصون م٣ابدل مباقدغ لو ٖدً ٍَغ

حن بلى الضولة ؤو بخضي هُئاتتا بٛغى ثد٤ُ٣ ؤهضاٝ ٖامة.  ال٣اهىن مً َٝغ ؤ سام َبُُٗحن ٧اهىا ؤو مٗىٍى

 مفهىم الشظم. ثاهيا:

٠ للغؾم هظ٦غ منتا:-  هىا٥ ٖض  جٗاٍع

  ت ثدددب الغؾددم هدددى ا٢حُدددإ ه٣دددضي ًضٞٗددده الٟدددغص بلدددى الضولدددة لؤو ٚح هددا م٣ابدددل اهحٟاٖددده بسضمدددة مُٗىدددة ًاصيتدددا لددده ٍو

 5ٖلُه هٟ٘ زام.

  هددددى مددددىعص مددددالي ثدهددددل ٖلُدددده الضولددددة ممددددً ٩ًددددىن فددددي خاطددددة بلددددى زضمددددة زانددددة ثىٟددددغص الضولددددة بإصا تددددا ٧الغؾددددىم

٤ ال٣ًاء.  6ال٣ًاثُة التي ًضٞٗها مً ًُلب مً الضولة بْهاع خ٣ه ًٖ ٍَغ

 

 

                                                           
ة والحُب٤ُ لمُاب٘ الضؾحىع الحجاعي ل عصن ل 1  .3لم  2002دمحم ؤبى الىهاع لمدّٟى املكاٖلة لالًغاثب ومداؾبوتا بحن الىٍٓغ
لىم الخؿُح  لطامٗة الج 2 بة ٖلى املاؾؿة الا٢حهاصًة لمظ٦غ  لىُل قهاص  ماطؿحح  ل٧لُة الٗلىم الا٢حهاصًة ٖو  .5لم  2007ؼاثغ لبً ًسل٠ مؿٗىص  لؤرغ الًٍغ
 .22لم  2005هىػاص ٖبض الغخمً الهُتي لمىجض ٖبض الل٠ُُ السكالي لاملضزل الحضًص في ا٢حهاصًات املالُة الٗامة لصاع املىاهج ل عصن ل 3

4Pierre beltrame ; la fiscalité en France ,(06 éme édition ,Hachette livre ,1998) ,p12 
ض  لطباًة امل 5 ات الجامُٗة لالجؼاثغ لخمُض  بىٍػ  .8لم  2007اؾؿات لالُبٗة الساهُة لصون املُبٖى
ات الجامُٗة لالجؼاثغ ل 6  . 40لم  1992خؿحن مهُٟى خؿحن لاملل٨ُة الٗامة لصوان املُبٖى
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 الشظم.خصائص الضشيبت و  اإلاطلب الثاوي:

 ؤوال: خصائص الضشيبت.

بة ؤٖاله هجض ؤنتا ثغ٦ؼ ٧لها ًٖ زهاثو مُٗىة والتي ًم٨ً بطمالها ُٞما ًلي: ٠ امل٣ضمة للًٍغ  مً الحٗاٍع

بة الؿدداب٣ة خُددص ٧اهددد  الصفففت الىلذيففت لضففشيبت:- بة ٖلددى قدد٩ل ه٣ددضي زالٞددا للىٓددام الًددٍغ فددي الٗهددغ الحددضًص هٟددغى الًددٍغ

بة بكد٩ل ه٣دضي ٌؿدهل ٖلدى الضولدة ٖملُدة ثدهدُلها ثدهل في ق٩ل ُٖني مً ٧دل مدا ًي حجده ؤو ًحٗامدل بده الٟدغص لوثدهدُل الًدٍغ

سٌٟ مً ه٣ٟات   1 تا. الاخحٟاٍّو

بة بمجدددغص ب٢غاعهدددا مدددً َدددٝغ الؿدددلُات املسحهدددة ٞدددةن امل٩لددد٠  تدددا مجبددد ا  الضفففشيبت راث طبيعفففت بحباسيفففت :- ه٣هدددض  تدددا ؤن الًدددٍغ

بة هددي طا ت نددبٛة ٢اهىهُددة لٞاعطبدداع ٢دداهىوي ولددِـ مٗىددىي  ًجددض مهددضعه فددي ال٣دداهىن ولددِـ فددي بإصا تددا لبن نددٟة دطبدداع فددي الًددٍغ

 2بصاع   ٞغاص.

٣هض بظ الضشيبت جحصل بشيل نهائي- بة املؿحد٤ واملحهل مً امل٩ل٠ ال ًدحم بعطاٖده لده ٦مدا هدى: ٍو الحدا٫  ل٪ ؤن مبلٜ الًٍغ

 باليؿبة لل٣غوى الٗامة.

بة مددً َدددٝغ امل٩لدد٠ صون ؤن ًدهدددل ٖلددى هٟددد٘ زددام ٌٗدددىص ٖلُدده وخدددضه م٣ابدددل خُدددص ثددضٞ٘ الضففشيبت جفففذفع دون ملابففل :- الًدددٍغ

بة.  3ؤصاثه للًٍغ

ؤي ال ًم٨دً ؤن ثٟدغى ؤو جٗددض٫ ؤو ثلالدى بال بال٣داهىن ٞداعصاع  الجباثُددة التدي ث٣دىم بخىُٟددظ بعاص   الضفشيبت جففشم مفً حهففت عامفت:-

 4 تا مً ٢بل الؿلُات املسههة. الؿلُة الٗامة ال ًد٤ لها بال طباًة وثدهُل الًغاثب املؿمىح

بة ًجب  هذف الضشيبت في جحليم الىفع العام- ؤن ثىطده لحُُٛدة ث٩دال٠ُ دهٟدا١ الٗدام والدظي تتدضٝ الضولدة مدً  :ؤي ؤن الًٍغ

 5زالله بلى ثلبُة الحاطُات املسحلٟة أل سام املجحم٘.

 خصائص الشظم.ثاهيا :

مسل في ما ًلي:-  ٍو

 ص ال ًدددضٞ٘ الغؾددم بال بمىاؾدددبة خهددىله ٖلددى زضمدددة مُٗىددة مدددً َددٝغ الضولدددة ل مددغ الدددظي بن الٟددغ -:  الشظففم مبلففد هلفففذي

٩ىن في نىع  ه٣ضًة.  ًجٗله خغ في ؤن ًُلب السضمة ؤو ال لٍو

  ًددا ملددا صٞٗدده لؤي ٌؿددحُٟض مددً زضمددة مُٗىددة لوثسحلدد٠ ٢ُمددة -: الشظففم ملابففل خذمففت ٌؿددحلم الٟددغص م٣ابددل الغؾددم  جٍٗى

 الغؾم املضٕٞى خؿب ٧ل زضمة.

                                                           
 .4دمحم ؤبى ههاع وآزغون لمغط٘ ؾب٤ ط٦غه لم  1
لىم الخؿُح  لطامٗة بىمغصاؽ ل٢اش ي ًىؾ٠ لوا٢٘ الىٓام الجؼاثغي وؾبل ثُٟٗله لؤَغوخة ص٦حىع  ل2٧  .4لم  2015لُة الٗلىم الا٢حهاصًة والحجاع  ٖو

 
 .120لم  2003ؾىػي ٖضلي هاقض لاملالُة الٗام لميكىعات خلبي الح٣ى٢ُة لبح وت ل 3
٘ لٖمان لٍ  4  .146لم  2005ل 3زالض  حاص  السُُب لؤؾـ املالُة الٗامة لصاع واثل لليكغ والحىَػ
 .5ؾب٤ ط٦غه لم ٢اش ي ًىؾ٠ لمغط٘ 5
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  ىددة الضولددة  غبن الددضاٞ٘ للغؾددم ال ًيحٓدد-: نهففائي اكخطففاعالشظففم اؾددت طإ هددظا املبلددٜ املددالي فددي مددض  مُٗىددة بددل ًددضزل بلددى زٍؼ

 1بهٟة نتاثُة.

 اإلابحث الثاوي: مبادئ وؤهذاف الضشيبت.

 

بة ؤهمظهىا٥ ٖض  مباصت و٢ىاٖض ًجب ؤن ًإز بةل و٢ض ؤنبذ للًٍغ حباع ٖىض ٞغى الًٍغ ل ها املكٕغ بٗحن الٖا ُة ٦بح   في ثمٍى

 وكاَات الضولة.

 

 اإلاطلب ألاول: مبادئ الضشيبت.-

ددة ال٣ىاٖددض و ؾددـ التددي  بة بمجمٖى بي مغاٖا٣ًهددض باملبدداصت  ؾاؾددُة للًددٍغ مىددظ ويدد٘  ثباٖهددابتددا و تًحٗددحن ٖلددى املكددغٕو الًددٍغ

بة مدً طهددة بي فددي الضولدة لوهددي ال٣ىاٖدض التددي ثد٣د٤ مهددلحة امل٩لد٠ بالًددٍغ ىددة الٗمىمُدة مددً  ؤؾدـ الىٓددام الًدٍغ ومهدلحة السٍؼ

بة.  طهة ؤزغي لهظه املباصت جٗض صؾحىع ٖام ًجب اخت امها مً ؤطل ؤن ًحم ثد٤ُ٣  هضاٝ املبحٛا  مً ٞغى الًٍغ

 

الىٓدغي هدى الا٢حهداصي ؤصم ؾدمُص فدي ٦حابده  بددص  ؤؾاؾهاهظه املباصت ؤو٫ مً ناٙ اإلابادئ الخلليذيت لفشم الضشيبت: -ؤوال

 وثحلسو هظه املباصت ُٞما ًلي: 1776رغو   مم   ؾىة  ًٖ َبُٗة وؤؾبا 

 

ددل الى٣ٟددات الٗمىمُددة ٧ددل خؿددب كاعففذة العادلففت : .1 ؤي ؤن ٩ًددىن ٧ددل   ددسام املىطددىصًً فددي الضولددة مؿدداهمحن فددي ثمٍى

ٗات الضو٫ ومنتا الجؼاثغ  لبط ًجب ؤن ٩ًىن مؿاهمة ؤًٖاء املج  حم٘ فدي٢ضعثه الح٩لُٟة لوهظا ما ثإزظ به مٗٓم جكَغ

بدداء محىاؾددبة مدد٘ مددض ً هددظه ٖ  ول٨ددً ٖمىمددا ًم٨ددً الحمحددز بددحن زىلهم لو٢ددض ثُددىع مٟهددىم الٗضالددة بددحن ال٨حددا  واملىٓددٍغ

ة والساهُددددة  حن مددددً الٗضالددددة ل ولددددى  ٣ُٞددددة التددددي ث٣ددددغعان املخؿدددداوون فددددي مددددضزىلهم البددددض ؤن ًددددضٞٗىا يددددغاثب مخؿدددداٍو هددددٖى

زددحالٝ فدي مددضزىلهم بدضٞ٘ يددغاثب مسحلٟدة خؿددب صعطدة ازددحالٝ الٗضالدة الغؤؾددُة وهدي ؤن ٣ًددىم املمىلدىن الددظًً لهدم ا

مضزىلهم لوا٢٘  مدغ ؤن الٗضالدة  ٣ُٞدة والغؤؾدُة محدضازلحان لٞدال٣ى٫ ؤن   دسام املخؿداوون فدي امل٣دضع  الح٩لُٟدة 

بة مدداصاه املى٣ُددي بمٟهددىم املسالٟددة ؤن   ددسام مخؿدداوون فددي امل٣ددضع  الح٩لُٟددة ًددضٞٗىن هٟددـ  ًددضٞٗىن هٟددـ الًددٍغ

بة .مددددا بي ال جٗنددددي املؿدددداوا  لوال الًددددٍغ ًم٨ددددً ثهددددىع ؤن طمُدددد٘ امل٩لٟددددحن  ًم٨ددددً اؾددددحيحاطه ؤن الٗضالددددة بمٟهىمهددددا الًددددٍغ

بة جٗندي مكدا بة وإهما الٗضالة الًٍغ بي فدي  ع٦ة طمُد٘   دسامًضٞٗىن هٟـ مبلٜ الًٍغ ٞد تم قدغٍو الح٩لُد٠ الًدٍغ

باء   2املالُة.ثدمل ٖ 

دداء  تددا  ومددً خُددص ًجددب ؤن  كاعففذة الىضففىل واليلففين: .2 ش الٞى بة مدددضص  و وا ددحة مددً خُددص مٗددضلها وثدداٍع ث٩ددىن الًددٍغ

بة ٖلدى ٖلدم بمدضي  ٠ الىاطب زهدمها والٛدغى مدً طلد٪ ؤن ٩ًدىن امل٩لد٠ بالًدٍغ باء واملهاٍع الحضذ امليص ئ لها و ٖ 

بة بهدىع  وا دحة. ولدظل٪ ٞدةن الىيدىح الحدام فدي هدظه الجىاهدب ؤمدغ يدغوعي لدضٞ٘  بة وللجهدة التزامه ؤمام الًٍغ الًدٍغ

 3ل٪ مبضؤ ال٣ُحن الحام.ىلى ثدهُلها ختى ًحد٤٣ مً زال٫ طالتي ثح

                                                           
٤ املُٗاع املحاؾبي الضولي ع٢م  1 ة لألقٛا٫ املحٗضص   12ؤمُىة ٢ب ف لاملٗالجة املحاؾبة للًغاثب ٖلى الضزل في الىٓام املحاؾبي املالي ٞو لصعاؾة خالة ماؾؿة الجؼاثٍغ

ة  ة ل٧لُة الٗلىم الا٢حهاصًة والحجاٍع لىم الخؿُح  طامٗة دمحم بىيُاٝ لاملؿُلة باملؿُلة لمظ٦غ  املاؾت لميكىع ل٢ؿم الٗلىم الحجاٍع  .7لم  2015-2014ٖو
 .10-٢9اش ي ًىؾ٠ لمغط٘ ؾب٤ ط٦غه لم 2
٘ لٖمان لٍ  3  .28لم  2008ل 1مهُٟى الٟاعلدصاع  املالُة الٗامة لصاع ؤؾامة لليكغ والحىَػ
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بة ٖىدددض صٞٗهدددا لٓدددغٝو صاٞٗ تدددا بدُدددص ًدددحم ٞغيدددها فدددي  كاعفففذة اإلاالئمفففت ففففي الفففذفع: .3 وجٗندددي هدددظه ال٣اٖدددض  مالثمدددة  الًدددٍغ

دده. غٞو بددة امل٩لدد٠ ْو ٣ددة التددي ثخىاؾددب وثالثددم مدد٘ ٚع ٗحبدد  الى٢ددد الددظي ًدهدد1الى٢ددد وحالٍُغ ل ُٞدده امل٩لدد٠ ٖلددى صزلدده َو

مالثمة لضٞ٘ الًغاثب ٖلى الضزل ٦ظا خهدى٫ املؿدخسمغ ٖلدى الدغحذ ؤو الٟاثدض  هدى الى٢دد املىاؾدب لدضٞ٘   و٢اتؤ٦ث  

بة.  2الًٍغ

دددد٤ مد٨مدددة و بإ٢ددددل ث٩لٟدددة ختددددى ال ثًددددُغ كاعفففذة الاكخصففففاد ففففي الىفلففففت : .4 بة وطباًوتدددا بٍُغ وجٗندددي ؤن ًددددحم ثىٓدددُم الًددددٍغ

م٨ددً ؤن ثإزددظالضولددة بلددى الحىؾدد٘ فددي  هددظه ال٣اٖددض  بلددى  ٞددغى الًددغاثب ٖلددى املمددىلحن بةجددة جُُٛددة ه٣ٟددات ثدهددُلها. ٍو

اء  تا.ؤبٗض مً هظا وط بة مً ث٩ال٠ُ للٞى  3ل٪ باال٢حهاص ُٞما ًحدمله امل٩لٟىن بالًٍغ

دة مدً املبداصت التدي ًدغون  مبادئ الحذيثت لفشم الضشيبت:–ثاهيا  ؤنتدا ًجدب ؤن ثإزدظ ل٣دض ؤيداٝ ٖلمداء املالُدة املحدضرىن مجمٖى

حباع طىب بلى طىب م٘ املباصت الح٣لُضًة ٖىض ٞغى الًغاثب لومً املباصت هظ٦غ ما ًلي:  بٗحن الٖا

خؿددب هددظا املبدضؤ ًجددب ان ث٩ددىن الًددغاثب املٟغويدة ثحمحددز بالبؿدداَة لخؿددهُل ؤمدغ ٞهم تددا بصعا٦هددا مددً  مبفذؤ البعففاطت: .1

بة الؿددىاء لبطا ال ًجددب ؤن ث٩ددىن الخكددَغ َددٝغ ال٣دداثمحن ٖلددى بصاعتتددا وامل٩لٟددحن بددضٞٗها ٖلددى خددض ٗات ودطددغاءات الًددٍغ

بُة مً طهة وامل٩لٟحن مً طهة ؤزغي .م٣ٗض  وط همها بحن دصاع  الًٍغ  ل٪ مً ؤطل ثالفي الازحالٝ في ثٟؿح ها ٞو

بة مٟغوية مً ؤطدل ثد٣ُد٤ بًدغاصا مبذؤ الخىىع: .2 بي في الضولة ؤ٦ث  مً يٍغ ت ٦بحد   مٗني هظا ؤن ًحًمً الىٓام الًٍغ

بي.  مً طهة لوثد٤ُ٣ ٖضالة ؤ٦ب  مً طهة ؤزغي بحن ٞئات املجحم٘ الًٍغ

 

جٗنددددي ؤن ث٩ددددىن طلددد٪ هىددددا٥ اؾددددحجابة مددددً َدددٝغ الًددددغاثب املٟغويددددة للحٛحدددد ات التدددي ثدددددضذ فددددي اليكدددداٍ  مبفففذؤ اإلاشوهففففت: .3

حم ثىاو٫ هظه املغوهة مً زال٫ مٟهىمحن:  الا٢حهاصي ٍو

 بة ثل٣اثُة للًغاثب املٟغوية لحٛح ات اليكاٍ الا٢حهاصي.هى ؤن ث٩ىن هىا٥ اؾحجا *مفهىم ألاول :

ة الالػمة ملغاطٗة ه٩ُل الًغاثب املٟغوية جٗضًله. *اإلافهىم الثاوي :  4هى ؤن ث٩ىن هىا٥ دم٩اهُات ال٩اُٞة وحالؿٖغ

ض ثدهدُلها ل ؤي ًجدب ؤن جٗني به ثمح٘ الًغاثب املٟغوية بضعطة ٖالُة مً ربات َبُٗوتدا وإطدغاءات ومىاُٖد.مبذؤ الاظخلشاس :4  

بة.  ثمحاػ هظه الًغاثب  ب٣ضع  مً السبات ألن الحٛح ات والحٗضًالت ال٨سح   ج٣ٗض مً مهمة بصاع  الًغاثب وامل٩لٟحن بالًٍغ

٣هض في مجا٫ . مبذؤ الخيعيم: 5 بي ٍو بة طل٪ الت ابِ والاوسجام الظي ٩ًىن بدحن مسحلد٠ الًدغاثب امل٩ىهدة لله٩ُدل الًدٍغ الًٍغ

ا تدا لهظا الح بُة ال٣اثمة ؤو مدً زدال٫ ٞدغى يدغاثب طضًدض  وازحُداع ٖو اص  ؤو ثسٌُٟ املٗضالت الًٍغ يؿ٤ُ ثب ػ ؤهمُحه ٖىض ٍػ

ٟداءاتؤو ٖىض ث٣دضًغ بٗدٌ  بي بلدى  ٖد بة لٞهدظا املبدضؤ ٌؿدىى بلدى الحٟداّ ٖلدى وخدض  الهدضٝ الدظي ٌؿدىى الىٓدام الًدٍغ مدً الًدٍغ

ة الًغاثب املىطىص  في  5هظا الىٓام. ثد٣ُ٣ه مً زال٫ مجمٖى

 

                                                           
بة في ثد٤ُ٣ الحىمُة املؿحضامة لمظ٦غ   1 لىم الخؿُح  لطامٗة ٠ُٟٖ ٖبض الحمُض لٞٗالُة الؿُاؾُة الًٍغ ة ٖو لىُل قهاص  املاطؿحح  ل٧لُة الٗلىم  الا٢حهاصًة و الحجاٍع

 .7لم  2014ٞغخات ٖباؽ لؾ٠ُُ ل
 .٢6اش ي ًىؾ٠ لمغط٘ ؾب٤ ط٦غه لم 2
 .29مهُٟى  الٟاع  لمغط٘ ؾب٤ ط٦غه لم 3
 .٢7اش ي ًىؾ٠ لمغط٘ ؾب٤ ط٦غه لم 4
 .٢8اش ي ًىؾ٠ لمغط٘ ؾب٤ ط٦غه لم 5
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 اإلاطلب الثاوي :ؤهذاف الضشيبت.

لى ٢مة  هضاٝ هجض: بة ٖو  هىا٥ ٖض  ؤهضاٝ جؿىى الضولة بلى ثد٣ُ٣ها مً وعاء ٞغى الًٍغ

بة  الهففذف اإلاففا ي:-ؤوال: دان الهددضٝ املددالي ٢ددضًما ومدداػا٫ للى٢ددد الحايددغ ٌٗحبدد  مددً  هددضاٝ الغثِؿددُة مددً وعاء ٞددغى الًددٍغ ل٣ددض ٧د

بُٗدددة لخُدددص ؤن مٗٓدددم الدددضو  دددل ه٣ٟاتتدددا املسحلٟدددة لٞمددد٘ اػصًددداص  جدددم َو ٫ جٗحمدددض ٖلدددى  مدددىا٫ التدددي ثدهدددلها مدددً الًدددغاثب لحمٍى

ح هدا لاػصًداص  جدم ه٣ٟدات الضولدة بكد٩ل مخؿدإع وؤصي  السضمات التي ث٣ضمها ملىاَى تا وال٣اَىحن لضيتا مً جٗلُم وصحة وؤمً ٚو

ددداص  اٖحمددداص ممدددا ؤصي بلدددى ثىدددٕى الًدددغاثب التددي ثٟغيدددها الضولدددة واػصًددداص مبدددالٜ مٗٓددم الدددضو٫ ٖلدددى ٞدددغى يدددغاثب طضًددض   طلدد٪ بلدددى ٍػ

دل  دل ه٣ٟاتتدا ٞىجدضها جكد٩ل وؿدبة ٖالُدة مدً مهداصع الحمٍى املحدهالت منتا. وثسحلد٠ صعطدة اٖحمداص الدضو٫ ٖلدى الًدغاثب فدي ثمٍى

امل٣ضمدة مدً ٢بلهدا ي السدضمات زى٫ املدىاَىحن فدي هدظه الدضو٫ والعثٟدإ مؿدحى ضؿدحىي مدم٫ املح٣ضمة هٓغا العثٟدإ في محزاهُات الضو 

دل ه٣ٟدات الضولدة محضهُدة وؿدبُا لدضي الىامُدة هٓدغا الهسٟداى  مؿدحىي الدضزل لوحامل٣ابل هجض ؤن وؿبة مؿاهمة الًدغاثب فدي ثمٍى

 1للمىاَىحن في ثل٪ الضو٫.

بة جؿددددحسضم  تددددضٝ الىنددددى٫ بلددددى خالددددة الاؾددددح٣غاع الا٢حهدددداصي لٚالهففففذف الاكخصففففادي: -ثاهيففففا: ٣هددددض هددددا ؤن الًددددٍغ حدددد  مكددددى  ٍو

 2بالحضسم ؤو اه٨ماف وؤنبدد في بَاع الضولة الحضًسة ؤصا  للحإرح  في  ويإ الا٢حهاصًة وثد٤ُ٣ الاؾح٣غاع الا٢حهاصي.

م٨ً بطاػ ؤهم  هضاٝ الا٢حهاصًة ُٞما ًلي:  ٍو

حباعات مُٗىة ٞحٟٗ تا مً الًغاثب ٧لُا ؤو طؼثُا. - ات اٖل  جشجُ٘ بٌٗ ؤهىإ املكغٖو

دحم طلد٪ بٟدغى يدغاثب طمغ٦ُدة مغثٟٗدة ٖلدى الاؾدحح اص مدً خماًة الهىاٖا- ات ٍو ىُة ومٗالجدة الججدؼ فدي مُدضان املدضٖٞى ت الَى

 مً الًغاثب ٧لُا ؤو طؼثُا.الساعض وحةٖٟاء الهاصعات 

ددددداص  - دددددل الى٣ٟدددددات الح٩ىمُدددددة ممدددددا ٌٗمدددددل ٖلدددددى ٍػ اؾدددددحٗما٫ خهدددددُلة الًدددددغاثب املٟغويدددددة ٖلدددددى ؤصدددددحا  الدددددضزى٫ املغثٟٗدددددة  لحمٍى

٘ الُلب ال٨لي وهظا مً ؤطل ثد٤ُ٣ الخكُٛل ال٩امل.الاؾوتال٥   3لوحالحالي ٌٗمل ٖلى ٞع

بة ٖلى  عحاح املٗاص اؾخسماعها مً ؤطل ثىؾُ٘ الاؾخسماع.-  ثسٌُٟ مٗض٫ الًٍغ

بة الاحخماعيت : ألاهذاف-ثالثا: بي ٖلدى طوي  ؤهضاٝلحد٤ُ٣ ًم٨ً اؾحسضام الًٍغ بداءاطحماُٖدة مسدل ثد٣ُد٤ الٗدبء الًدٍغ  ٖ 

اثلُة ال٨بح   لوإٖٟاء بٌٗ الهُئات التي ث٣دضم زدضمات اطحماُٖدة مدً الًدغاثب لؤو ٞدغى يدغاثب مغثٟٗدة ٖلدى بٗدٌ الؿدل٘ الٗ

 4التي ثيحج ٖنتا ؤيغاع اطحماُٖة ٧املكغوحات ال٨دىلُة.

بة مغثبُدددة بكددد٩ل مباقدددغ بمسُُددات الحىمُدددة الا٢حهددداصًة والاطحماُٖدددة ألاهفففذاف العياظفففيت :  -سابعففا:- الٗامدددة ؤندددبدد الًددٍغ

بة ألهددضاٝ  لٟٞددغى عؾددىم طمغ٦ُددة مغثٟٗددة ٖلددى مىحجددات بٗددٌ الددضو٫ وثسًُٟددها ٖلددى مىحجددات ؤزددغي ٌٗحبدد  اؾددحٗماال للًددٍغ

 1و٢ض جؿحسضم الًغاثب لحد٤ُ٣ ؤهضاٝ ؾُاؾُة ٦خؿهُل الحجاع  م٘ بٌٗ الضو٫ ؤو الحض منتا. ؾُاؾُةل

                                                           
 .5ع وآزغون لمغط٘ ؾب٤ ط٦غه لم دمحم ابى الىها 1
ات الجامُٗة لالجؼاثغ ل 2 ض  لطباًة املاؾؿات صًىان املُبٖى  .12لم  2010خمُض  بىٍػ
 .12هٟـ املغط٘ لم  3
 .٠ُٟٖ8 ٖبض الحمُض لمغط٘ ؾب٤ ط٦غه لم  4
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 اإلابحث الثالث :الخىظيم الفني للضشيبت.

الٟىُددددة املحٗل٣ددددة بٟددددغى الًددددغاثب وثدهددددُلهال وحالحددددالي ٞهددددى ًىهددددٝغ الددددى ثدضًددددض  دطددددغاءاتللًددددغاثب  ٣ًهددددض بددددالحىُٓم الٟنددددي 

ددداء  تدددضٝ الىندددى٫ الدددى ثد٣ُدددد٤  اءهدددال وث٣دددضع ٢ُمددددة هدددضه الٗىاندددغ اي ثدضًدددض الٖى بة والتدددي جكددد٩ل ٖو الٗىاندددغ السايدددٗة للًدددٍغ

بة وثدهُلها   الًٍغ

 الىعاء الضشيبي وطشق جحذيذه.-اإلاطلب ألاول : 

بي ٣ًهدد دداء الًددٍغ بة ولحدضًددض الٖى بي ٖلددى ؤهدده املددا٫ ؤو الددضزل وحهددٟة ٖامددة املىيددٕى الددظي ثٟددغى ٖلُدده الًددٍغ دداء الًددٍغ ض بالٖى

٣ة الحدضًض ال٨مي. اء وراهُا ٍَغ ٣ة الحدضًض ال٨ُٟي للٖى حماص ٖل تما :دىال ٍَغ ٣ححن ًحم الٖا  2هىا٥ ٍَغ

 الفشع ألاول : الخحذيذ الىيفي للىعاء الضشيبي.

٤ : في ْل هظه ٣ة ثحم املٟايلة بحن  هىإ ال٨سح   املىطىص  في الًغاثب وطل٪ ًٖ ٍَغ  الٍُغ

دددداء املٟايددددلة بددددحن  اإلافاضفففلت بففففين الضففففشائب اإلاباشففففشة و يففففر مباشففففشة: .1 بُة ٖىددددض ثدضًددددض الٖى ًحدددداح ؤمددددام الؿددددلُات الًددددٍغ

ا وؤهمُددة ٖىددض صعاؾددة وث حن ٌٗددض  ٦ثدد  قددُٖى حن لبن ث٣ؿددُم الًددغاثب بلددى هددظًً الىددٖى ددة لٞالًددغاثب الىددٖى دلُددل الىٍٓغ

ل خُص ثهِب املاص  السايٗة 3املباقغ  هي التي ثٟغى ٖلى ٢ُمة ما ًد٣٣ه امل٩ل٠ ؤو ما ًمحل٨ه مً ٖىانغ عؤؽ املا٫ 

كمل هدظا الىدٕى ٖلدى الًدغاثب التدي  بك٩ل مباقغ لوهي يغاثب ًحدملها املمى٫ هٟؿه وال ٌؿحُُ٘ ه٣ل ٖبئتا بلى الٛح  َو

٣دة ٚحد  ثمـ الضزل والًغاثب ال تدي ثمدـ عؤؽ مدا٫ لؤمدا الًدغاثب ٚحد  مباقدغ  ٞهدي التدي ثهدل بلدى الدضزل ؤو املدا٫ بٍُغ

بة بلدددى  مباقدددغ  و ٩ًدددىن طلددد٪ ؤرىددداء اؾدددحٗماله ؤو ثضاولددده خُدددص ًدددحم٨ً امل٩لددد٠ مدددً زدددال٫ هدددظا الىدددٕى مدددً ه٣دددل ٖبدددئ الًدددٍغ

.ً  4ؤ سام آزٍغ

بة اليؿدددبُاإلافاضفففلت بفففين الضفففشائب اليعفففبيت والخصفففاعذيت :  .2 بة التدددي ال ًحٛحددد  مٗدددضلها مهمدددا بن الًدددٍغ ة هدددي ثلددد٪ الًدددٍغ

م ازحالٝ امل٣ضع  بلدى  بة هى ؤنتا ٚح  ٖاصلة لخُص ؤهه ٚع لُه ٞما ًازظ ٖلى هظه الًٍغ بة ٖو جٛح ت املاص  السانة للًٍغ

بة  بة لٞلددى ؤن الضولددة ثٟددغى يددٍغ الددضٞ٘ بددحن امل٩لٟددحن بال ؤنتددم ًددضٞٗىن هٟددـ اليؿددبة ٦مددا  ؤنتددا ث٣لددل مددً خهددُلة الًددٍغ

بُة لو ٖلددى برددغ هددظه الاهح٣دداصات  دداص  فددي الحهددُلة الًددٍغ مسحلٟددة فددي خددا٫ ازددحالٝ امل٣ددضع  الح٩لُٟددة  ٞددغاص ل٩ددان هىددا٥ ٍػ

بة ل٩ىنتدددا ًغاردددى ٞ تدددا مبدددضؤ الٗضالدددة ل٦مدددا ؤنتدددا وؾدددُلة لحسُٟددد٠   زدددظؤندددبدد الدددضو٫ ثحجددده بلدددى  بمبدددضؤ ؤثهددداٖضًة الًدددٍغ

دد٘ مؿددحىي الٟئددات بُة الحضًسددة ؤنددبدد  الحٟدداوت بددحن مددضزى٫  ٞددغاص و ٞع املحغومددة لوفددي وا٢دد٘  مددغ ٞددةن الددىٓم الًددٍغ

بة. حن ٖىض ثهمُم هٓمها الًٍغ  ثماػض ما بحن الىٖى

 الخحذيذ الىمي للىعاء الضشيبي. الثاوي: الفشع

٣ددة ًدحم ازحُدداع  بي وفددي هدظا املجدا٫ ٖدداص  مدا ثحدداح ؤمدام الجهددا  ؾدلى خؿدب هدظه الٍُغ دداء الًدٍغ ت  مسدل لحدضًددض ٢ُمدة الٖى

بي. اء الًٍغ بُة الُغ١ التي ًبُنتا الك٩ل املىالي لحدضًض ٢ُمة الٖى  الًٍغ

                                                                                                                                                                                                            
 .7بً ًسل٠ مؿٗىص  لمغط٘ ؾب٤ ط٦غه لم  1
 .12ٞاش ي ًىؾ٠ لمغط٘ ؾب٤ ط٦غه لم 2
٘ لٖمان لٍ   ٖبض الىانغ الىىع  3  .88لم  2002ل 1لالًغاثب ومداؾبوتا لصاع املِؿغ  لليكغ والحىَػ
 .12ٞاش ي ًىؾ٠ لمهضع ؾب٤ ط٦غه لم  4
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 :طشق جحذيذ الىمي للىعاء الضشيبي.  I-1الشيل سكم                 

 

 

 

 

 

 

بي الجؼاثغي وؾبل ثُٟٗله لمغط٘ ؾب٤ ط٦غه ل اإلاصذس:  .15لم  ٢2015ا  ي ًىؾ٠ لوا٢٘ الىٓام الًٍغ

 

إزظ هظا الىٕى ق٩لحن : اشش:ؤوال الخلذيش اإلاب ٣ة مباقغ  ٍو اء بٍُغ  ؤي ؤن ًحم ث٣ضًغ الٖى

بُة ٖدددً هخُجدددة ؤٖمالددده ٦مدددا هدددى بكفففشاس اإلايلفففف :  .1 ذة عصاع  الًدددٍغ ٣دددة ًلتدددزم امل٩لددد٠ ب٣دددضًم ب٢دددغاع  ةثهدددٍغ خؿدددب هدددظه الٍُغ

٣ة بةم٩اهُدة لجدىء املمدى٫ للح٣لُدل مدً ٢ُمدة املدا بة مسبد في صٞاثغه ومؿخىضاثه لوثهُضم هظه الٍُغ ص  السايدٗة للًدٍغ

دات املمدىلحن لغ٢ابدة دصاع  الجاثُدة  بي ثهدٍغ لُده ًسًد٘ ال٣داهىن الًدٍغ بة لٖو املهغخة لوحظل٪ ًوتدغ  طؼثُدا مدً الًدٍغ

 1للحإ٦ض مً صحوتا.

ذ بلدددى بصاع   ؤلاكفففشاس اإلالفففذم مفففً الغيفففر : .2 بة بح٣دددضًم الحهدددٍغ ٣دددة ًلتدددزم  دددسو ؤزدددغ ٚحددد  امل٩لددد٠ بالًدددٍغ بمىطدددب هدددضه الٍُغ

٣دة جٗدض ؤ٦ثد  و  الًغاثب. بة و دسو الٛحد  وثُبُد٤  هدظه الٍُغ َكتٍ  ؤن ث٩ىن ٖال٢ة ٢اهىهُة ثغحِ بدحن امل٩لد٠ بالًدٍغ

بة. بة زانة ؤن الٛح  لِـ له مهلحة في بزٟاء م٣ضاع ؤو الوتغ  مً الًٍغ  2مالثمة لحدضًض املاص  السايٗة للًٍغ

بددي مبنددي ٖلددى صثاهيففا :الخلففذيش  يففر مباشففش : ٩ددىن هددظا الح٣ددضًغ ث٣ٍغ إزددظ بخددضي الهددىع ٍو الثددل و٢ددغاثً ال ثمحدداػ بالض٢ددة الحامددة ٍو

 3الحالُة:

بة ةخؿددب هددظا  ؾددلى  ٞدد الخلففذيش ع ففا ؤظففاط اإلاظففاهش الخاسحيففت للميلففف : .1 ن ث٣ددضًغ م٣ددضاع صزددل وحالحددالي الًددٍغ

املؿدددحد٣ة  ٖلُددده ثدددحم باالؾدددخىاص بلدددى بٗدددٌ املٓددداهغ الساعطُدددة للم٩لددد٠ مسدددل ؾددد٨ىه ومدددا لضًددده مدددً الؿدددُاعات وهمدددِ 

م مدً ؤن املٓداهغ الساعطُدة ٢دض جٗحبد  ؤخُاهدا ٖدً امل٩لد٠ بال ؤهده ٢دض امل لى الدٚغ اهُة وما قبه لٖو ِٗكة ومؿحىي الٞغ

٣دددة فددددي الح٣دددضًغ ٢ددددض ٩ًددددىن  ىدددة و بالحددددالي ٞددددةن اؾدددحسضام هددددظه الٍُغ ٩ًدددىن فددددي اؾدددحسضامها ْلددددم ٚمدددا للم٩لدددد٠ ؤو السٍؼ

ى  بلُه بطا ٣ة ال مٚغ ٣ة م٨ملة ومٗؼػ  لٍُغ  ح٣ضًغ باالؾخىاص بلى سجالت امل٩ل٠ وؤ٢ىاله.ثم اؾحٗمالها ٦ٍُغ

                                                           
 .9بً ًسل٠ مؿٗىص  لمغط٘ ؾب٤ ط٦غه لم  1
 .149-148لم  4لٍ  2008دمحم ٖباؽ مدغػي لا٢حهاصًات الجباًة والًغاثب لصاع هىمة لليكغ لالجؼاثغ ل 2
 .9آزغون لمغط٘ ؾب٤ ط٦غه لم دمحم ؤبى ههاع و  3

 التحديد الكمي للوعاء الضريبي 

التقدير المباشر )إقرار 

 المكلف ،إقرار الغير(

قدير غير مباشر )طريقة المظاهر الت

 الخارجية ،التقدير الجزافي(
التقدير اإلداري للوعاء 

 الضريبي
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٣ددة ًددحم ث٣دددضًغ صزددل بٗددٌ الٟئدددات مددً امل٩لٟددحن بح٣دددضًغ طؼافددي وح٣ُمددة رابحدددة  الخلففذيش الجضافففي: .2 بمىطددب هدددظه الٍُغ

ىدة الضولدة خؿدب ٧دىن  ة وبٌٛ الىٓغ ًٖ الضزل الٟٗلي للم٩ل٠ لوحالحالي ٢ض ًلح٤ ْلدم بدامل٩ل٠ ؤو بسٍؼ وم٣ُٖى

 مً الضزل الٟٗلي للم٩ل٠.  الح٣ضًغ ؤ٢ل ؤو ؤ٦ث 

٣ددددة طؼاُٞددددة باالؾددددخىاص بلددددى بٗددددٌ ال٣ددددغاثً و صلددددة التددددي لهددددا ور٣ُددددة باملدددداص   بة بٍُغ دددداء الًددددٍغ ٣ددددة ًددددحم ث٣ددددضًغ ٖو وخؿددددب هددددظه الٍُغ

بة.  1السايٗة للًٍغ

 اإلاطلب الثاوي :جحذيذ ظعش الضشيبت وجحصيله.

بة  بة ثإجي ٖملُة ثدضًض ؾٗغ الًٍغ اء الًٍغ بة.بٗض ؤن ًحم ثدضًض ٖو  وفي مغخلة ؤزح   ثدهُل هظه الًٍغ

 الفشع ألاول: جحذيذ ظعش الضشيبت:

بة ٞالبددض مددً ال٣ُددام بحدضًددض  دداء الًددٍغ دداء فددي قدد٩ل يددغاثب لوجٗنددي بٗددض ؤن ثددحم ثدضًددض ٖو امل٣ددضاع الددظي ؾددٝى ًإزددظ مددً هددظا الٖى

اء في الك٩ل يغاثب لوحدالىٓغ بلدى ث بة املٗض٫ ؤو اليؿبة التي ث٣حُ٘ مً الٖى بده مٟهدىم ؾدٗغ  ُدىع الحداٍع ي الدظي مدغبؿٗغ الًٍغ

بة ٞ ٣ححن التي ؾٝى هخىاولها:االًٍغ بُة بثبإ بخضي الٍُغ  هه ًحاح ؤمام الؿلُات الًٍغ

بة التددي ال ًدددضص املكددغٕو مٗددضلها فددي الخحذيففذ الخففىص)اي رالضففشيبت الخىص)عيففت :  .1 ُٗددة طلدد٪ الًددٍغ بة الحىَػ ٣ًهددض بالًددٍغ

د٘ ٖبئتدا ٖلدى امل٩لٟدحن  تدا بمؿداٖض   طهدؼ  البضاًة لبل ٣ًىم بحدضًض الحهُلة دطم الُدة منتدا لردم بٗدض طلد٪ ٣ًدىم بحىَػ

بة لل٣ددددض ٧اهددددد  ددددة مٗددددض٫ الًددددٍغ ددددة فددددي املىددددا٤َ املسحلٟددددة ل٧ددددل خؿددددب م٣ضعثدددده الح٩لُٟددددة وخددددحن طلدددد٪ ًم٨ددددً مٗٞغ دصاٍع

غ ٖلددى بصاع   ُٗددة مىخكددغ  ب٨ثدد   فددي ال٣ددضًم هٓددغا لٗددض  اٖحبدداعات ؤهمهددا ٖددضم الحددٞى ٗالددة الًددغاثب الحىَػ بُة ٦ٟددإه ٞو يددٍغ

ان  ؤنتددددالح٣ددددىم بددددضوعها فددددي طباًددددة وثدهددددُل الًددددغاثب لبال  الُددددىم ٣ٞددددضت ال٨سحدددد  مددددً ؤهمُوتددددا ؤمددددام  التزاًددددض املُلدددد٤ لؿددددٍغ

بة ال٣ُاؾُة.  2الًٍغ

بة التدددددي ًددددددضص املكدددددغٕو ؾدددددٗغها  الخحذيفففففذ الليااففففف ي رالضفففففشيبت اللياظفففففيت : .2 بة ال٣ُاؾدددددُة ثلددددد٪ الًدددددٍغ ٣ًهدددددض بالًدددددٍغ

صون ثدضًدض الحهدُلة دطمالُدة منتدا لول٨دً ٖدضم ثدضًدض امل٣دضاع ال٨لدي ال ًمىد٘ بُبُٗدة الحدا٫ مدً   مٗضلها  في البضاًدة

ُة فددي ٖملُددة  بي والاٖحمدداص ٖلددى ماقددغات مىيددٖى ث٣ددضًغ الحهددُلة املىحٓددغ  منتددا وطلدد٪ مددً زددال٫ خهددغ املجحمدد٘ الًددٍغ

٣ة  بُة املٗانغ  لألزظ  تظه الٍُغ ٗات الًٍغ ُٗدة ثسحد  الحهغ لل٣ض اثجهد ؤٚلب الخكَغ بة الحىَػ اٖحباعا ٖلى ؤن الًٍغ

م٨ً ث٣ؿُم الًغاثب ال٣ُاؾدُة ٚلدى الٗضًض مً  املكا٧ل خحن الحُب٤ُ ٦ما ٢ض ثاصي بلى ٖضم الٗضالة بحن امل٩لٟحن لٍو

حن هما:  3هٖى

بُة لٖ:الضفشائب اليعففبيت: 2-1 ددم املدداص  السايدٗة للًددٍغ بة وؿددبُة بإنتدا هددي التددي ًب٣دي ؾددٗغها رابحدا ٚع لددى جٗدٝغ الًددٍغ

بة ٖلددى ؤعحدداح الكددغ٧ات الددظي ًٟددغى بمٗددض٫ رابددد ٖلددى  عحدداح املح٣٣ددة مددً ٢بددل الكددغ٧ات فددي نتاًددة  ؾددبُل املسددا٫ الًددٍغ

بة ٖلدددى الدددضزل دطمدددالي لالغؾدددم ٖلدددى اليكددداٍ املنهدددي  4الؿدددىة املالُدددة. والٗضًدددض مدددً املٗدددضالت الحىاؾدددبُة فدددي بَددداع الًدددٍغ

بة الجؼاُٞة   الىخُض .والغؾم ٖلى ال٣ُمة املًاٞة والًٍغ

                                                           
 .9بً ًسل٠ مؿٗىص  لمغط٘ ًب٤ ط٦غه لم  1
 .79دمحم ٖباؽ مدغػي لمغط٘ ؾب٤ ط٦غه لم  2
 .21ٞاش ي ًىؾ٠ لمغط٘ ؾب٤ ط٦غه لم  3
ةٖبض املىٗم ٞىػي لاملالُة الٗامة والؿُاؾُة املالُة لميكإ  املهاٝع  4  .183ال٣اهغ  لبضون ؾىة اليكغ لم  باعؾ٨ىضٍع
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بة ومسددل طلدد٪ الجددضو٫ :الضففشيبت الخصففاعذيت :2-2 بة التددي ًددؼصاص ؾددٗغها باػصًدداص املدداص  السايددٗة للًددٍغ هددي ثلدد٪ الًددٍغ

بة الحهاٖضًة بلى ما ًلي: م٨ً الًٍغ بة ٖلى الضزل دطمالي لٍو بي للًٍغ  الًٍغ

بة  الضشيبت الخصاعذيت ؤلاحماليت "بالطبلاث":-ؤ د٤ الًدٍغ الحهداٖضًة دطمالُدة بلدى َب٣دات  ًحم ث٣ؿدُم امل٩لٟدحن ٞو

البدا مدا ًغثٟد٘ مٗدض٫  بة ل٩ل الدضزل لٚو ٣ا للمضازل املحهل ٖل تا مً ٢بلهم لومً رم ًحم ثُب٤ُ مٗض٫ واخض للًٍغ ٞو

اص  في الضزل. بة م٘ الٍؼ  1الًٍغ

ددداء السا الضفففشيبت الخصفففاعذيت بالشفففشائ :-ب ٣دددة ث٣ؿدددُم الٖى بة الحهددداٖضًة بالكدددغاثذ ٍَغ يددد٘ ٌٗحمدددض ؤؾدددلى  الًدددٍغ

اء.  دة مٗض٫ زام ًغثٟ٘ باػصًاص ٢ُمة هظا الٖى بة بلى ؤطؼاء ؤو قغاثذ لل٩ل قٍغ  للًٍغ

 جحصيل الضشيبت. الفشع الثاوي:

بة املؿددحد٣ة ٖلددى امل٩لدد٠ ثددإجي مغخلددة الحدهددُل والتددي جٗحبدد  ؤزددغ املغاخددل الهامددة التددي بمىط تددا ًددحم  بٗددض ؤن ًددحم اخخؿددا  الًددٍغ

ىة الضول بة لسٍؼ ض م٣ضاع الًٍغ بة مً امل٩لٟحن.ثىٍع  2ة وهىا٥ ٖض  َغ١ ًحم ثدهُل الًٍغ

بة مدددً امل٩لٟدددحن بؤوال :الخحصفففيل الفففىدي للضفففشيبت:  ٣دددة هدددي  ندددل فدددي صٞددد٘ ٢ُمدددة الًدددٍغ ىدددة ولجددد ي ؤن هدددظه الٍُغ لدددى ندددىاص٤ً السٍؼ

دد٤ هدده فددي هددظه الحالددة ًلتددزم امل٩لدد٠ بددضٞ٘ مددا ٖلُدده مددً مبددالٜ مؿددحد٣ة وفددي هددظه الحالددة ًددحم ثدهددُل االٗامددة لبدُددص  بة ٞو الًددٍغ

 3للٗضًض مً َغ١ والح٣ىُات ًم٨ً خهغها ُٞما ًلي :

بة املؿدحد٣ة مباقدغ  بلدى دعاص  الجباثُدة مدً الخىسيذ اإلاباشش :  .1 ٣ة ٣ًىم امل٩لد٠ بخؿدضًض ٢ُمدة الًدٍغ بمىطب هظه الٍُغ

 وا٢٘ د٢غاع الظي ٣ًضمه ًٖ صزله ؤو رغوثه.

دة زدال٫ الؿدىة املالُدة َب٣دا ع٢دغاع ٣ًضمده  ؤ٢ؿداَام٣حًداها ًدضٞ٘ امل٩لد٠ ب الخىسيذ عً طشيم ألاكعفا  اإلالذمفت : .2 صوٍع

بة بٗدض   ة النتاثُدة للًدٍغ بة املؿدحد٣ة ٖدً الؿدىة الؿداب٣ة. ٖلدى ؤن ثدحم الخؿدٍى ًٖ صزله الحى٢٘ ؤو خؿدا  ٢ُمدة الًدٍغ

ددة لؤو ًددضٞ٘ مددا ٢ددض ٣ًددل ٖنتددا ل وؤن محددز  بة املغحَى ددض ٖددً ٢ُمددة الًددٍغ ٣ددة  عحُهددا لبدُددص ٌؿددغص امل٩لدد٠ مددا ٢ددض بٍؼ هددظه الٍُغ

ىة الٗامة بؿُل محض٤ٞ مً دًغاصات ٖلى مضاع الؿىة. ض السٍؼ  4ثم٨ً بتزٍو

بة مددً َددٝغ  ددسو ؤزددغ  الحجففض عىففذ اإلاىبففع : .3 بة ٖىددض مىبٗهددا لخُددص ًددحم صٞدد٘ الًددٍغ فددي هددظه الحالددة ًددحم ا٢حُددإ الًددٍغ

٣دددة بط ًىهدددةة بدددحن امل٩لددد٠ ال٣ددداهىوي ىدددة لمضا ثدددىاٞغت الٗال٢دددة ال٣اهىهُدددة ةصاثٚحددد  امل٩لددد٠ ال٣ددداهىوي  تدددا وثُبُددد٤ هدددظه الٍُغ

ُٟدده واملمددى  بة مددً مغثبددات وؤطددىع ٖمالددده ومْى لؤو ؤن ث٣ُدد٘ بصاع  البىددد٪ ٫ لمسددل ؤن ًح٣ُدد٘ نددداخب الٗمددل ٢ُمددة الًدددٍغ

٣ددة الحدهددُل ثىٗددضم ٞ تددا  بة املؿددحد٣ة ٖلددى ٞىاثددض ؤمددىا٫ ػحاثنتددا املىصٖددة فددي خؿددابات البىدد٪ لبن هددظه الٍُغ ٢ُمددة الًددٍغ

٣دددة ثددىسٌٟ مدددً ه٣ٟدددات  بيٍٞغنددة الوتدددغ  الًددغ  َاملدددا ؤهدده ال مهدددلحة للممددى٫ فدددي الوتدددغ  مددً صٞٗهدددا ل٦مددا ان طات الٍُغ

بُة خؿدا  ٢ُمدة  الحدهُل والجباًة لبال ؤهه ما ًازظ ٖل تا هى ثىلي مدىاًَ ٚحد  مسدحو ومدً زداعض صاثدغ  دصاع  الًدٍغ

ىة الٗامة هخُجة ه٣و الس بة واؾح٣ُاٖها ٢ض ًلح٤ الًغع بامل٩ل٠ والسٍؼ  5ب  .الًٍغ

 

                                                           
 .112-111لم  2007ل 1َا٢ة لا٢حهاصًة املالُة الٗامة لصاع املِؿغ  لٖمان لٍ دمحم 1
 .20دمحم ؤبى الىهاع وآزغون لمغط٘ ًب٤ ط٦غه لم  2
 .٢19ا  ي ًىؾ٠ وآزغونلمغط٘ ؾب٤ ط٦غه لم  3
 .113دمحم َا٢ة لمغط٘ ؾب٤ ط٦غه ل م 4
 .20-19ٞاش ي ًىؾ٠ لمغط٘ ؾب٤ ط٦غه لم   5
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 ثاهيا :الخحصيل الجبري رالطشيلت  ير العاديت 

٣دة الحدهدُل الجبد ي لوفدي  ٣ة الساهُة وهي ٍَغ بة مً ما٫ امل٩ل٠ ثلجإ بلى ٍَغ بُة لضًً الًٍغ ٖىض اؾحدالة اؾح٣اء دصاع  الًٍغ

بة ب٣ى  ال٣اهىن وفي بٌٗ  خُان الاؾدحٗا هة بدال٣ى  الٗمىمُدة  ولدِـ هظه الحالة ٞةن بصاع  الًغاثب ث٣ىم بحدهُل صًً الًٍغ

٣ددة لهددا الٗضًددض مددً تلُددات و همدداٍ وثسحلدد٠ مددً صولددة بلددى ؤزددغي ٣ٞددض  دد٤ ال جددؼبددةصاع  امل٩لٟددحن لهددظه الٍُغ ٖلددى  ث٩ددىن ٖددً ٍَغ

بة و٧ل الح٣ى١ الٗامة لو٢ض ثهدل بلدى خدض د٦دغاه  حم بُٗها في املؼاص الٗلني مً ؤطل بؾخُٟاء صًً الًٍغ بة ٍو ؤمىا٫ املضًً بالًٍغ

بة مددً  ٟددات زُحدد   هىددا٥ َددغ١ ثضلِؿددُة ومسل لحددبـ ملددض  مُٗىددة بصا ٧اهدددا لل٣دداهىن ٦مددا ٢ددض ثحسددظ قدد٩ل خغمددان امل٩لدد٠ بالًددٍغ

دددة ل٦مدددا جكدددح  ٚلدددى ؤن ٢ُمدددة  دددة ومماعؾدددة بٗدددٌ  وكدددُة الحجاٍع بُةاؾدددحسغاض بٗدددٌ الىرددداث٤ دصاٍع املؿدددحد٣ة جٗدددض صًىدددا  الًدددٍغ

ا ًجب اؾحٟحاء مً ؤمىا٫ املضًً  تا ٖى ً ةخالة الت ٦ة مسالة.  ؤ سامض  اهح٣ا٫ املل٨ُة مىه بلى بمحُاٍػ  آزٍغ

 اإلابحث الشابع :حىاهب في الىظام الضشيبي الجضائشي.  

بي الجؼاثدددغي وؤهٓمدددة ٞدددغى  دات الجباثُدددة فدددي الىٓدددام الًدددٍغ بي والحهدددٍغ فدددي هدددظا املبددددص ؾدددٝى هحُدددغ١ بلدددى مٟهدددىم الىٓدددام الًدددٍغ

بة.  الًٍغ

 شيبي.اإلاطلب ألاول :مفهىم الىظام الض

بي  بي ٞالبٌٗ ًغي ؤن مٟهىم الىٓام الًٍغ ٠ الىٓام الًٍغ  ًت اوح بحن مٟهىم واؾ٘ ومٟهىم ي٤ُ.ثحٗضص جٗاٍع

٣دة ٖمدل مددضص  اإلافهىم الىاظع للىظفام الضفشيبي : .1 ٍغ بي طي مالمدذ َو بي بداملٟهىم الىاؾد٘ هدى ه٩ُدل يدٍغ الىٓدام الًدٍغ

 1ضوعها  دَاع الظي جٗمل ُٞه الًغاثب.املجحم٘ والتي ً ؤهضاٝومالثمة للنتىى بضوعه في ثد٤ُ٣ 

بي مٗدحن لطلد٪ ال٨ُدان  ة الٗىانغ دًضًىلىطُة والا٢حهاصًة والٟىُة والتي ًاصي ثغا٦ تا بلى ٦ُان يدٍغ ٦ما ٌٗٝغ ٖلى ؤهه مجمٖى

 2الظي ًمسل الىاطهة الحؿُة للىٓام والظي ثسحل٠ مالمده بالًغوع  في مجحم٘ مح٣ضم ا٢حهاصًا ًٖ نىعثه محسلٟة

 

دددة ال٣ىاٖدددض ال٣اهىهُدددة والٟىُدددة التدددي اإلافهفففىم الضفففيم للىظفففام الضفففشيبي .2 بي بددداملٟهىم الًددد٤ُ ٌٗندددي مجمٖى : الىٓدددام الًدددٍغ

٘ بلدى الدغابِ بلدى الحدهدُل بي فدي مغخلدة املححالُدة مدً الخكدَغ لوهدى مدا ٌٗدٝغ بدالحىُٓم الٟندي 3ثم٨ً مً الاؾح٣ُإ الًدٍغ

بة خُددص ث٣ددىم الضولددة باملٟايددلة بددحن ؤهددىإ ال بي للًددٍغ ًددغاثب املىطددىص  وازحُدداع مددا ًم٨ددً ازحُدداعه يددمً اله٩ُددل الًددٍغ

 ازحُاع الُغ١ الالثمة واملىاؾبة لحدهُل طملة الًغاثب املٟغوية.  زح للحإجي مغخلة عحِ هظه الًغاثب وفي 

بي ًغث٨دددؼ ٖلدددى الدددىمِ الٟندددي الدددظي مدددً زاللددده ًدددحم ا تدددي ثٟدددغى ثب الاغ زحُددداع الًدددزالندددة طلددد٪ ؤن مٟهدددىم الًددد٤ُ للىٓدددام الًدددٍغ

غ١ الحدهُل. وؤلُاتمٗضالتتا و٦ظا بطغاءات هظا ال٣غى   4َو

                                                           
ؼ ٖسمان  1 ة لصون ؾىة اليكغ لم ؾُٗض ٖبض الٍٗؼ بُة مضزل ثدلُلي وثُب٣ُي لم٨حبة دقٗإ الٟىُة لدؾ٨ىضٍع  .13لق٨غي عطب الٗسماوي لالىٓم الًٍغ
ىُة والضولُة ل2 ىن ًدُاوي ههح   لالًغاثب الَى  .75لالجؼاثغ لم  les pages bleues internationalesبٖى
بُة لالضاع الجامٗ 3 ٤ لالىٓم الًٍغ ة لًىوـ ؤخمض البٍُغ  . 19لم  2001ُة لدؾ٨ىضٍع
 .٢22اش ي ًىؾ٠ لمغط٘ ؾب٤ ط٦غه لم 4
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 ٞغى الًغاثب في الجؼاثغ ؤهٓمة اإلاطلب الثاوي:

 :ؤوال :الىظام الحليلي 

 1مداؾبة ثمؿ٪ َب٣ا لل٣ىاهحن و هٓمة املٗمى٫  تا. ؤؾاؽًدضص الغحذ الح٣ُ٣ي ٖلى 

بة ٖلددى الددضزل دطمددالي بُغ  ؤٖمددالهم  ٣ٍددة الىٓددام الح٣ُ٣ددي باليؿددبة لأل ددسام الددظًً ًٟددى١ ع٢ددملحدضًددض الددغحذ السايدد٘ للًددٍغ

ت ثدب ٖلُده مؿد٪ مداؾدبة ٧املدة َب٣دا لل٣دىاهحن املٗمدى٫  تدا واؾدحٓهاعها ٖىدض الحاطدة ؤو ٖىدض الُلدب  30.000.000 ا ٍو صض ؾىٍى

 2مً َٝغ بصاع  الًغاثب.

ل  30وفي هظا الىٓام ًجب ٖلى امل٨ٟلحن ؤن ٨ًحخبىا ٖلى ؤ٦ث  ًىم  دا زانا ًٖ مبلٜ عحدهم الهدافي للؿدىة ؤبٍغ مً ٧ل ؾىة ثهٍغ

ش الاؾحد٣ا١ بلى ًىم  و٫ املٟحىح املىالي. ذ ًىم ُٖلة ٢اهىوي لًاطل ثاٍع  3املالُة الؿاب٣ة لٖىضما ًيحهي ؤطل بًضإ الحهٍغ

بة خؿددب الددغحذ الح ٦136مددا ًسًدد٘   ددسام املٗىُددىن املكدداع بلدد تم فددي املدداص   مهمددا ٧ددان مبلددٜ  ٣ُ٣ددي وطىحددا لىٓددام ٞددغى الًددٍغ

دضص الغحذ الح٣ُ٣ي ٖلى ؤؾاؽ مداؾبة ثمؿ٪ َب٣ا لل٣ىاهحن و هٓمة املٗمى٫  تا. ما٫ املح٤٣ ٍو  4ع٢م ٖ 

 .2019مً ٢اهىن املالُة لؿىة  8ثم جٗضًلها بمىطب املاص   2امل٨غع  282املاص  

بة الدددظًً خ٣٣دددىا ع٢دددم ؤٖمدددا٫  2امل٨دددغع  282املددداص   بة الجؼاثُدددة الىخُدددض  لٖىدددض :ؤمدددا امل٩لٟدددىن بالًدددٍغ ًحٗدددضي ؾددد٠٣ ٞدددغى الًدددٍغ

لهم بلى هٓام الغحذ الح٣ُ٣ي.  5ازححام الؿىة املىالُة التي ًحم ٞ تا ثجاوػ الحض املظ٧ىع ؤٖاله ُٞحم ثدٍى

 ثاهيا :الضشيبت الىحيذة:

بة طضًددض  ؤخددضنتا ٢دداهىن املالُددة لؿددىة  ددض  الغؾددمُة الٗددضص  2007وهددي يددٍغ طدداءت لحسلدد٠ الىٓددام لخُددص  2006ؾددىة  85فددي الجٍغ

بة ٖلدى الدضزل دطمدالية  ة والغؾدم ٖلدى ال٣ُمدة TAPوالغؾدم اليكداٍ املنهدي ة IRG)الجؼافي والظي ٧دان ٌكدمل ردالذ يدغاثب لالًدٍغ

 ة.TVAاملًاٞة ة

بة الجؼاُٞدددددة الىخُدددددض    ددددسام الُبُُٗدددددىن ؤو املٗىُددددىن والكدددددغ٧ات والحٗاوهُدددددات التددددي ثمددددداعؽ وكددددداَا   ًسًدددد٘ لىٓدددددام الًددددٍغ

ة لالظًً ال ًحجاوػ ع٢م ؤٖمالهم الؿىىي رالرحن ملُدىن صًىداع طؼاثدغي نىاُٖ ُا ؤو مهىة ٚح  ثجاٍع ا ؤو خٞغ  30.000.000ةا ؤ, ثجاٍع

 صضة .

٘ لواملاهلدددىن لالؾددحٟاص  مدددً  بة الجؼاُٞددة الىخُددض  لاملؿدددخسمغون الددظًً ًماعؾددىن ؤوكدددُة ؤو ًىجددؼون مكدداَع  ٦مددا ًسًدد٘ للًدددٍغ

ني لضٖم جكٛ ني للحدإمحن ٖلدى صٖ٪  الهىضو١ الَى ني لضٖم ال٣غى املهٛغ  ؤو  الهدىضو١ الدَى ُل الكبا    ؤو الهىضو١ الَى

 1البُالة .

                                                           
ة لؿىة  148ماص  1 ة الجؼاثٍغ  .2015مً ٢اهىن الًغاثب املباقغ  والغؾىم املمارلة للجمهىٍع
 .32لم  2011بً ؤٖماع  مىهىع لبطغاءات الغ٢ابة للمداؾبة و الجباثُة لصاع هىمة لبضون َبٗة لالجؼاثغ ل 2
ة لؿىة  18املاص   3 ة الجؼاثٍغ  .2015مً ٢اهىن الًغاثب املباقغ  والغؾىم املمارلة للجمهىٍع
ة لؿىة  18املاص   4 ة الجؼاثٍغ  .2015مً ٢اهىن الًغاثب املباقغ  والغؾىم املمارلة للجمهىٍع
ض  الغؾمُة الٗضص  5 ش  81الجٍغ  .7لم  8لاملاص   2020لاملحًمً ٢اهىن املالُة لؿىة  2019-12-30لالهاصع بحاٍع
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بة الجؼاُٞدددة الىخُدددض  مؿددد٪ سدددجالت ةالى٣ٟدددات دًدددغاصاتة ماقدددغ مدددً َدددٝغ املٟخكدددُة املسحهدددة  ًحٗدددحن ٖلدددى السايدددٗحن للًدددٍغ

ات وحاليؿدددبة للدددظًً ٣ًدددضمىن زدددضمات ًلتز  وه٣ٟددداتتم املهىُدددة ثغؾدددل  بًدددغاصاتتممدددىن بمؿددد٪ صٞتددد  ب٢لُمُدددا لثحًدددمً ثٟاندددُل مكدددتً 

بة مددً طهددة والٗىاندغ املٗحمددض  لحدضًددض ع٢دم ؤٖمددالهم مددً  مددا٫ السايدد٘ للًدٍغ دصاع  الجباثُدة للسايدد٘ ثبلُٛدا ثبددحن ُٞدده ع٢دم ٖ 

 2طهة ؤزغي.

بة خؿدددب املٗلىمددددات الحدهدددل ٖل CPIث٣دددىم مٟخكدددُة الًدددغاثب ةاملغ٦دددؼ طددددىاعي  تدددا مدددً َدددٝغ مهددددلحة ة ؤوال بٟدددغى هدددظه الًدددٍغ

غ  صازدل ملٟده الجبداجي  ذ امل٩لد٠ بيداٞة بلدى املٗلىمدات املحدٞى دغ مدايدغ فدي ٖدحن امل٩دان و٦دظا ثهدٍغ الحضزالت لضيتا مً زدال٫ ثدٍغ

ل ثغؾل دصاع  الجباثُدة ثبلُٛدا بلدى املؿدحٛل السايد٘ لىٓدام الجؼاُٞدة الىخُدض  بمىطدب عؾدالة مىمد ى ٖل تدا مد٘ بقدٗاع باالؾدحالم 

ما٫ لللمٗني باألمغ ؤطل مضثده رالردىن ةثبحن ُٞه با ة ًىمدا 30ليؿبة ل٩ل ؾىة مً ٞت   الؿيححن الٗىانغ املٗحمض  لحدضًض ع٢م ٖ 

ش اؾدحالم الحبلُدٜ لال بدضاء بمدا مىا٣ٞدة ؤو لح٣دضًم  مدا٫ التدي ًم٨دً ٢بىلهدا لوفدي خالدة  مد٘ ثبُدان ؤع٢دام  مالخٓاثدهلاٖحباعا مً ثاٍع  ٖ

بة.املىا٣ٞة ؤو ٖضم الغص في ت   3طا٫ املحضص  ٌٗحمض الح٣ضًغ الظي ثم ثبلُٛه ٧إؾاؽ لٟغى الًٍغ

 .2020مً ٢اهىن املالُة لؿىة  8ثم جٗضًلها بمىطب املاص   1م٨غع  282املاص  

ددا  1م٨ددغع  282املدداص   بة الجؼاُٞددة الىخُددض  ل  ددسام الُبُُٗددىن الددظًً ًماعؾددىن وكدداَا نددىاُٖا وثجاٍع ًسًدد٘ لىٓددام الًددٍغ

ُا و٦ظا ا ُة التي ال ًحجاوػ ع٢م ؤٖمالها الؿىىي زمؿة ٖكغ ملُىن صًىاع ةوخٞغ ة لماٖدضا ثلد٪ التدي 15.000.000لحٗاوهُات الحٞغ

بة خؿب الغحذ   4.الح٣ُ٣يازحاعت هٓام ٞغى الًٍغ

 حبائيت في الىظام الضشيبي الجضائشي. جصشيحاث اإلاطلب الثالث:

I. :الخصشي  بالىحىد 

 ؟ؤ/ مً الزي يلىم باهخخاب هزا الخصشي 

بة ٖلددى  بة ٖلددى الددضزل دطمددالي لؤو الًددٍغ بة الجؼاُٞددة الىخُددض  وللًددٍغ بة لزايددٗحن للًددٍغ بطا ٦ىددحم مددً امل٩لٟددحن الجددضص بالًددٍغ

ذ بالىطىص همىطض ٌؿلم مىه مً َٝغ دصاع  الجباثُة.  ؤعحاح الكغ٧ات لًحٗحن ٖل٨ُم ا٦ححا  ثهٍغ

 ى ؤحل الخصشي ؟ه ب/ ما

ذ بالىطىص في ؤ  ة ًىما ابحضاء مً بضء اليكاٍ.30طل ؤ٢هاه رالرحن ةًحم ا٦ححا  الحهٍغ

 هى ميان الخصشي ؟ ج/ ما

ذ بددددالىطىص لددددضي مٟخكددددُة الًددددغاثب التددددي ًخبدددد٘ لهددددا م٩ددددان مماعؾددددة وكددددا٨َم: ذ بددددالىطىص  ًددددحم الحهددددٍغ ًجددددب ؤن ًحًددددمً الحهددددٍغ

 املٗلىمات الحالُة:

                                                                                                                                                                                                            
ة لؿىة  1م٨غع  282املاص   1 ة الجؼاثٍغ  .2015مً ٢اهىن الًغاثب املباقغ  والغؾىم املمارلة للجمهىٍع
 . 32بً ؤٖماع  مىهىع لبطغاءات الغ٢ابة املحاؾبة والجباثُة لهٟـ املغط٘ الؿاب٤ لم  2
ة الج 2م٨غع  282املاص   3 ة لؿىة مً ٢اهىن الًغاثب املباقغ  والغؾىم املمارلة للجمهىٍع  .2015ؼاثٍغ
ض  الغؾمُة لالٗضص  4 ش  81الجٍغ  .66لم  8لاملاص   2020لاملحًمً ٢اهىن املالُة لؿىة  2019-12-30لالهاصع  بحاٍع
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 الاؾم والل٣ب-      

بة ومً طيؿُة ؤطىبُة.الٗىىان بالجؼاثغ وزاعض الجؼاثغ بطا ٦ى-        1حم م٩لٟحن بالًٍغ

 مالحظت:

ذ الؿددىىي باملددضازُل املاؾؿددات التددي لددِـ لهددا م٣ددغا مهىُددا صاثمددا فددي الجؼاثددغ والتددي  ال ذ بددالىطىص والحهددٍغ ثسًدد٘ اللتزامددات الحهددٍغ

٣ا لىٓام الا٢حُإ مدً املهدضع و٦دظا ا بة في الجؼاثغ ٞو ملاؾؿدات التدي ثسًد٘ ث٣ىم لاهُال٢ا مً الساعض لبٗملُات زايٗة للًٍغ

 2قهغا. 12ًىما زال٫ ٞت    183لىٟـ الىٓام لواملغثبِ ثضزلها بحىاطض زب ا تا في الجؼاثغ ملض  ال ثحجاوػ 

II. :الخصشي  الشهشي 

دددد٤ الا٢حُددددإ مددددً املهددددضع ةالغؾددددم ٖلددددى  بة والغؾددددىم املحهددددلة ه٣ددددضا ؤو ٖددددً ٍَغ ذ وخُددددض ٌٗحبدددد  ٦جددددضو٫ بقددددٗاع بالًددددٍغ هددددى ثهددددٍغ

بة ٖلدددى ؤعحددداح الكدددغ٧ات ٖلدددى الدددضزل دطمدددالي الخؿدددبُ-اليكددداٍ املنهدددي بة ٖلدددى الدددضزل دطمدددالي –٣ات ٖلدددى الحؿدددا / الًدددٍغ الًدددٍغ

بة ٖلى الضزل دطمالي مضازُل  مىا٫ املى٣ىلة–/ؤطىع   الغؾم ٖلى ال٣ُمة املًاٞة.-الغؾم الضازلي ٖلى الاؾوتال٥-الًٍغ

 ؤ/مً يلىم باهخخاب هزا الخصشي ؟

 ذ ةؾلؿل بة.– 50ضة ًجب ا٦ححا  الحهٍغ  لىن ؤػع١ة مً َٝغ املاؾؿات الحابٗة للىٓام الح٣ُ٣ي لٟغى الًٍغ

  ذ ةؾلؿلة ض  لىن بنية مً َٝغ دصاعات الٗمىمُة.-ؤ50ًجب ا٦ححا  الحهٍغ

 ب/ ما هى ؤحل الخصشي ؟

ً ة ذ في الٗكٍغ  ة ًىما  ولى مً الكهغ.20ًجب بًضإ الحهٍغ

 ج/ ما هم ميان بيذاع الخصشي ؟

ذ لضي ٢باية الًغاثبًجب بًضإ ال  التي ًخب٘ لها م٣غ ماؾؿح٪. حهٍغ

III. : الخصشي  العىىي باإلاذاخيل و الحىاصل 

 باليعبت للضشيبت ع ا الذخل ؤلاحما ي:-ؤ

  الخصشي  ؤلاحما ي باإلاذاخيل :1

ذ؟1.1  مً ٣ًىم با٦ححا  هظا الحهٍغ

ذ دطمالي باملضازُل ةؾلؿلة ض  ة مً َٝغ :1-ًجب ا٦ححا  الحهٍغ

                                                           
ة الٗامة للًغاثب لوػاع  املالُة لالجؼاثغ ل1  .76لم 2020الضلُل الحُب٤ُ للم٩ل٠ بالًغاثب لاملضًٍغ

 
 .76ب٤ ط٦غه لمالضلُل الحُب٤ُ للم٩ل٠ بالًغاثب لمغط٘ ؾ2
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 ُدا ؤو ٚحد  ثجداعي   سام ا دا ؤو خٞغ لُبُُٗدحن الحدابٗحن للىٓدام الح٣ُ٣دي الدظًً ًماعؾدىن وكداَا ندىاُٖا ؤو ثجاٍع

 ؤو ٞالحي.

 الُبُُٗدددحن الدددظًً ًد٣٣دددىن مدددضازُل محإثُدددة مدددً ثدددإطح  ٣ٖددداعات مبيُدددة ؤو ٚحددد  مبيُدددة بمدددا ٞ تدددا  عا ددد ي    دددسام

 الٟالخُة.

  1ىلة.املى٣  مىا٫ عئوؽ  سام املؿحُٟضًً مً مضازُل 

  ًًددددهٖلددددى مددددضازُل  ًدهددددلىن  طددددغاء الددددظ ددددهؤو ٚحدددد   ؤطٍغ دددداص  ٖلددددى ؤطددددغتتم الغثِؿددددُة باؾددددحشىاء   ددددسام  ؤطٍغ لٍػ

٪ فدددي  املماعؾدددحن بيددداٞة ٚلدددى وكددداَهم الغثِسددد ي وكددداَا جٗلُمُدددا ؤو فدددي مجدددا٫ البددددص بهدددٟة ما٢حدددة ؤو ٧إؾدددحاط قدددٍغ

 ماؾؿة جٗلُمُة.

 ما هى ؤحل بيذاع الخصشي ؟   1-2  

غؾل ٖلى  ٦ث  ًىم ًجب ا٦ححا  ا ذ دطمالي وطىحا لٍو ل مً ٧ل ؾىة. 30لحهٍغ  ؤٍٞغ

ذ ًىم ُٖلة ٢اهىهُة لًمضص ؤطل الاؾحد٣ا١ بلى ًىم مٟحىح ًلُه.  ٖىضما ًيحهي بًضإ الحهٍغ

 ما هى ميان بيذاع الخصشي ؟ 1-3

د٨م دطمالي بلى مٟخكُة الًغاثب التي ًخب٘ لها م٩ان ثىاطض  ى٨م الجباجي.ًحٗحن ٖل٨ُم بعؾا٫ ثهٍغ  مَى

 ما هي العىاصش الىاحب بدساحها في جصشيحىم؟  1-4

 ًحٗحن ٖل٨ُم:

 .باء الٗاثلُة ة بسهىم خالح٨م و٦ظا ثل٪ املحٗل٣ة باأٖل  ث٣ضًم ٧ل املٗلىمات الًغوٍع

 بة ة لحدضًض صزل٨م الساي٘ للًٍغ  ط٦غ مسحل٠ الٗىانغ الًغوٍع

 بخصشيحىم؟  بسفاكهاما هي الىثائم الىاحب  1-5

د٨م دطمالي  :ًحٗح ا١ ثهٍغ  ن ٖل٨ُم بٞع

 .٢اثمة   سام الظًً ٌٗحب ون طباثُا ثدد ٦ٟالح٨م 

 .باء الىاطب زهمها مً صزل٨م دطمالي  طضو٫ ٖ 

 ًجب ؤن ًبحن هظا الجضو٫:

 .ة بهٟة بلؼامُة  باليؿبة للضًىن املت ثبة والغحٕى املضٖٞى

 .ً2اؾم وم٩ان ب٢امة الضاث 

                                                           
 .77هٟـ املغط٘ لم 1
 .78الضلُل الحُب٤ُ للم٩ل٠ بالًغاثب لمغط٘ ؾب٤ ط٦غه ل2
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 ش الؿىض املحٗل  ٤ بالضًً.َبُٗة وثاٍع

  ة. املازغات ؤومبلٜ الٟىاثض  الؿىٍى

 ال٣ًاثُة التي ؤنضعت الح٨م. الجهة 

بة ٖلى الضزل  دطمالي:-  باليؿبة للًغاثب املباقغ  والغؾىم املمارلة ال٣ابلة للسهم مً الًٍغ

 .بة  1َبُٗة ٧ل يٍغ

 .بة  م٩ان ٞغى الًٍغ

 .بة ومبلٜ املؿاهمات  ماص  طضو٫ الًٍغ

 بحن ُٞه الٗىانغ الحالُة: ِٗكةلملنغ همِ االجضو٫ املحٗل٤ بٗىا-

 مبلٜ دًجاع ؤو ٢ُمة دًجاع و٦ظا ٖىىان:-

 .الؿ٨ً الغثِس ي 

 ة :في الجؼاثغ ؤو زاعض الجؼاثغ. اتد٢ام  الساهٍى

 الؿُاعات الؿُاخُة لؾ٨ىات م٣ُىع  لالُسىت لؤو ؾًٟ الجزهة لالُاثغات الؿُاخُة.-

 زضم مغحىن لمغحُات ل٢ُمات .

بي.مب ع الا  ٢حُاٖات مً املهضع التي ثمىذ الح٤ في ال٣غى الًٍغ

 2/الخصشيحاث اإلاهىيت الخاصت:2

دات السانة الحالُة: ذ دطمالي باملضازُل لًيبالي ٖل٨ُم ا٦ححا  الحهٍغ  بياٞة بلى الحهٍغ

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            
 
 .79هٟـ املغط٘ لم 1
 .79الضلُل الحُب٤ُ للم٩ل٠ بالًغاثب لمغط٘ ؾب٤ ط٦غه لم 2
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دات السانةة:I-1ع٢مة الجضو٫   الحهٍغ

هظام فشم  فئت اإلاذاخيل

 الضشيبت 

 آخش ؤحل إليذاع اإلاطبىعت 

 الخصشيحاث

 ميان بيذاع الخصشيحاث 

الىظام  ؤسبال مهىيت 

 الحليلي 

 30ع ا ألاهثر يىم  11ظلعلت ج

 افشيل مً ول ظىت

مفدشيت الضشائب التي يدبع لها 

 ميان مماسظت اليشا .

وفي حالت حعذد ؤلاظخغالالث 

اإلافدشيت التي يدبع لها ملش 

الششهت ؤو ملش اإلااظعت 

 الشئيس ي.

 30ع ا ألاهثر يىم    15ظلعلت ج  -        مذاخيل فالحيت 

 ؤفشيل مً ول ظىت 

مفدشيت الضشائب التي يدبع لها 

 الاشخغالميان 

مذاخيل سئوط 

 ألامىال 

 

 

 - 

 30ا ألاهثر يىم ع   

 ؤفشيل مً ول ظىت

دشيت الضشائب التي يدبع مف

 لهااإلاىطً الجبائي للمعخفيذ

  سواجب وؤحىس 

 

 

      - 

 30هثر يىم ع ا ألا 29ظلعلت ج  

افشيل مً ول ظىت 

رجصشي  يىخدب مً 

طشف اإلاعخخذم ؤو 

 اإلاذيً 

مفدشيت الضشائب التي يدبع لها 

معىً سب العمل ؤو ملش 

ماظعخه ؤو اإلاىخب الزي كام 

 بعمليت الذفع 

مذيشيت اإلااظعاث الىبري -

باليعبت للميلفين بالضشيبت 

الخابعين لها مهما وان محل دفع 

 للضشيبت  اإلاذاخيل الخاضعت 

 .02،ص 0202الدليل التطبيق للمكلف بالضرائب ،المديرية العامة للضرائب ،وزارة المالية ،الجزائر ، املهضع:

دات   ًىم ُٖلة ٢اهىهُة لًمضص ؤطل الاؾحد٣ا١ بلى ؤو٫ ًىم مٟحىح ًلُه.ٖىضما ًيحهي ؤطل بًضإ الحهٍغ

افيت الىحيذة:-ب  باليعبت للضشيبت الجض

 عمال الخلذيشي:الخصشي  بشكم ألا 

ذ زددام ثدددضص همىططدده دصاع  الجباثُددة  بة الجؼاُٞددة الىخُددض  ا٦ححددا  وإعؾددا٫ ثهددٍغ بة السايددٗىن للًددٍغ لددؼم امل٩لٟددىن بالًددٍغ

 طىان مً ٧ل ؾىة. 30لبلى مٟخل الًغاثب الظي ًخب٘ له م٩ان ثىاطض لوطل٪ ٢بل 
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 لجباثُة:ٖالو  ٖلى طل٪ ًحٗحن ٖل تم مؿ٪ وث٣ضًم ٖىض ٧ل َلب مً دصاع  ا

اتتم مضٖمددة بٟددىاثح  وح٩ددل الىردداث٤ –صٞتدد  مددغ٢م ومى٢دد٘ مددً َددٝغ املهددال  الجباثُددة  - ًحًددمً باليؿددبة ٧ددل ؾددىة ثٟانددُل مكددتً 

ة. ٍغ  1الحبً 

 صٞت  مغ٢م ومى٢٘ ًحًمً ثٟانُل مبُٗاثه. -

 الخصشي  النهائي:

بة املٗىُدددحن ؤن ٨ًحخبدددىا بدلدددى٫  دا نتاثُدددا ًحًدددمً ع٢دددم ٦1ثددد  مدددً الؿدددىة ن  طددداهٟي ٖلدددى   20ًحٗدددحن ٖلدددى امل٩لٟدددحن بالًدددٍغ لثهدددٍغ

ما٫ املح٤٣ ٞٗلُا.  ٖ 

بة ٖلُه ؤن ٌؿدضص  ذ املا٢د لٞةن امل٩ل٠ بالًٍغ ما٫ املهغح به بٗىىان الحهٍغ ما٫ املح٤٣ ع٢م ٖ  في خالة ما بطا ثجاوػ ع٢م ٖ 

ذ النتاجي. بة الح٨مُلُة املىا٣ٞة ٖىضما ٣ًىم با٦ححا  الحهٍغ  2الًٍغ

كددغ  ةٖىددضما ًحٗددض مددا٫ املح٣ددد٤ ٖحبددة زمؿدددة ٖو مددا٫ املح٣ددد٤  15.000.000ي ع٢دددم ٖ  صضة ملُدددىن صض لٞددةن الٟددداع١ بددحن ع٢دددم ٖ 

بة الجؼاُٞة الىخُض  باملٗضالت املىا٣ٞة. ما٫ املهغح به ًسً٘ للًٍغ  وع٢م ٖ 

ذ ٚحددد  م٨مدددل لُٞم٨نتدددا بطدددغاء الح دددحُدات ٖلدددى  ددد٤  ٖىدددضما ثددددىػ دصاع  الجباثُدددة ٖىاندددغ ث٨كددد٠ ٖدددً ثهدددٍغ  ؾدددـ املحدددضص  ٞو

 مً ٢اهىن دطغاءات الجباثُة. 19دطغاء املىهىم ٖلُه في املاص  

بي مدددد٘ ثُبُدددد٤ ال٣ٗىحددددات الجباثُددددة املحٗل٣ددددة  دددد٤ طددددضو٫ يددددٍغ بة الجؼاُٞددددة الىخُددددض  ٖددددً ٍَغ مددددات بٗىددددىان الًددددٍغ ًددددحم بطددددغاء الح٣ٍى

ذ ٚح  امل٨حمل املىهىم ٖل تا في املاص    لًغاثب املباقغ  والغؾىم املمارلة.مً ٢اهىن ا 10م٨غع  282بالحهٍغ

ذ النتاجي. م بال بٗض اه٣ًاء ؤطل ا٦ححا  الحهٍغ  ال ًم٨ً ؤن ًحم هظا الح٣ٍى

بة الجؼاُٞة الىخُض  لٖىض ازححام الؿدىة املىالُدة  بة الظًً خ٣٣ىا ع٢م ؤٖما٫ ًحٗضي ؾ٠٣ السًٕى للًٍغ ؤما امل٩لٟىن بالًٍغ

لهم بلى الىٓام الغحذ الح٣ُ٣ي.لحل٪ التي ًحم ٞ تا ثجاوػ الحض املظ٧ىع ؤ  ٖاله لُٞحم ثدٍى

مددا٫ املح٣دد٤  دان مبلددٜ ع٢ددم ٖ  بة املحددىلحن بلددى هٓددام الددغحذ الح٣ُ٣ددي زايددٗحن لهددظا  زحدد  مهمددا ٧د ًجددب ؤن ًب٣ددى امل٩لٟددىن بالًددٍغ

 3بٗىىان الؿىىات املالُة الالخ٣ة.

 الخصشي  الشهشي لالكخطاعاث ع ا ألاحىس:

ب ً ةًحىطب ٖلدى امل٩لٟدحن بالًدٍغ بة الجؼاُٞدة الىخُدض  لصٞد٘ املبدالٜ املؿدحد٣ة زدال٫ الٗكدٍغ ة ًىمدا 20ة السايدٗحن لىٓدام الًدٍغ

د زالله الا٢حُاٖات.   ولى مً الكهغ الظي ًلي السالزي املضوي الظي ؤطٍغ

 
                                                           

 .80الضلُل الحُب٤ُ للم٩ل٠ بالًغاثب لمغط٘ ؾب٤ ط٦غه لم1
 .81هٟـ املغط٘ لم 2
 .81بالًغاثب لمغط٘ ؾب٤ ط٦غه لم الضلُل الحُب٤ُ للم٩ل٠ 3
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 باليعبت للضشيبت ع ا ؤسبال الششواث:-5

 ما هي آحال وميان الخصشي ؟-1

ب ذ ًحًدمً مبلدٜ ؤعحداح املاؾؿدةلًحٗحن ٖلى امل٩لٟدحن السايدٗحن للًدٍغ بة  ة ٖلدى ؤعحداح الكدغ٧ات لا٦ححدا  ثهدٍغ السايدٗة للًدٍغ

 واملحٗل٣ة بالؿىة املالُة الؿاب٣ة.

ذ لدضي مٟخكدُة الًدغاثب التدي ًخبد٘ لهدا م٩دان ثىاطدض م٣دغ الكدغ٦ة ؤو م٣دغ املاؾؿدة الغثِؿدُة فدي ؤطدل ؤ٢هداه  ًجب بًدضإ الحهدٍغ

ل مً ٧ل ؾىة. 30  ؤٍٞغ

ذ ًىم ُٖلة ٢اهىهُة لًمضص ؤطل الاؾحد٣ا١ بلى ؤو٫ ًىم مٟحىح ًلُه.ٖىضما ًيحهي ؤطل   بًضإ الحهٍغ

ذ لضي مٟخكُة الًغاثب الظي ًخب٘ له م٩ان ثىاطض م٣غ   الكغ٦ة ؤو د٢امة الغثِؿُة لها.ًىصٕ الحهٍغ

 1ما هي الىثائم الىاحب بسفاكها بالخصشي  ؟-2

د٨م باملحزاهُة الجباثُة: ا١ ثهٍغ  ًحٗحن ٖل٨ُم بٞع

 .ات السانة بالغؾم ٖلى اليكاٍ املنهي  ٦ك٠ الضٖٞى

 .بة ٖلى ؤعحاح الكغ٧ات ة بٗىىان الًٍغ  ٦2ك٠ مٟهل ًٖ الخؿب٣ُات املضٖٞى

  ددل املٗمددى٫  تددا فددي بَدداع الٗملُددات املسحلٟددة املح٣٣ددة مدد٘ الكددغ٧ات املحهددلة  تددا ددغ  ؾُاؾددة ؤؾددٗاع الحدٍى وردداث٤ جؿددمذ بحبً 

دات املاؾؿدات ٢داهىن امدً  141.بمٟهىم ؤخ٩دام املداص   دة ٦بً  لًدغاثب املباقدغ  والغؾدىم املمارلدة. باليؿدبة للكدغ٧ات الحابٗدة ملضًٍغ

 ٖىضما ث٩ىن محدالٟة.

   م٨دددغع مدددً ٢ددداهىن دطدددغاءات  169ًت ثدددب ٖلدددى ٖدددضم ث٣دددضًم ؤو دًدددضإ ٚحددد  ٧امدددل للىرددداث٤ املُلىحدددة بمىطدددب ؤخ٩دددام املددداص

ش الحبلُدٜ لفدي ْدٝغ مىمد ى ٖلُده مد٘ بقدٗاع باالؾدحالم لثُبُد٤ ٚغامدة  ة ًىمدا ابحدضاء مد30ًالجباثُة لزال٫ ؤخل ٢ضعه رالرىن ة ثداٍع

ددداص  ٖلددى الٛغامدددة الؿدددالٟة الدددظ٦غ لًدددحم  50.000بمبلددٜ  ذ و جٗغيدددد للمغا٢بدددة لٞةهددده ٍػ صض بطا لدددم ثدتددد م املاؾؿدددة بلؼامُدددة الحهددٍغ

٣دددة ٚحدد  مباقدددغ  لوطلددد٪ بمٟهدددىم ؤخ  عحددداحمدددً  %25ٞددغى ٚغامدددة بيددداُٞة جؿددداوي  م٨دددغع مدددً ٢ددداهىن  ٩141دددام املددداص  املحلدددة بٍُغ

 .ةب املباقغ  والغؾىم املمارلالًغاث

 مالحظت:

ذ ث حُخي ٖلى  ٦ث  زال٫ الىاخض  ًم٨ً املاؾؿات طات الجمُٗة التي ًجب ؤن ثبد بكإن الحؿابات ا٦ححا  ثهٍغ

ً ة ٤ ة ًىما التي ثلي اه٣ًاء  طل ال٣اهىوي املىهىم ٖلُه في ال٣اهىن الحجاعي الو21والٗكٍغ جب ؤن ثٞغ ٣ٗاص هظه الجمُٗة ٍو

ذ يمً  طل الىراث٤ في ق٩له غ ا ال٣اهىوي التي ثاؾـ الح حُذ ال ثدد َاثلة ٖضم ٢بى٫ الحهٍغ ؾُما مدًغ الجمُٗة وث٣ٍغ

الالتزاماث الخاصت باإلااظعاث ألاحىبيت التي جماسط وشاطا ماكخا بالجضائش والتي ة ١2009.م  14مداٞٔ الحؿابات ةاملاص  

 ش ع ا بكامت مهىيت دائمت:ال جخىف

                                                           
 .82هٟـ املغط٘ لم 1
 .82الضلُل الحُب٤ُ للم٩ل٠ بالًغاثب لمغط٘ ؾب٤ ط٦غه لم 2
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٤ الىمىطض الظي ث٣ضمه دصاع  وإعؾاله بلى مٟخل الًغاثب املباقغ  مل٩ان ٞغى  ذ ٞو ثلتزم املاؾؿات  طىبُة با٦ححا  ثهٍغ

بة ٖلى  ٦ث  ًىم  ذ ب٨ك٠ مٟهل للمبالٜ التي صٞٗوتا املاؾؿة للٛح   30الًٍغ ٤ هظا الحهٍغ ل مً ٧ل ؾىة. ًجب ؤن ًٞغ اٍٞغ

 .الح٣ىُةامل٣اولة مً الباًَ وإقٛا٫ الضعاؾات وثإطح  الٗحاص ؤو املؿحسضمحن لومسحل٠ ؤطىع ال٨غاء واملؿاٖضات  قٛا٫ؤلل٣اء 

ذ ًىم ُٖلة ٢اهىهُة لًمضص ؤطل الاؾحد٣ا١ بلى ؤو٫ ًىم مٟحىح ًلُه.  1ٖىضما ًيحهي ؤطل بًضإ الحهٍغ

IV. :الخصشيحاث الخاصت بالضشائب والشظىم اإلاهىيت ألاخشي 

دات السانة بالًغاثب والغؾىم املهىُة الازغي.I -2ة  ع٢م الجضو٫   ة:الحهٍغ

 ميان إليذاع الخصشي  ؤكص ى ؤحل إليذاع  الخصشي  هىع الضشائب والشظىم

 الغؾم ٖلى اليكاٍ املنهي-

بة ٖلى الضزل دطمالي / - الًٍغ

  عحاح املهىُة

بةٖلى ؤعحاح الكغ٧ات.-  الًٍغ

ل 30ٖلى  ٦ث  ًىم  ة الًغاثب التي ًخب٘ لها م٩ان مٟخكُ اٍٞغ

بة  ٞغى الًٍغ

ً ة الغؾم ال٣ٗاعي  ة مً دهجاػ النتاجي 2في ؤطل قهٍغ

للبىاءات الجضًض  و٦ظا الحٛح ات ؤو 

الحدىالت التي ؤصزلد ٖلى ق٩ل ؤو 

ثسهُو املل٨ُة املبيُة ؤو ٚح  

 املبيُة 

مٟخكُة الًغاثب التي ًخب٘ لها  

 ثىاطض املل٨ُة.

 .08،ص 0202لتطبيق للمكلف بالضرائب ،المديرية العامة للضرائب ،وزارة المالية ،الجزائر ،الدليل ااملهضع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .83هٟـ املغط٘ لم 1
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 خالصت الفصل:

 

ًدددة ه٣ضًدددة ثحدهدددل ٖلُددده  بة خُدددص جٗحبددد  هدددضه  زحددد   ٍٞغ خاولىدددا مدددً زدددال٫ هدددضا الٟهدددل الحُدددغ١ بلدددى املٟددداهُم املحٗل٣دددة بالًدددٍغ

حن بة مدددً ثد٣ُددد٤ ؤهدددضاٞها املالُدددة  الضولدددة مدددً   دددسام الُبُُٗدددحن واملٗىدددٍى بٛدددغى جُُٛدددة ؤٖبا تدددا الٗامدددةل ل٩دددي ثدددحم٨ً الًدددٍغ

بة. ة املباصت باعياٞة بلى وطىص ثىُٓم ٞني طُض للًٍغ  والاطحماُٖة والا٢حهاصًة البض ؤن ثحى٠٢ ٖلى ٞٗالُة مجمٖى

 

دات التددددي ٣ًددددضمها امل٩لدددد٠ بلددددى بصاع  الًددددغاثب و       بي ٌٗحمددددض ٖلددددى الحهددددٍغ هددددضا خؿددددب الىٓددددام الددددض  ًسًدددد٘ لدددده.والىٓددددام الًددددٍغ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاوي
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 جمهيذ:

جٗحب  الًغاثب والغؾىم بهٟة ٖامة املحاؾبة الٗامة ٦ح٩ال٠ُ ثٟغى ٖلى املاؾؿة الا٢حهاصًةل باؾحشىاء الًغاثب ٖلى     

٣ ة مباقغ  ٖلى الىخُجة دطمالُة للضوع  ؤعحاح الكغ٧ات ٞهي ثمسل ث٩ال٠ُ ثحدملها املاؾؿة زال٫ الؿىة املالُة وثارغ بٍُغ

 املحاؾبُة.

 ل٪ مً زال٫ رالذ مباخص:رؾى٣ىم بضعاؾة مٟهلة آللُة املٗالجة املحاؾبُة للًغاثب والغؾىم و الٟهلا ظتٞو 

 مٟاهُم خى٫ املاؾؿة واملحاؾبة اإلابحث ألاول:

 ماهُة مداؾبة الًغاثب اإلابحث الثاوي:

 ٗالجة املحاؾبُة ألهم الًغاثب في املاؾؿة الا٢حهاصًةالالتزامات وامل اإلابحث الثالث:
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 مفاهيم حىل الحاظبت و اإلااظعت  :ألاول  اإلابحث

ة مدددددً زدددددال٫ الٗمدددددل  بحدلُلهدددددال  جمهيفففففذ:
 ً كددددداَات الا٢حهددددداص

 
املحاؾدددددبة هدددددي ؤصا  التدددددي جؿدددددحسضما لىنددددد٠ َبُٗدددددة الي

ة.  ُ حاؾب
ا
 وصعاؾوتال وثض٣ُ٢ها باؾحسضام  املٗلىمات امل

 

 عمىمياث حىل املحاظبت :ل ألاو  اإلاطلب

 حعشيف املحاظبت :ؤوال

دددة دددة وثدددض٣ُ٢ها  (Accounting) :املحاؾدددبة باعهجلحزً   ُ دددغ١ التدددي تتدددحم  بخسدددجُل الٗملُدددات املال
ا
دددة مدددً الُ هدددي مجمٖى

حٗل٣دددة بالًدددغاثبل ٦مدددا 
ا
ؿددداٖض  فدددي نددىاٖة ال٣دددغاعات خدددى٫ ال٣ًددداًا امل

ا
وثدلُلهددا وثىندددُلها لدددإلصاع ق  تدددضٝ ث٣دددضًم امل

ؿدداهم ا
ا
ددة مُٗىددةل و جددم  نددى٫ والالتزامددات ج  ُ   ػمى

ددض  الت السؿدداثغ و عحدداح ؤرىدداء ما ٗددض  حاؾددبة فددي الحٗددٝغ ٖلددى ما
ا
مل

ددددة السانددددة بدددداألٞغاص ؤو   ُ تددددا اليكدددداَات التددددي ثدٟددددٔ السددددجالت املال  بإن 
ت
ٗددددغيٝ املحاؾددددبة ؤًًددددا

ا
يكددددأتل وج

ا
السانددددة بامل

يكأت.
ا
 امل

 

 املحاظبت ؤهميت ثاهيا:

حاظبت في دوسها ألاظاا ّي بخحليم آلاحي:جىمً ألاهميت الخاصت 
ُ
 1بامل

 دددةل  ُ ة  املؿددداهمة فدددي ث٣دددضًم ثدلُدددل وا ددد  لجمُددد٘ الٗملُدددات املال  ُ ومدددً ردددم  جسدددجُلها فدددي مؿدددخىضات مداؾدددب

ة  ُ  ٢اهىه

  ددددة ٢ُمددددة يكددددأت ٖلددددى مٗٞغ
ا
ات وامل ؿدددداٖض  املكددددغٖو

ا
ددددةق  تددددضٝ ثلسُهددددها مل  ُ ثهددددي٠ُ وثغثِددددب الٗملُددددات املال

  .لح٩ال٠ُ املت ثبة للحهى٫ ٖل تادًغاصات السانة  تال وا

  يكإ  مً خُص السؿاثغ ؤو  عحاحل والحغم ٖلدى ثىيدُذ َبُٗدة املغ٦دؼ
ا
ما٫ السانة بامل ة هحاثج ٖ  مٗٞغ

ص  دض  ة ما  ُ   ػمى
ض   املالي  ؤرىاء ما

 . ة ٖىض الحا  ُ حاؾب
ا
تا جؿاٖض دصاع  ٖلى طم٘ البُاهات واملٗلىمات امل ما٫ق ألن  ٗض لٛة زانة باأٖل

ا
طدة لهدا ج

 أل 
ت
٣ا  و٢ات املىاؾبة لمما ٌؿاهم في صٖم نىاٖة ال٣غاع.وٞو

 

 

 

                                                           
الم املالي واملحاؾبيل الجؼاثغةل 1  6لطامٗة الحاض لسًغ باثىةل م2014-2013ؤخمض لٗماعية ؤهٓمة ٖد
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 ثالثا :ؤهذاف املحاظبت

ها:  ؿة ؤو الكغ٦ة ومً ؤهم  اؾ  ة للما ٍٝ يغوعٍ  حاؾبة بالىنى٫ بلى ؤهضا
ا
 تتحم  امل

زل ؿاهم في خؿا  الض  ٌا ا  ةق مم   ُ  .الؿىي بلى بٖضاص و٦حابة ال٣ىاثم املال

  .٣ى١ الٗمل ؤو املكغٕوثدضًض مىاعص والتزامات وخ

ات  لح٣ضًم زضمات ألصحا  الٗمل ؤو املكغٖو
ت
ٗحب  ؤصا 

ا
 .ج

يددحج ٖددً طلدد٪ ْهددىع ٞددغٕو وؤهددىإ  ةل ٍو ة والًددغوعٍ   ُ ددة  ؾاؾدد  ُ ؿدداٖض  دصاع  ٖلددى بٖددضاص الحؿددابات املال
ا
 مل
ت
ٗددض  ؤصا 

ا
ج

ة حاؾبة دصاعٍ 
ا
داؾبة الح٩ال٠ُل وامل حاؾبةل مسل ما

ا
 لٗلم امل

 

 

 اع املحاظبتؤهى  سابعا:

  ددددة  ُ ت بلددددى ثسههددددها فددددي ٖددددض   مجدددداالٍت مال ددددة ؤص   ُ لم ددددة ٖو حاؾددددبة مدددد٘ مددددغوع الى٢ددددد بحُددددىعاٍت ٨ٞغٍ 
ا
غت امل

 
ثددددإر

دٍة مدً ال٣ُاٖدات ؤو  هدىإ الساندة  تدال ومدً  مسلدة ٖل تدا ةل وهحج ًٖ طل٪ ْهدىع مجمٖى دة  وإصاعٍ  حاؾدبة دصاعٍ 
ا
امل

ددة سدداط ال٣ددغاعاتق  تدددضٝ هددي  :(Management Accountant ):باعهجلحزً 
 
ؿدداهم فددي صٖدددم ٖملُددة اث

ا
حاؾدددبة التددي ج

ا
امل

ىاؾدبة لدإلصاع ل 
ا
ح  املٗلىمدات امل دة مهمدة ثدٞى حاؾدبة دصاعٍ 

ا
يكدإ ل ُٞت ثدب ٖلدى ٢ؿدم امل دة للما  ُ الحٗٝغ ٖلى الحالدة املال

غ  سداَغ ل وإٖدضاص الح٣داٍع
ا
زغيل مسدل ثدلُدل  عحداحل وإصاع  امل

ا
 ؤ
ت
ىٟظ هظا ال٣ؿم مهاما ًا ةل والحسُدُِل ٦ما   ُ حاؾدب

ا
امل

ح ها بإؾلى  ؾهل وبؿُِ.وامحال٥ مهاعات  ةل وال٣ضع  ٖلى ثىُٓم وثغثِب املٗلىمات وثٞى  ُ  ث٣ىُة مداؾب

 دددة داؾدددبة الح٩دددال٠ُ باعهجلحزً  غ  :(Cost Accountant):ما يكدددأت ٖلدددى ثُدددٍى
ا
ؿددداٖض امل

ا
حاؾدددبة التدددي ج

ا
هدددي امل

ح  ؤمىالهدددداق مددددً زدددال٫ ٞدددددو ومح يكددددإ ل الٗملُدددات السانددددة بحدددٞى
ا
ددددضات امل ات الىاثجددددة ٖدددً ثىٍع هددددغٞو

ا
ابٗددددة ٧اٞدددة امل

ددة الح٩ددال٠ُ السانددة  ٗٞغ حاؾددبة فددي م 
ا
ؿدداهم هددظه امل

ا
ددة وثدلُددل  عحدداحل ٦مددا ج  ُ ددة املال  ُ ؿدداٖض طلدد٪ ٖلددى بٖددضاص املحزاه َو

ددددضها لددددإلصاع ق مددددً  جمدددد٘ الىحدددداثج التددددي ثددددم  الحهددددى٫ ٖل تددددا  تددددضٝ ثؼٍو
ا
ؤطددددل بدددداعصاع ل ودهحدددداضل والى٣ددددلل والٗمددددلل وث

ة.  ُ غ ال٨ٟاء  املال ؿاهم في ثٍُى
ا
ة  ؾالُب التي ج  املؿاٖض  ٖلى مٗٞغ

 دة دة باعهجلحزً   ُ حاؾدبة الح٩ىم
ا
سحلد٠  ؤهدىإ  :(Government Accountant):امل حسههدة بما

ا
حاؾدبة امل

ا
هدي امل

دددددة للح٩ىمددددداتق مدددددً   ُ حابٗدددددة الحالدددددة املال دددددة فدددددي ما  ُ حاؾدددددبة الح٩ىم
ا
دددددةق خُدددددص تتدددددحم  امل  ُ زدددددال٫ ثدضًدددددض  هٓمدددددة الح٩ىم

دة ؤرىدداء ثُبُد٤ ٖملُددة الحسُدُِ لليكدداَات   ُ يكددأت الح٩ىم ؿداٖض  للما
ا
ات السانددة بالًدغاثبل وث٣ددضًم امل املهدغٞو

ددددددددددددددددددة مددددددددددددددددددا٫ الحجاعٍ  ة مغاطٗددددددددددددددددددة وثددددددددددددددددددض٤ُ٢ ٖ   ُ حاؾددددددددددددددددددبىن الح٩ىمُددددددددددددددددددىن مؿدددددددددددددددددداول
ا
ددددددددددددددددددةل ٦مددددددددددددددددددا ًمحلدددددددددددددددددد٪ امل  ُ  1.املال

 

                                                           
ال1 ٘لم٢2014وتا بالحجاع  الال٨ت وهُةةلص ببغاهُم الؿُضلةاملحاؾبة الضولُة ٖو  .24لالُبٗة  ولىلاململ٨ة  عصهُة الهاقمُةلصاع ُٚضاء ليكغ و الحىَػ
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 : ماهيت اإلااظعتاإلاطلب الثاوي

اؾدددُة فدددي ؤي ٢ُدددإ ؤو وكددداٍ ا٢حهددداصي وهدددي ؤًًدددا الٗهدددب الحُدددىي والدددغثِـ ثمهُدددض :جٗحبددد  املاؾؿدددة السلُدددة  ؾ

ً خُدددص ثغ٦دددؼن البددددىذ والضعاؾدددات ٖلدددى  الا٢حهددداصي بلدددض مدددال ٞهدددي مددددِ ؤهًددداعه واهحمدددام الا٢حهددداصًحن واملؿدددحً 

٘ ٞاٖلُة املاؾؿة لبلٙى  صاء امل٣بى٫  ة التي جؿمذ بٞغ   .بًجاص  صوات واملىاهج الخؿُحً 

 .اظعت: حعشيف اإلاؤوال

د٠ املاؾؿدة ٖدٝغ ثُدىع مىدظ مددا ٣ًداع  رالردة ٢دغون بٗدض مدا ٧اهدد املاؾؿدات ثحمحدز بٗملُددات  ًم٨دً ال٣دى٫ بدإن جٍٗغ

٣ُة عهحداض الؿددل٘ والسدضمات و٧اهددد املاؾؿدات  ولددى جٗدٝغ ٦مىًددمات ٞالخُددة  ددد ٦ماؾؿدة جؿددٍى الؿدى١ بط ٖٞغ

مباقدغ  و سهدُة بدحن نداخب املاؾؿدة نٛح   خُص ثحمحدز بهدٛغ  جمهدا وح٣دضع  ث٨ىىلىطُدة بؿدُُة وبٗال٢دات 

 1.والٗما٫

 .مً خالل ما ظبم يمىً ظشد بعض الخعاسيف اإلاخعللت باإلااظعت الاكخصاديت

ة مً   سام مه٩ُلحن ٖلى ق٩ل وهميل  تضٝ بهحاض الؿل٘ والسدضمات ال٣ابلدة للمحداطغ   •  املاؾؿة هي مجمٖى

  . تضٝ ثد٤ُ٣ ؤ٢ص ى عحذ

ة واملاصًدددددة لليكددددداٍ  اؤنتددددداملاؾؿدددددة ٖلدددددى truchy.Mٌٗدددددٝغ • الىخدددددض  التدددددي ثجمددددد٘ ٞ تدددددا و ثيؿددددد٤ الٗىاندددددغ البكدددددٍغ

 .2الا٢حهاصًة

ٗدٝغ ؤًًددا املاؾؿدة  •  دة جؿدحٗمل عئوؽ  مددىا٫ و٢دضعات مددً »َو هدي مىٓمددة ثجمد٘ ؤ ساندا طوي ٦ٟدداءات محىٖى

 ؤطل بهحاض ؾلٗة ما والتي ًم٨ً ؤن ثبإ ؾٗغ ؤٖلى مً ث٩لٟة

  :عشيف الخا ي للماظعتومً هزه الخعاسيف يمىً اظخخالص الخ

 واؾدددوتال٧اتاملاؾؿدددة هدددي وخدددض  ا٢حهددداصًة مؿدددح٣لة ث٣دددىم بمدددؼض ٖىاندددغه لإلهحددداض املسحلٟدددة مدددً ٖمدددل وعؤؽ مدددا٫ 

 .وؾُُُة لهضٝ بهحاض وحُ٘ الؿل٘ والسضمات

 

 

 

 

 

                                                           
٘ل الجؼاثغل 1  . 8-7لم 2008ٚى٫ ٞغخاتل صاع السلضوهُة لليكغ والحىَػ

09لالجؼاثغل م 2هانغ صاصي ٖضونل ا٢حهاص املاؾؿةل صاع املاؾؿةل صاع املحمضًةل َبٗة 2 
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 ثاهيا: خصائص اإلااظعت الاكخصاديت

٠ الؿددداب٣ة للماؾؿدددة ًم٨دددً اؾدددحسالم الهدددٟات ؤو السهددداثو الحالُددد ة التدددي ثحهددد٠ هبدددا املاؾؿدددة مدددً الحٗددداٍع

 :الا٢حهاصًة

للماؾؿددددة  سهددددُة ٢اهىهُددددة مؿددددح٣لة مددددً خُددددص امحال٦هددددا لح٣ددددى١ ونددددالخُات ؤو مددددً مددددً خُددددص واطباتتددددا - 1 

 ومؿاولُوتا

ُٟة التي وطضت مً ؤطلها- 2 .  ال٣ضع  ٖلى دهحاض وؤصاء الْى

دد- 3 . داٝ ْو ددل ٧د مالددة ٧اُٞددة ؤن ث٩ددىن املاؾؿددة ٢دداصع  ٖلددى الب٣دداء بمددا ٨ًٟددل لهددا مددً ثمٍى غٝو ؾُاؾددُة مىاثُددة ٖو

 .و٢اصع  ٖلى ث٠ُُ٨ هٟؿها م٘ الٓغٝو املحٛح  

الحدضًددض الىا دد  لألهددضاٝ والؿُاؾددة والبدد امج وؤؾددالُب الٗمددل ٩ٞددل ماؾؿددة ثًدد٘ ؤهددضاٝ مُٗىددة جؿددىى بلددى - 4 

ُة باليؿبة لإلهحاضل ثد٤ُ٣ ع٢م ؤٖما٫ مٗحن  .ثد٣ُ٣ها: ؤهضاٝ ٦مُة وهٖى

ددد٤ دًدددغاصات يددمان املدددىاعص املال- 5  حمددداصات وإمدددا ٖدددً ٍَغ دد٤ الٖا ٩دددىن طلددد٪ بمدددا ٖدددً ٍَغ ُدددة ل٩دددي جؿدددحمض ٖملُاتتددا ٍو

 .ال٩لُة ؤو ًٖ ال٣غوى ؤو الجم٘ بحن هظه الٗىانغ ٧لها

ال بض ؤن ث٩ىن املاؾؿة مىاثُة للبِئدة التدي وطدضت ٞ تدا وجؿدحجُب لهدظه البِئدة ٞاملاؾؿدة ال ثىطدض مىٗؼلدة ٞدةطا - 6 

ل ؤما بطا ٧اهد ْدغٝو مٗا٦ؿدة  ٞةنتا ٧اهد ْغٝو البِئة مىاثُة ًم٨دً  ٞةنتداجؿحُُ٘ ؤصاء مهموتا في ؤخؿً الٓغٝو

 .ؤن جٗغ٢ل ٖملُاتتا املغطى  وثٟؿض ؤهضاٞها

املاؾؿددة وخددض  ا٢حهدداصًة ؤؾاؾددُة فددي اطحمددإ الا٢حهدداصي ٞباعيدداٞة بلددى مؿدداهموتا فددي دهحدداض وهمددى الددضزل - 7 

نيل ٞهي مهضع عػ١ ال٨سح  مً  ٞغاص  .1الَى

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 115لم 2غحاجيل ا٢حهاص املاؾؿةل بضون ط٦غ صاع اليكغل َبٗةبؾماُٖل 1ٖ
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 اإلااظعت الاكخصاديت ؤهىاع ثالثا:

  ./ؤهىاع اإلااظعاث جبعا للشيل اللاهىوي1

 :وهي املاؾؿات التي ًمل٨ها  سو واخض ولهظا الك٩ل مؼاًا منتا ماؾؿات ٞغصًة:  

 الؿهىلة في دوكاء والحىُٓم-

  .وجؿُح  املاؾؿة ًٖ هحاثج ؤٖما٫ املاؾؿة وهى الظي ٣ًىم بةصاع  وثىُٓم املؿئى٫  ناخب املاؾؿة هى

 :وهي املاؾؿات التي جٗىص مل٨ُوتا بلى  سهحن ؤو ؤ٦ث  ًلتدزم مدنتم بح٣دضًم خهدة مدً مدا٫ ؤو مدً  الكغ٧ات

 : ٖمل ال٢خؿام ما ٢ض ًيكإ ًٖ هظه املاؾؿة مً ؤعحاح ؤو زؿاع  وثى٣ؿم بلى ٢ؿمحن هما

  .٦كغ٧ات الحًامً وقغ٧ات طات مؿاولُة مدضوص  قغ٧ات   سام:-

 قغ٧ات الحىنُة باألؾهم وقغ٧ات املؿاهمة  مىا٫:قغ٧ات -

  ./ؤهىاع اإلااظعاث جبعا لطبيعت اإلالىيت2

 :ددة مددً  ٞددغاص قددغ٧ات ؤ ددسامل  املاؾؿددات السانددة وهددي املاؾؿددات التددي جٗددىص مل٨ُوتددا للٟددغص ؤو مجمٖى

 قغ٧ات ؤمىا٫.

 :الٗام وال٣ُإ السام وهي املاؾؿات التي جٗىص مل٨ُوتا بهىع  مكت ٦ة لل٣ُإ املاؾؿات املسحلُة 

 :ٖنتدددددا  للمؿدددددئىلحنوهدددددي املاؾؿدددددات التدددددي جٗدددددىص مل٨ُوتدددددا للضولدددددة ٞدددددال ًدددددد٤  املاؾؿدددددات الٗامدددددة ةالٗمىمُدددددةة

الحهدددددٝغ هبدددددا ٦ُٟمدددددا قددددداءوا وال ًدددددد٤ لهدددددم بُٗهدددددا ؤو بٚال٢هدددددا بال بطا وا٣ٞدددددد الضولدددددة ٖلدددددى طلددددد٪ و........ املاؾؿدددددات 

لحة اطحمددإ و  ددسام الددظًً ًىىحددىن ٖددً الح٩ىمددة فددي الٗمىمُددة مددً زددال٫ وكدداَها الا٢حهدداصي بلددى ثد٣ُدد٤ مهدد

دحم  مؿئىلىن جؿُح  وإصاع  املاؾؿات الٗامة  ٣دا لل٣دىاهحن الٗامدة للضولدةل هدظا ٍو ًٖ ؤٖمدالهم هدظه اثجداه الضولدة ٞو

 .الٗامة بمىطب ٢اهىن ؤو مغؾىم مٗحن ٌُٗ تا خ٤ مؼاولة وكاَات ا٢حهاصًة مدضص  بوكاء املاؾؿات

 

 



الفصل األول                                                                               االطار 

 النظري للضرائب
 

 

 ماهيت املحاظبت الضشيبيت .اإلابحث الثاوي: 

بُة ؤمدددغ هدددام و يدددغوعي ل٩دددل مداؾدددب ؤو نددداخب قدددغ٦ة ل خُدددص ؤنتدددا جٗمدددل ٖلدددى جٗدددضًل  جٗدددض املحاؾدددبة الًدددٍغ

بُة املىطىص  واملٗمى٫  تا .  الغحذ املحاؾبي لُخىاؾب م٘ ال٣ىاهحن الًٍغ

بُةل ممحزاتتا  الٗال٢ة بحن املحاؾبة و  لظا ؾىداو٫ مً زال٫ هظا املبدص الحٗٝغ ٖلى مٟهىم املحاؾبة الًٍغ

 الًغاثب.

 اإلاطلب ألاول : مفهىم املحاظبت الضشائب. 

 : حعشيف املحاظبت الضشائب. ؤوال 

ٖال٢دة  ؤؾداؽ. املحاؾبة الًغاثب  هي املحاؾبة التي ثحدضص مً زال٫ يدغاثب املاؾؿدات و التدي ث٣دىم ٖلدى 1

ٞغيدُات  بَداعاملحاؾبة الًغاثب ال ثسدغض ٖدً  نؤ بطاثها٫ املحاؾبة و الجباًة , ٞهي ٕٞغ املحاؾبة املالُة ل 

٘ الجبدددداجي ًددددارغ فددددي  ٘ الجبدددداجي ل ٞالخكددددَغ و مبدددداصت و ٢ىاٖددددض املحاؾددددبة املالُددددة بال بدددددضوص مددددا ٣ً دددد ي بدددده الخكددددَغ

املحاؾددددبة املالُددددة و ٢ىاٖددددضها املحٗدددداٝع ٖل تددددا خُددددص ًلددددؼم امل٩لٟددددحن بمؿدددد٪ صٞدددداثغ و سددددجالت مُٗىددددة ل وث٣ددددضًغ 

دات الجباثُددددة املس حلٟددددة التددددي ج٨ٗددددـ الالتددددزام الجبدددداجي ل٩ددددل م٩لدددد٠ وث٣ددددضًمها الددددى مهددددلحة الًددددغاثب ل الحهدددٍغ

 1وثدضًض دًغاصات و الح٩ال٠ُ واطبة السهم .

دداء  د٢ددغاعاتمددً َددٝغ املمددى٫ بةٖددضاص  ؤولهمددا. املحاؾددبة الًددغاثب ثددحم فددي اثجدداهحن 2 الجباثُددة التددي ثحًددمً ٖو

بة و طل٪ مً وا٢٘ مؿخىضات و صٞاثغ املمى٫  دة زب ا تدا الدظًً  دصاع ل و راه تمدا َدٝغ الًٍغ الًدغاثب و بمٗٞغ

 2الغ٢ابة و الًبِ الضازلي السانة  تم . ؤهٓمةممىلحن و مؿخىضاتتم و صٞاثغهم و  ب٢غاعات٣ًىمىن بٟدو 

ٟحن الؿدداب٣حن وؿددحسلو ان املحاؾددبة الًددغاثب هددي ٞددٕغ مددً ٞددغٕو املحاؾددبة ل ل٨ددً ثسحلدد٠  مددً زددال٫ الحٗددٍغ

بي .  ٖنتا في التزامها  بال٣ىاهحن الجباثُة املٗمى٫  تا في الضولة و التي جؿمذ بدؿا  الغحذ الًٍغ

 ثاهيا : خصائص املحاظبت الضشائب .

ة مً السهاثو ؤهمها : ٠ الؿاب٣ة ل هالخٔ ؤن املحاؾبة الًغاثب ثحمحز بمجمٖى  بىاءا ٖلى الحٗاٍع

 املحاؾبة الًغاثب زايٗة للىٓام املحاؾبي املُب٤ .  .1

ىاهحن الجباثُدددة املٟغويددة ل٩ددل صولدددة ل ٟٞددي الجؼاثدددغ مددسال ثسًدد٘ ل٣ددداهىن الًددغاثب املباقدددغ  و ثسًدد٘ لل٣دد  .2

مدددا٫ ل ٢ددداهىن الًدددغاثب ٚحددد  املباقدددغ  ل ٢ددداهىن الخسدددجُل ل  الغؾدددىم املمارلدددة ل ٢ددداهىن الغؾدددم ٖلدددى ع٢دددم ٖ 

 ٢اهىن الُاب٘ . 

                                                           
٤ الىٓام املحاؾبي املالي ل مى٨غ  م٣لٗة الؾح٨ما٫ محُلبات قهاص  ماؾت 1 ؤ٧اصًمي ل  بً هابي خؿحن ل َُبي اخمض ٖبض الجباع ل املحاؾبة الجباثُة ٞو

 . 6ل م  2017-2016طامٗة زمِـ ملُاهة ل الجؼاثغ ل 

اء ًخي اخمض  ج بُة ل طامٗة بنتا ل مهغ ل م ٞو . 23اػي ل املحاؾبة الًٍغ 2 
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اء اب .3 ح  مٗلىمات ثحٗل٤ بحدضًض الٖى بي . ن املحاؾبة الًغاثب تتضٝ بلى ثٞى  لًٍغ

 املحاؾبة الًغاثب مغثبُة ب٣ىاهحن املالُة .  .4

 املحاؾبة الًغاثب ثإزظ طمُ٘ دًغاصات التي ثسو اليكاٍ . .5

د مً اطل مكغٕو ما . .6  املحاؾبة الًغاثب ثإزظ طمُ٘ الى٣ٟات التي نٞغ

 اإلاطلب الثاوي : العالكت بين املحاظبت و الضشائب و ؤهم اعخباساث املحاظبت الضشيبيت .

 : العالكت بين املحاظبت و الضشائب . ؤوال 

دد٤   ُددض  و ال ًم٨ددً ثجاهلهددا ل خُددص ثددارغ الًددغاثب ٖددً ٍَغ ثحمحددز الٗال٢ددة بددحن املحاؾددبة و الًددغاثب بإنتددا ٖال٢ددة َو

بدا ب٣ددضع  بطال و هىالدد٪ ٞاثددض  ٦بدد ي ثحد٣د٤  ؤهىاٖهداثدضًدض م٣ددضاع الًددغاثب و  بي ٢ٍغ مددً  دم٩ددان٧ددان الددضزل الًددٍغ

٣ا للمباصت املحاؾبُة و مً هاخُدة ؤزدغي ٞدان الًدغاثب ثدارغ فدي املحاؾدبة و ؤهٓموتدا الضزل املحاؾبي امل حؿى  ٞو

 . 

 الخإثير اإلاخبادل بين اللىاعذ املحاظبيت و الضشيبيت : .1

بُة جٗحمدض  - بي للدغحذ او الىخُجدة الًدٍغ داء الًدٍغ ال٣ىاٖض املحاؾبُة ثإرغ ٖلدى الجباًدة : مدً الىا د  ؤن الٖى

بة و بالحالي ٖلى الغحذ الهافي ل ٞ بُة و هظا ما  دًغاصاتاملٗالجة املحاؾبُة ثارغ ٖلى خؿا  الًٍغ الًٍغ

 طٗل ال٣ىاهحن ثجب  املاؾؿات ٖلى الالتزامات بال٣ىاٖض املىهىم ٖل تا السانة بال٣ىاٖض املحاؾبُة .

ة التدي ثدارغ اؾحٗما٫ بٌٗ السُاعات الجباثُد بم٩اهُةال٣ىاٖض الًغاثب ثإرغ ٖلى املحاؾبة : املاؾؿة لها  -

ة خُص ًم٨نتا مسال الاؾحٟاص  مً اهحال٧ات زانة ثحٗل٤ ببٌٗ املمحل٩ات .   ٖلى هحاثج الحؿابات الساهٍى

 . العىامل التي حعيم العالكت بين املحاظبت و الضشائب :2

 ٢ض ث٩ىن ال٣ىاٖض الًغاثب في بٌٗ  خُان بُٗض  ًٖ الىا٢٘ . -

 اؾبُة لها ًاصي بلى مكا٧ل ثىُٓمُة . ج٣ُٗض ال٣ىاٖض الًغاثب و املٗالجات املح -

 ال٣ىاٖض الًغاثب صاثما ثحٛح  و ثٟغى ٣ًٓة طباثُة محىانلة . -

بة ؤوكإ مكا٧ل ث٣ح  ي ثضزل السب اء .   -  جٗضص دطغاءات و السُاعات الًٍغ

الحىاٞددد٤ املحاؾدددبي ٌُٗددد٤ هدددظه الٗال٢دددة زاندددة فدددي البلدددضان الٟغاه٨ٟىهُدددة و طغماهُدددا التدددي ًىطدددض  تدددا  -

بُة . اثها٫ ٦ب  ح  بحن ال٣ىاٖض املحاؾبُة و الًٍغ

 1وراث٤ مداؾبُة ملىرة بخسجُالت مداؾبُة ؾاب٣ة هاثجة ًٖ اٖحباعات طباثُة . -

 

                                                           
ُٟة الجىاثُة باملاؾؿة   ل مظ٦غ  الؾح٨ما٫ محُلبات ماؾت  ؤ٧اصًم1 ي ل طامٗة مدض  بضع الضًً ل ارغ ثدى٫ الىٓام املحاؾبي املالي الجضًض ٖلى الْى

 . 23-22ل م  2015-٢2014انضي مغحاح وع٢لة ل الجؼاثغ ل 
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 . الضشائب. الاخخالف بين املحاظبت اإلااليت و 3 

بي الددظي ٌٗحمددض ٖلددى الىخُجددة  دداء الًددٍغ ُددض  زانددة ُٞمددا ًحٗلدد٤ بحدضًددض الٖى مدد٘ ؤن للمداؾددبة و الجباًددة ٖال٢ددة َو

٘ املحاؾبي و الجباجي مؿح٣لحن ما ًيكا ٖىه ٖض  ازحالٞات زانة ٖلدى مؿدحىي  هدضاٝ  املحاؾبُة ل ل٨ً الخكَغ

 والىخُجة .

o : الاخخالف ع ا معخىي ألاهذاف 

املحاؾددددددبة هددددددضٞها بُٖدددددداء مٗلىمددددددات ص٣ُ٢ددددددة و نددددددىع  ندددددداص٢ة ٖددددددً الىيددددددُٗة املالُددددددة للماؾؿددددددة للمؿددددددحسضمحن • 

ىة ة .  املٗلىمات املالُة في و٢د مٗحن  ة الىيُٗة املالُة ل  صاء و ثض٣ٞات السٍؼ

بة ٖلددى ؤعحدداح الكددغ٧ات ل • بة هددضٞها يددبِ مبلددٜ الًددٍغ بُة جؿددحٗمل لحدضًددض الددغحذ السايدد٘ للًددٍغ ال٣ىاٖددض الًددٍغ

بة ٖلدددى املاؾؿدددات ل ثيكدددإ ٖمىمدددا ٖلدددى اختددد ام الحُاصًدددة الا٢حهددداصًة ختدددى ال ث٩دددىن ال٣دددغاعات  ٢ىاٖدددض ٞدددغى الًدددٍغ

 باعطغاءات الجباثُة . ؾُاؾُة محإرغ  

o : الاخخالف بين الىديجت املحاظبيت و الجبائيت 

 • ٘ ٘ الجبداجي ٞل٩دل جكدَغ ٘ املحاؾبي ًٖ الخكدَغ مٗداًح  جٗحمدض  بلدىو زهاثهده و ٌؿدحجُب  ؤهضاٞدهازحالٝ الخكَغ

مداؾدبُا ٖلى مٗاًح  مسحلٟة و هظا ما ًىجغ ٖىه ازحالٞات ٦بح   ٖلى مؿحىي الىخُجحدحن ٞلدِـ ٧دل مدا هدى م٣بدى٫ 

 هى م٣بى٫ طباثُا . 

دددا للىحددداثج مدددً اطدددل ثضدددسُم ؤو ثهدددٛح  •  مماعؾدددات الحد٨مُدددة مدددً َدددٝغ املؿددداولحن الدددظًً ًيحهجدددىن جؿدددُح ا مَٟغ

دددددد٤ امل٣اعهددددددة بددددددحن  ؤو ؤهددددددضاٞهمالىخُجددددددة املحاؾددددددبُة خؿددددددب  الهددددددغو  مددددددً الٗددددددبء الجبدددددداجي ل ٣ٞددددددض لددددددىخٔ ٖددددددً ٍَغ

دات الجباثُة و ال٣ىاثم املالُة ؤن املاؾؿا ت التدي ث٣دىم بخؿدُح  الىخُجدة لدضيتا ٞغو٢دات ا٦بد  بدحن الىخُجحدحن الحهٍغ

 مً املاؾؿات  زغي . 

الاؾخسماع فدي بٗدٌ  بلىالسُاعات الجباثُة املمىىخة ثبٗا للؿُاؾات املىحهجة مً َٝغ صولة ما ثضٞ٘ باملاؾؿات • 

 ة .  بًجابُةاملجاالت ل ما ًيكا ٖىه ٞغو٢ات في الىخُجححن ة ٞغو٢ات 

ت الحد٨ُمُة ٢ض ثيحج مً دٞغاٍ فدي اؾدحٗما٫ الخؿدح  الجبداجي ؤو ٖىدضما ث٩دىن املاؾؿدة فدي ويدُٗة مالُدة ٞغو٢ا• 

 نٗبة و طل٪ لحجىب السؿاع  .

ً التي ج• بي . مًؿمذ لهم بحُٗٓم رغوتتم و ثسٌُٟ اهوتاض ؾُاؾات مداؾبُة مً َٝغ املؿحً   1الٗبء الًٍغ

 

                                                           
 1 24ل مغط٘ ؾاب٤ ل م مدض  بضع الضًً 
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o الاخخالف في الخلييم املحاظبي و الجبائي  . 

ًيحج ًٖ الازحالٞات ؾاب٣ة الظ٦غ ازحالٞات في ٢ىاٖض الح٣ُدُم و َدغ١ الحؿدا  بدحن املاؾؿدة و دصاع  الجباثُدة • 

 و مً ؤهم الازحالٞات :  ؤهضاٞهمخؿب 

ددات :•  ؾدددىىات مددددسال ة ٞإ٢ؿددداٍ الاهددددحال٥ ًددددحم  5املددددا٫ الحجددداعي يتحلدددد٪ فددددي مدددض  مُٗىددددة ة  عؤؽفددددي املحاؾدددبة  الاهحال٧د

٘ الجبداجي ًحى٢د٘ الاهدحال٥  به٣انهاباء اليكاٍ و ًحم جسجُلها يمً ؤٖ ُٞمدا بٗدض مدً الىخُجدة املحاؾدبُة ل الخكدَغ

بة مدددً وطهدددة الىٓدددغ الجباثُدددة ٞٗدددضم  بددداء امل٣حُٗدددة مدددً الدددغحذ السايددد٘ للًدددٍغ و ه٣دددو ال٣ُمدددة ُٞٗحبددد  ؤن هدددظه ٖ 

 بُة . ًاصي بلى ازحالٝ ؾلبي بحن الىخُجة الجباثُة و املحاؾ حال٥الاه ؤٖباءا٢حُإ 

خؿب املٗاًح  املحاؾبُة املٗمى٫  بطباعي  في املحاؾبة جسجُل ه٣و ال٣ُمة للحسبُحات ه٣و ال٣ُمة للحسبُحات :• 

ٞغو٢دددات  بلدددىة ال٣دددىاهحن ة فدددي خدددحن ؤهددده ال ٣ًبدددل بال ه٣دددو ال٣ُمدددة املسدددجل و امل٣بدددى٫ طباثُدددا مدددا ًددداصي  ؤو تدددا فدددي البلدددض 

 صاثمة بحن الىخُجة املحاؾبُة و الجباثُة . 

مدددا٫ :• مدددا٫ ٢دددض ًددداصي بلدددى خ٣دددى١ ٦بحددد   ٚحددد   بناعثٟدددإ ع٢دددم ٖ  هدددظه  زحددد   ًدددحم جسدددجُلها  مُٛدددا اعثٟدددإ ع٢دددم ٖ 

٦سؿداثغ ٖلددى مؿددحىي الىخُجددة املحاؾددبُة ؤمدا ٖلددى مؿددحىي الجباًددة ٞهددظه الح٣دى١ ال ًم٨ددً ا٢حُاٖهددا مددً الىخُجددة 

ٗات الجباثُدة ل٩دل بلدض ٞهد ظه الازحالٞدات فدي املٗالجدة ثداصي بلدى ٞغو٢دات بال بكغٍو في بٌٗ الحاالت خؿدب الخكدَغ

 1. بًجابُةؾلبُة ؤو 

 اعخباساث املحاظبت الضشائب . ؤهمثاهيا : 

بة :  حباعات الحالُة ٖىض ثدضًض ال٣ىاٖض املحٗل٣ة بالًٍغ  ًجب ؤن ثغاري املحاؾبة الجباثُة الٖا

بة ٢ضع دم٩ان مً زال٫ الحض•  اء الًٍغ ٟاءاتمً  ًحٗحن ثسٌُٟ اليؿب و ثىؾُ٘ ٖو  ة .  ٖد

بة بدُددص ٩ًددىن ا٢ددغ  •  دداء الًددٍغ الٟٗلُددة للكددغ٦ة ل و طلدد٪ مددً زددال٫ ث٣لددُو الٟددىاع١   عحدداح بلددىًحٗددحن ثدضًددض ٖو

بي .  دم٩ان٢ضع   بحن الغحذ املحاؾبي و الغحذ الًٍغ

بة ٖلدددى ازدددظ ال٣دددغاعات املحٗل٣دددة بمماعؾدددة اليكددداٍ ل و٦مسددد• ا٫ ٖلدددى طلددد٪ ًيبالدددي الحدددض ٢دددضع دم٩دددان مدددً ثدددإرح  الًدددٍغ

دد٤ ٢ددغى ٧ددان بةم٩اهدده زهددم  بلددى دقدداع ًم٨ددً  ددل اليكدداٍ ل ٞددةطا مددى٫ امل٩لدد٠ وكدداَه ٖددً ٍَغ ال٣ددغاع املحٗلدد٤ بحمٍى

د٤  التدي   عحداحطاثُدة ٞدةن خهدو  ؤمدىا٫الٟىاثض التي ًضٞٗها ًٖ هظا ال٣غى ل في خحن لى اهه مى٫ وكاَه ًٖ ٍَغ

 في الا٢ت اى . دٞغاٍشج٘ امل٩ل٠ ٖلى ثضٞ٘ للمؿاهمحن لً ث٩ىن ٢ابلة للسهم و هى ما ٢ض ٌ

ل وكاَه ل  ؤمىالهلظل٪ مداٞٓة ٖلى مبضؤ الحُاص ل ًٟت ى ؤن ٌؿمذ للم٩ل٠ الظي ٌٗحمض ٖلى   الظاثُة في ثمٍى

 2ليكاَه .ا لى ؤهه ا٢ت ى  مىا٫ الالػمة ؤن ًسهم الٟاثض  التي ٧ان ؾُضٞٗه

                                                           
24 33 25-هٟـ املغط٘ل م  1 

٘ل الجؼاثغل م ة الجباثُةل صاع هىمة للُباٖة واليكغ والحىَػ .208-207عيا زالم يل قضعات الىٍٓغ 2 
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 الضشائب في اإلااظعت. همأل اإلابحث الثالث: الالتزاماث واإلاعالجت املحاظبيت 

ؾدددٝى هحُدددغ١ فدددي هدددظا املبددددص بلدددى ط٦دددغ ؤهدددم الًدددغاثب التدددي ثسًددد٘ لهدددا املاؾؿدددات الا٢حهددداصًةل و٦دددظا الالتزامدددات 

بُة لهظه الًغاثب و٦ُُٟة مٗالجوتا.  املحاؾبُة والًٍغ

 .  : ؤهم الضشائب اإلاباششة اإلافشوضت ع ا اإلااظعت الاكخصاديت الجضائشيت ألاول اإلاطلب 

و  1990/12/31املداعر فدي  90_36مدً ال٣داهىن  38ىن الًغاثب املباقغ  و الغؾىم املمارلدة بم٣ح د ى املداص  وكإ ٢اه

دة مدً الًدغاثب املباقدغ  و الغؾدىم املمارلدة  1990املحًمً ٢اهىن املالُة لؿىة  و ًدحدىي هدظا ال٣داهىن ٖلدى مجمٖى

بة ٖلدددى الدددضزل  بة ٖلدددى  IRGدطمددداليؤهمهدددا : الًدددٍغ  TAPل الغؾدددم ٖلدددى اليكددداٍ املنهدددي  IBSكدددغ٧ات ال ؤعحددداحل الًدددٍغ

بة ٖلددى  مددال٥  TFل الغؾددم ٖلددى ال٣ٗدداع  TAل الغؾددم ٖلددى ال٣مامددة املجزلُددة  VFالددضٞ٘ الجؼافددي  بة  IPل الًددٍغ و الًددٍغ

بة ٖلدى  ُلبل٨ً ؾِحم الت ٦حز في هظا امل IFUالجؼاُٞة الىخُض   بة ٖلدى الدضزل دطمدالي ل الًدٍغ ٖلى ٧ل مً الًٍغ

 .لالغؾم ٖلى ال٣ُمة املًاٞةلكغ٧ات ل الغؾم ٖلى اليكاٍ املنهي ا ؤعحاح

 . IBSالششواث  ؤسبال: الضشائب ع ا  ؤوال 

  الششواث . ؤسبالحعشيف الضشيبت ع ا 

مً ٢اهىن الًغاثب املباقغ  و الغؾىم املمارلدة ٖلدى اهده  135الكغ٧ات : ثىو املاص   ؤعحاحجٍٗغ٠ الًغاثب ٖلى  .1

ة  بة ؾدددىٍى حن   ثاؾدددـ يدددٍغ ٖلدددى مجمدددل  عحددداح و املدددضازُل التدددي ثد٣٣هدددا الكدددغ٧ات و ٚح هدددا مدددً   دددسام املٗىدددٍى

بة ٖلى  136املكاع بل تم في املاص   بة بالًٍغ  1الكغ٧ات. ؤعحاحجؿمى هظه الًٍغ

ا ٖلددددى  ؤًًدددداالكددددغ٧ات  ؤعحدددداح. و جٗددددٝغ الًددددغاثب ٖلددددى 2 بة جؿددددحد٤ ؾددددىٍى الكددددغ٧ات الهددددىاُٖة ل  ؤعحدددداحبإنتددددا يددددٍغ

ة ل ا بة ملهدلحة املحزاهُدة الٗامدة للضولدة و ثمسدل الحجاٍع ُة و ٦دظل٪ املىجمُدة ل صٞد٘ هدظه الًدٍغ ٖمىمُدا ل  بًدغاصالحٞغ

ل ه٣ٟاتتا الٗامة .  2و هي مً ؤهم دًغاصات التي جٗحمض ٖل تا الضولة لحمٍى

ة ل ثٟدددغى ٖلددد3 بة مباقدددغ  ؾدددىٍى بة ٖلدددى ؤعحددداح الكدددغ٧ات هدددي يدددٍغ ددد٠ الؿددداب٤ ًحضددد  ؤن الًدددٍغ ى .مدددً زدددال٫ الحٍٗغ

حبدداع  ددا للىٓددام الح٣ُ٣ددي صون  زددظ بٗددحن الٖا ددىن ل هددظه  زحدد   ثسًدد٘ بطباٍع  عحدداح التددي ًد٣٣هددا   ددسام املٗىٍى

ما٫ املح٤٣.  3 جم ع٢م ٖ 

٠ مددً بة ؤن وؿددحيحج الؿددداب٣ة الحٗدداٍع بة هدددي دطمددالي الدددضزل ٖلددى الًدددٍغ ة يددٍغ   عحددداح مجمددٕى ٖلدددى ثاؾددـ ؾدددىٍى

دددة الهددىاُٖة ُددة والحجاٍع حن و الكددغ٧ات ل و ثدددضٞ٘ هدددظه  التدددي والددضزى٫  ملىجمُدددةوا والحٞغ ًد٣٣هدددا   ددسام املٗىدددٍى

بة ٖلى  بة لهال  املحزاهُة الٗامة للضولة و ثدضص مٗض٫ الًٍغ  الكغ٧ات ٦ما ًلي :  ؤعحاحالًٍغ

                                                           
.  144ل م 2017لُٟي قٗباوي ل طباًة املاؾؿة ل الهٟدة الؼع٢اءل الجؼاثغل   1 

. 36ل م  2019مارلة ل مً ٢اهىن الًغاثب املباقغ  و الغؾىم امل 150املاص   2 
3- Mohand cherifainouche: L'essentiel de la fiscalité algérienne, Hiwarcom, Alger, 1993, p 209. 



 ضشائب في اإلااظعتالفصل الثاوي                         اإلاعالجت املحاظبيت لل

 

33 
 

 الؿل٘ . بهحاض%باليؿبة ألوكُة 19 -

ة البىددددداء و 23 - الؿدددددُاخُة والحمامُدددددة ل   وكدددددُةالٗمىمُدددددة و الدددددغي ل و ٦دددددظا   قدددددٛا٫%باليؿدددددبة  وكددددُد

 .  ؾٟاعباؾحشىاء و٧الة 

 % باليؿبة لألوكُة  زغي .26 -

 1% . 26ٖضم اخت ام مؿ٪ مداؾبة مىٟهلة ًاصي بلى ثُب٤ُ منتجي ملٗض٫  -

  الششواث . ؤسبالخصائص الضشيبت ع ا 

بة مً زال٫ املٟاهُم الؿاب٣ة بٗض  زهاثو ًم٨ً   في ما ًلي : بًجاػهاثحمحز هظه الًٍغ

حن .. 1  بة وخُض  ثٟغى و ثحٗل٤ باأل سام املٗىٍى  يٍغ

بة ٖامة : ثٟغى ٖلى طمُ٘  عحاح صون ثمُحز لُبُٗوتا .2   . يٍغ

بي ًسً٘ ملٗض٫ واخض لِـ بلى طضو٫ ثهاٖضي .3  ذ الًٍغ بة وؿبُة : ألن الٍغ  2. يٍغ

ائها ًحًمً عحذ ؾىة واخض  .4  ة : ألهه و خؿب مبضؤ الضوعات ل ٖو بة ؾىٍى  . يٍغ

ذ ٖلى الغحذ الؿىىي .5  دُه ل٩ىن امل٩لٟحن  تا ملؼمحن بالحهٍغ بة ثهٍغ  3. يٍغ

  فشضها . ؤظاطالششواث و  ؤسبالمجال جطبيم الضشائب ع ا 

 الششواث : ؤسبال.مجال جطبيم الضشيبت ع ا 1

بة ٖلى   املحاؾدبة ل  الؿدىة ؤوالكغ٧ات التي ثد٣٣د ؤعحاخها فدي الجؼاثدغ زدال٫ الؿدىة املالُدة  ؤعحاحثُب٤ هظه الًٍغ

بداء ال٣ابلدة للسهدم  بة مدإزىط  مدً الدغحذ الهدافي ؤي بٗدض َدغح طمُد٘ ٖ  الح٩دال٠ُ التدي ثخبد٘  ؤوو ث٩ىن هظه الًدٍغ

بدداء  زدددغي ٚحدد  ٢ابلددة للسهددم ثدضًدددض  ؤواليكدداٍ  ٠ التددي ثمدددـ صوع  الاؾددحٛال٫ مددا ٖددضا طلددد٪ ٞددةن ٧ددل ٖ  املهدداٍع

 4الىخُجة النتاثُة .

بة ٖلى       الكغ٧ات :  احؤعحثسً٘ للًٍغ

 املاؾؿات و الهُئات الٗمىمُة طات الُاب٘ الهىاري والحجاعي . -

 .12الكغ٧ات التي ثىجؼ الٗملُات و املىحجات املظ٧ىع  في املاص   -

 138.5في املاص   بل تاالكغ٧ات الحٗاوهُة و الاثداصًة الحابٗة لها باؾحشىاء الكغ٧ات املكاع  -

                                                           
. 36ل م  2019مً ٢اهىن الًغاثب املباقغ  و الغؾىم املمارلة ل  150املاص   1 

٘ ل الجؼاثغ بً ؤٖماعه مىهىع ل ؤٖما٫ مىخُة في ث٣ىُات الجباًة ل صاع هىمة للُبا  . 99ل م  2ل ٍ  2009ٖة و اليكغ و الحىَػ 2 

٘ ل ٖحن ملُلة الجؼاثغ ل  الم ل طباًة املاؾؿة ل صاع الهضي لليكغ و الُباٖة و الحىَػ .  54ل م  1ل ٍ  2018ولهي بٖى 3 

.  145بً ؤٖماعه مىهىع ل مغط٘ ؾاب٤ ل م  4 

. 30ل م  2019 مً ٢اهىن الًغاثب املباقغ  و الغؾىم املمارلة 136املاص   5 
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 ث :الششوا ؤسبالفشم الضشيبت ع ا  ؤظاط.2

بة :   ثسً٘ ٧ل  عحاح املح٣٣ة بالجؼاثغ لهظه الًٍغ

 ؤوثجدداعي  ؤو عحداح املح٣٣دة فدي قد٩ل قدغ٧ات ل و الٗاثدض  ٖدً املماعؾدة الٗاصًدة ليكداٍ طي َداب٘ ندىاري   -

 رابحة . ب٢امةٞالحي ٖىض ٖضم وطىص 

 اؾؿات.ؤعحاح املاؾؿات التي في الجؼاثغ بممسلحن لِـ لهم  سهُة مهىُة محمحز  ًٖ هظه امل -

ممسلدحن مُٗىددحن ل بال ؤنتدا ثمداعؽ بهددٟة مباقدغ  ؤو ٚحدد   ؤو ب٢امددةؤعحداح املاؾؿدات التددي وان ٧اهدد ال ثملد٪   -

ة . بهجاػمباقغ  وكاٍ ًحمسل في   1خل٣ة ٧املة مً الٗملُات الحجاٍع

ذ الدظي ثد٣٣دده ٖددً بطا - ني ٞدان الددٍغ  ٧اهدد ماؾؿددة ثمداعؽ فددي آن واخددض وكداَها بددالجؼاثغ زداعض التدد ا  الددَى

 ال٨ٗـ . برباتًٖ الا٢حًاء مً ٖملُات البُ٘ املىجؼ  بالجؼاثغ املح٣٣ة ٞ تا ل بال في خالة  ؤو دهحاضٖملُات 

 الششواث . ؤسبالدفع الضشيبت ع ا  آليت 

بة ٖلى   ٣ححن هما : ؤعحاحًحم صٞ٘ الًٍغ ٤ ٍَغ  الكغ٧ات ٞو

٣دددة 1 بة ل خُدددص ًدددحم  ؤهدددممدددً . هٓددام الدددضٞ٘ الحل٣ددداجي ة جؿدددب٣ُات ما٢حدددة ة : جٗحبددد  هدددظه الٍُغ الُدددغ١ لخؿدددضًض الًدددٍغ

ىة بة مً امل٩ل٠ هٟؿه ل و جؿضص ثل٣اثُا لسٍؼ  الًغاثب . بصاع مؿب٤ مً  بهظاعالًغاثب صون  خؿا  الًٍغ

بة ٖلى 2 الكغ٧ات ل مسل مدا  ؤعحاح. هٓام الا٢حُإ مً املهضع : ٌكمل هظا الىٓام بٌٗ املضازُل املحٗل٣ة بالًٍغ

بة ٖلى  ثم الحٗغى له ؾاب٣ا في  2الكغ٧ات . ؤعحاحاملٗضالت السايٗة للًٍغ

ة ٌؿددضص   ًح٩ددىن هٓددام الددضٞ٘ الحل٣دداجي مددً رددالذ جؿددب٣ُات ما٢حددة ل جؿددضص زددال٫ الؿددىة املالُددة هٟؿددها ل عنددُض جؿددٍى

 بٗض ٢ٟل الؿىة املالُة .

ش صً   الخؿب٣ُات املا٢حة :  ًوالجضو٫ الحالي ًى   ثىاٍع

بة ٖلى ة : الخؿب٣ُات امل II-1الجضو٫ ع٢م ة  الكغ٧ات . ؤعحاحا٢حة للًٍغ

 جاسيخ الدعذيذ الدعبيلاث

 ماعؽ 20 بلىُٟٞغي  20مً  الحيؿ٤ُ  و٫ 

 طىان 20 بلىماي  20مً  الحيؿ٤ُ الساوي

مب  20 بلى ؤ٦حىحغ 20مً  الحيؿ٤ُ السالص  هٞى

ة ل مً الؿىة الحالُة ٧إزغ ؤطل 30 عنُض الخؿٍى  ؤٍٞغ

 . 151ل م  2017املاؾؿة ل الهٟدة الؼع٢اء ل الجؼاثغ ل  املهضع : لُٟي قٗباوي ل طباًة

                                                           
. 145لُٟي قٗباوي ل مغط٘ ؾاب٤ ل م  1 

.   145هٟـ املغط٘ل م  2 
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ذ الجبداجي املهدغح بده للؿدىة املالُدة املايدُة ل مد٘ الٗلدم ؤن  30 ؤؾداؽًحم خؿا  ٢ُمة الخؿب٣ُات ٖلى  % مدً الدٍغ

ذ الجالؿدددىة املالُدددة ٢بدددل املا ؤؾددداؽالخؿدددب٤ُ  و٫ ًدؿدددب ٖلدددى  اجي للؿدددىة املالُدددة بددديدددُة فدددي خالدددة ٖدددضم ث٣دددضًغ الدددٍغ

 1ايُة ل و ًحم جٗضًله ٖىض الخؿب٤ُ الساوي .امل

 : IRG: الضشائب ع ا الذخل ؤلاحمال  ثاهيا

 : حعشيف الضشائب ع ا الذخل ؤلاحما ي 

بة ٖلى الضزل دطمالي ؾىة   ٟها ٦ما ًلي : 1991ل٣ض ثم ثإؾِـ يٍغ  ل خُص طاء جٍٗغ

بة 1 ة وخُددض  ٖلددى صزددل   ددسام الُبُُٗددحن هددي الًددٍغ بة ؾددىٍى ٖلددى الددضزل دطمددالي ل و ثٟددغى .ثإؾددـ يددٍغ

بة ٖلى الضزل الهافي   2للم٩ل٠   . دطماليهظه الًٍغ

بة متزاًددض  ثددضزل يددمً 2 ة ثاؾددـ ٖلددى الددضزل الهددافي و هددي يددٍغ بة وخُددض  ؾددىٍى .٦مددا جٗددٝغ ؤًًددا بإنتددا   يددٍغ

ىة  .  3الًغاثب املحهل ٖل تا لهال  السٍؼ

بة ٖلدددى ٟحن الؿددداب٣حن ًم٨دددً ال٣دددى٫ ؤن الًدددٍغ ة ثٟدددغى ٖلدددى  مدددً الحٗدددٍغ بة وخُدددض  ؾدددىٍى الدددضزل دطمدددالي هدددي يدددٍغ

ىة . دطماليالضزل الهافي   لأل سام الُبُُٗحن و هي مً الًغاثب التي ثجبي لهال  السٍؼ

 : خصائص الضشيبت ع ا الذخل ؤلاحما ي 

 الُبُُٗحن.   سامثُب٤ ٖلى صزل   -

بة ٧ل ؾىة ٖلى  - ة : جؿحد٤ الًٍغ بة ؾىٍى بة ؤو الضزى  ؤو عحاح  ؤؾاؽيٍغ ٫ التدي خ٣٣هدا امل٩لد٠ بالًدٍغ

 التي ثدهل ٖل تا زال٫ الؿىة .

بة بطمالُددة : ث٣دد٘ ٖلددى الددضزل دطمددالي الهددافي ل الددظي ًحدهددل ٖلُدده بٗددض َددغح مددً الددضزل دطمددالي   - يددٍغ

 السام الح٩ال٠ُ املىهىم ٖل تا ٢اهىها .

كمل ٧ل ٞئات الضزل .   - بة ؤخاصًة : ؤي ًًم َو  4يٍغ

بة ثهدداٖضًة : ًددحم - بة بحُبُدد٤ ؾددلم ثهدداٖضي م٣ؿددم الددى قددغاثذ مددً الددضزى٫ ل الددظي  يددٍغ خؿددا  الًددٍغ

بة ل ؤ٦ثد  ؤهمُدة  ٌؿمذ بحُب٤ُ مٗدض٫ ثهداٖضي ٦دظل٪ ل بكد٩ل ٩ًدىن ُٞده الٗدبء املل٣دى ٖلدى ٖداث٤ امل٩لد٠ بالًدٍغ

 ٧لما ػاص الضزل .

بة   - دُهيددٍغ دد٤ طددضو٫  ثهددٍغ ٍدات ثهددغ  ؤؾدداؽ٢اثمددة اؾددمُة ٖلددى  ؤو: مدداصام اهدده ًىيدد٘ و ًدهددل ٖددً ٍَغ

بة . ٤ امل٩لٟحن بالًٍغ  5بالضزى٫ امل٨حخبة ًٖ ٍَغ

                                                           
. 149بً ٖماع  مىهىع ل مغط٘ ؾاب٤ ل م  1 

.  76لُٟي قٗباوي ل مغط٘ ؾاب٤ ل م  2 

۔ 108بً ٖماعه مىهىع ل مغط٘ ؾاب٤ ل م  3 

٘ل الجؼاثغل  دمحم ٖباؽ مدغػي ل ا٢حهاصًات الجباًة و الًغاثب ل صاع هىمة للُباٖة واليكغ . 97ل م 2004والحىَػ 4 

97هٟـ املغط٘ل  5 



 ضشائب في اإلااظعتالفصل الثاوي                         اإلاعالجت املحاظبيت لل

 

36 
 

  فشضها . ؤظاطمجال جطبيم الضشيبت ع ا الذخل ؤلاحما ي و 

 .مجال جطبيم الضشيبت ؤلاحما ي :1

بة ٖلددى الددضزل دطمددالي باليؿددبة ملجمددل املددضازُل   ً ث٩لددُٟهم فددي الجؼاثددغ الًددٍغ ًسًدد٘   ددسام الددظًً مددَى

بة باليؿدددبة املحهدددلة مدددً ٢دددبلهم ل ٦مدددا ًسًددد ً ث٩لدددُٟهم فدددي الجؼاثدددغ لهدددظه الًدددٍغ ٘   دددسام الدددظًً لدددِـ مدددَى

 للمضازُل طات املهضع الجؼاثغي .

بة ٖلددى الددضزل دطمددالي   ددة    ددسامًسًدد٘ ٦ددظل٪ للًددٍغ ً   طىبُددة ؤومددً الجيؿددُة الجؼاثٍغ ؾددىاء ٧ددان مددَى

دهدددلىن ٖلدددى  ؤوث٩لدددُٟهم فدددي الجؼاثدددغ  بة ٖل تدددا  ؤعحددداحال ٍو الجؼاثدددغ بم٣ح ددد ى  بلدددىؤو مدددضازُل ًددددى٫ ٞدددغى الًدددٍغ

 اثٟا٢ُة طباثُة ثم ٣ٖضها م٘ بلضان ؤزغي .

بة الددددضزل ل املددددضازُل التددددي ًد٣٣هددددا   ددددسام   عحدددداح٦مددددا ث٨خسدددد ي َدددداب٘ • ددددة فددددي ثُبُدددد٤ يددددٍغ الهددددىاُٖة و الحجاٍع

 الُبُُٗىن الظًً : 

دددة ؤو بُٗهدددا ٣ًىمددىن بٗملُدددات الىؾددداَة ألطدددل قدددغاء ٣ٖددداعات و سدددجال •  ٌكدددت ون باؾدددهم هٟدددـ املمحل٩دددات  ؤوت ثجاٍع

اص  بُٗها .  ٖع

ددددض بددددالبُ٘ ًحٗلدددد٤ ب٣ٗدددداع ل و ٣ًىمددددىن بالؿددددىي مددددنتم •  الح٣ؿددددُم ل  ؤوهددددظا ال٣ٗدددداع بالحجؼثددددة  ؤرىدددداءٌؿددددحُٟضون مددددً ٖو

ض بالبُ٘   ٢1ؿم . ؤوقاعي ٧ل طؼء  بلىبالحىاػ٫ ًٖ الاؾحٟاص  مً الٖى

ًد٣٣ددددىن م٩اؾددددب • ىا٢هددددة و ندددداخب الامحُدددداػ و مؿددددحإطغ الح٣ددددى١ البلضًددددة ًماعؾددددىن وكدددداٍ الغا دددد ي ٖلُدددده امل• 

 2الح٣ى١ الاطحماُٖة ل٣اء ٖىى . ؤوما٫ بمىاؾبة ٖملُة الحىاػ٫ ًٖ ال٣ُم املى٣ىلة  الغؤؽناُٞة مً 

 فشم الضشيبت ع ا الذخل ؤلاحما ي . ؤظاط.2

بة ٖلى الضزل دطمالي الٗملُات   ؾاؾُةجكمل تلُة   الحالُة : لحؿا  الًٍغ

ة .  دعاصات بطماليمك٩ل مً  دطماليالٗملُة  ولى : الضزل السام •   الهاُٞة الٟئٍى

بداء املحدضص  ٢اهىهدا مدً الدضزل السدام  دطماليالٗملُة الساهُة : الضزل الهافي •  د٤ زهدم ٖ  ًدهل ٖلُه ٖدً ٍَغ

 .  دطمالي

ب•  د٤ زهدم الحسٟدٌُ السدام امل٣دضع   الٗملُة السالسدة : الدضزل دطمدالي السايد٘ للًدٍغ ة ًدهدل ٖلُده ٖدً ٍَغ

بة مكت ٦ة مً الضزل الهافي  بَاع% ل املمىىح في  10 ذ يٍغ  .  دطماليثهٍغ

                                                           
.  77لُٟي قٗباوي ل مغط٘ ؾاب٤ ل م  1 

الم ل طباًة املاؾؿة ل مغط٘ ؾب٤ ط٦غه ل م  .ل25ولهي بٖى 2 
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بة •  بة ٖلددى الددضزل الهددافي  دطمدداليالٗملُددة الغابٗددة : مبلددٜ الًددٍغ ًدهددل ٖلُدده بحُبُدد٤ الجددضو٫ الحؿددا  الًددٍغ

بة .   الساي٘ للًٍغ

بة الهاُٞة ًدهل ٖل تا بسهم ٧ل مً : الٗملُة السامؿة : الً•   ٍغ

بي املحٗل٤ بمضازُل  مىا٫ املى٣ىلة . -  ال٣غى الًٍغ

الحسًُٟات ان وطضت السانة باليكاَات املحمغ٦دؼ  فدي والًدات الجىدى  ة ثىدضٝو ل اًلحدزي ل ثمج اؾدد ل   -

ذ ملض   50واصعاع ة  ان ؤؾاؾُان هما  5% مً الٍغ غ قَغ  : ؾىىات وحهٟة اهح٣الُة م٘ ثٞى

 هظه الىالًات املظ٧ىع  ؾاب٣ا . بخضيفي  د٢امة 

 . 1ثد٤ُ٣ مضازُل محإثُة مً وكاٍ مماعؽ في هظه الىالًات 

٤ الجضو٫ الحهاٖضي ٦ما ًلي : بة ٖلى الضزل دطمالي ًٖ ٍَغ حم اخخؿا  الًٍغ  ٍو

بة ٖلى الضزل دطمالي . II2-الجضو٫ ة   ة : الجضو٫ الحهاٖضي لحؿا  الًٍغ

 وعبت الضشيبت خاضع للضشيبت ر د.ج  كعط الذخل ال

 %0 120000ال ًحجاوػ 

 %20 360000 بلى 120001مً 

 %30 1440000 بلى 360001مً 

 %35 1440000ًٟى١ 
 . 2ل م  2019مً ٢اهىن الًغاثب املباقغ  والغؾىم املمارلة  104املهضع : املاص  

 دفع الضشيبت ع ا الذخل ؤلاحما ي . آليت 

  33ملضازُل املىهىم ٖل تا في املاص  .الا٢حُإ مً ا1

طباثُددة فددي الجؼاثددغ  ب٢امددةلهددم  ؤ ددسام بلددى 33فددي املدداص   بلُددهًلددؼم املددضًً الددظي ٣ًددىم بددضٞ٘ املبلددٜ املكدداع  108املدداص  

 بةطغاء ا٢حُإ مً املهضع ٖىض صٞٗه لهظه املبالٜ .

ٖلددى املبددالٜ دطمالُددة ل ٚحدد  اهدده ًددحم  104ًدؿددب الا٢حُددإ مددً املهددضع بحُبُدد٤ املٗددض٫ املىهددىم ٖلُدده فددي املدداص   

دددددة بٗىدددددىان  60ثُبُددددد٤ ثسٟدددددٌُ ٣ًدددددضع    بمىطدددددب ٣ٖدددددض الاٖحمددددداص الدددددضولي ل ٚحددددد   دًجددددداعات% ٖلدددددى املبدددددالٜ املضٖٞى

 2امل٣ُمحن بالجؼاثغ .

 % مً مبلٜ  ثاوي .  80ًُب٤ ٖلى اؾحٗما٫ الب مجُات املٗلىماثُة ثسٌُٟ بيؿبُة  

                                                           
.24ل 2019مً ٢اهىن الًغاثب املباقغ  و الغؾىم املمارلة ل  104املاص   1 

. 25ل م  2019مارلة ل مً ٢اهىن الًغاثب املباقغ  و الغؾىم امل 108املاص   2 
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دة أل دسام ًماعؾدىن وكداٍ ًحٗلد٤ بداملهً الحدغ  ل مدً ٢بدل الضولدة ل . الا٢حُإ الظي ثسً٘ لده  2 جٗدا  املضٖٞى

 و الجماٖات املحلُة ل و الهُئات املحلُة و املاؾؿات . 

ة.3 ٕى عئوؽ  مىا٫ املى٣ىلة املىٖػ  . الا٢حُإ الظي ثسً٘ له ٍع

ددددىن عحددددٕى ال٣ددددُم املى٣ىلددددة ل   صٞٗهددددا بددددةطغاء ا٢حُددددإ مددددً املهددددضع ٣ًىمددددىا خددددحن  ؤنًحٗددددحن ٖلددددى املددددضًىحن الددددظًً ًىٖػ

 1. 54املىهىم ٖلُه في املاص  

 . TAPثالثا : الشظم ع ا اليشا  اإلانهي 

 : حعشيف الشظم ع ا اليشا  اإلانهي 

ا  بة مباقددغ  ثحدملهددا املاؾؿددة و هددى ًددضٞ٘ قددهٍغ بة ال ثمددىذ خدد٤ السهددم ٖلددى زددالٝ  ؤوهددى يددٍغ ٞهددلُا و هددي يددٍغ

بة ٖلددى  بيدداٞةثحدملهددا املاؾؿددة  بيدداُٞةاع  ٖددً ث٩لٟددة الغؾددم ٖلددى ال٣ُمددة املًدداٞة ل وهددى ٖبدد ٖددً ثدملهددا الًددٍغ

بة ٖلى  ؤوالضزل دطمالي   ة  IRGل  IBSالكغ٧ات ة  ؤعحاحالًٍغ

دددان ًدحددددىي  1996هددددظا الغؾددددم فددددي طدددداهٟي  ؤوصدددد ئ ًحًددددمً الغؾددددم ٖلددددى  ؤول مٗىيددددا بددددظل٪ الىٓددددام الؿدددداب٤ الددددظي ٧د

اٍ ٚحددد  ثجددداعي و هٓامددده ٢ددداهىن الًدددغاثب املباقدددغ  ل٨ىددده ؤخدددض اليكددداٍ الهدددىاري و الحجددداعي ل و الغؾدددم ٖلدددى اليكددد

ما٫ .  2ؤهىإ الغؾىم ٖلى ع٢م ٖ 

  ددا يدمً الًددغاثب املباقدغ  ل هٓدغا لٗددضم اؾدحٟاص  امل٩لدد٠ و٢دض ثدم ثهددي٠ُ الغؾدم ٖلددى اليكداٍ املنهدي هٍٓغ

بة مددً زددضمات محٗل٣ددة بالخؿددضًض ل  بة مددً ٢بددل امل٩لدد٠ بددضٞ بيدداٞةبالًددٍغ  بم٩اهُددةٗها صون بلددى ثدمددل ٖددبء الًددٍغ

 . ؤزغثدمُلها لشسو 

   ددددة ٢بددددل ؾددددىة ثسًدددد٘ للغؾددددم ٖلددددى اليكدددداٍ الهددددىاري و  1996و ٢ددددض ٧اهددددد اليكدددداَات الهددددىاُٖة والحجاٍع

ة ٧داملهً الحدغ   2.5الحجاعي بمٗض٫  %  6.05الغؾدم ٖلدى اليكداٍ الحجداعي بمٗدض٫  بلدى% ل و اليكاَات الٛح  ثجاٍع

 ٦ما ًلي :ٚح  اهه ثم جٗضًل ثُب٤ُ هظًً الغؾمحن 

% ل  3الظي مٗضلده   هابِبل باؾحشىاء وكاٍ ه٣ل املحغو٢ات بىاؾُة  2001% في  2ًُب٤ ٖمىما  ؤنبذ -

% صون الحددد٤ فدددي الاؾدددحٟاص  مدددً الحسًُٟدددات التدددي ؾدددحظ٦غ الخ٣دددا  1ل ُُٞبددد٤ ٖل تدددا مٗدددض٫  دهحددداضبِىمدددا وكددداَات 

 3بسهىم الغؾم ٖلى اليكاٍ املنهي .

 

 

 

                                                           
.  26ل م  2019ل مً ٢اهىن الًغاثب املباقغ  و الغؾىم املمارلة ل  121املاص   1 

. 50ل م  2019مً ٢اهىن الًغاثب املباقغ  و الغؾىم املمارلة ل  219املاص   2 

. 192لُٟي قٗباوي ل طباًة املاؾؿة ل مغط٘ ؾب٤ ط٦غه ل م  3 
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   اإلانهي :خصائص الشظم ع ا اليشا 

 ما ًحمحز به هظا الغؾم ما ًلي : ؤهممً  

ما٫ صون ازظ املبُٗات 1 بة مباقغ  ثحدملها املاؾؿة ل و ثدؿب ٖلى ع٢م ٖ  حباع . تطلة. يٍغ  بٗحن الٖا

م ؤن مٗضلها يئُل بال ؤهه ٌٗحب  ٖبء ر٣ُل ٖلى املاؾؿة .2  . ٚع

بة ثضزل في ؾٗغ ث٩لٟة املىحىض .3  . جٗحب  يٍغ

 ري هخُجة املاؾؿة ل ؾىاء خ٣٣د عحذ ؤو زؿاع  هي مُالبة بضٞ٘ هظا الغؾم . . ال ًغا4

 . ٌٗحب  ث٩لٟة نتاثُة ثحدملها املاؾؿة ل ؤي ؤهه ال ًمىذ خ٤ السهم . 5

ىة املاؾؿة ؾُىلوتا .6  1. الضٞ٘ الكهغي ؤو الٟهلي لهظا الغؾم ٌك٩ل ٖبء ٖلى زٍؼ

  ضه .فش  ؤظاطمجال جطبيم الشظم ع ا اليشا  اإلانهي و 

 .مجال جطبيم الشظم ع ا اليشا  اإلانهي :1

 ٌؿحد٤ الغؾم ٖلى اليكاٍ املنهي ٖلى : 

بة الظًً ًمل٩ىن ميكدإ  مهىُدة صاثمدة فدي الجؼاثدغ و  دطمالُة دًغاصات - املح٣٣ة مً َٝغ امل٩لٟحن بالًٍغ

بة ٖلدى الدضزل  ؤعحاخدهًماعؾىن وكاٍ ثسً٘  دة با دطمداليللًدٍغ ً / ٞئدة  عحداح ٚحد  طاٍع ؾدحشىاء املؿدحً 

لبُةطوي   في الكغ٧ات طات املؿاولُة املحضوص  . ٚ 

مددددا٫ع٢ددددم  - بة الددددظًً ًماعؾددددىن وكدددداَا ثسًدددد٘  ٖ   ؤعحاخددددهاملح٣دددد٤ فددددي الجؼاثددددغ مددددً َددددٝغ امل٩لٟددددحن بالًددددٍغ

بُة ٖلى  ة او الًٍغ بة ٖلى الضزل دطمالي / ٞئة  عحاح الهىاُٖة و الحجاٍع  2الكغ٧ات . ؤعحاحللًٍغ

-  

 م الشظم ع ا اليشا  اإلانهي :فش  ؤظاط.2

مددددا٫ بددددضون الغؾددددم ٖلددددى ال٣ُمددددة  دطمالُددددةًاؾددددـ الغؾددددم ٖلددددى املبددددالٜ   للمددددضازُل املهىُددددة دطمالُددددة ل ؤو ع٢ددددم ٖ 

 3املًاٞة ٖىضما ًحٗل٤  مغ بالسايٗحن لهظا املح٤٣ زال٫ الؿىة .

ٗه ٦ما ًلي :   خؿا  الغؾم : مٗضالت الغؾم وثىَػ

                                                           
ىن الجىاجي ل مىطهة لُلبة ؾىة ؤولى ماؾت  ثسهو مداؾبة و ثض٤ُ٢ ل طامٗة دمحم بىيُاٝ ل املؿُلة الجؼاثغ ل  جاع مب و٦ة ل مدايغات في ال٣اه1

 .44ل م  2017-2018

المل طباًة املاؾؿة مغط٘ ؾب٤ ط٦غه ل م  . 121ولهي بٖى 2 

.  50ل م  2019مً ٢اهىن الًغاثب املباقغ  و الغؾىم املمارلة ل  219املاص   3 
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 %. 2اليكاٍ املنهي   ًدضص مٗض٫ الغؾم ٖلى   -

 . دهحاطُة% بضون الاؾحٟاص  مً الحسًُٟات باليؿبة لألوكُة  1 بلىًسٌٟ مٗض٫ الغؾم   -

% ٦مدددددا ًلدددددي : مددددد٘  2البىددددداء و  قدددددٛا٫ الٗمىمُدددددة و الدددددغي ل ثددددددضص وؿدددددبة الغؾدددددم    ؤوكدددددُةُٞمدددددا ًسدددددو   -

 % . 25ثسٌُٟ بيؿبة 

ددد٘ بلددى  - مدددا٫ الىدداثج ٖدددً وكدداٍ ه٣دددل %  3ٚحدد  ؤن مٗددض٫ الغؾدددم ٖلددى اليكددداٍ املنهددي ًٞغ ُٞمددا ًسدددو ع٢ددم ٖ 

 املحغو٢ات بىاؾُة  هابِب .

٘ هاثج الغؾم ٖلى اليكاٍ املنهي ٦ما ًلي :  ًحم ثىَػ

 %. 66خهة البلضًة  -

 % . 29خهة الىالًة  -

 1% . 5خهُلة نىضو١ الًمان و الحًامً الاطحماري  -

ة ثابٗددة % مددً خهددُلة الغؾددم ٖلددى اليكدداٍ املنهددي الٗاثددض   50ثددضٞ٘ وؿددبة  للبلددضًات التددي جكدد٩ل صواثددغ خًددٍغ

% مً خهدة الغؾدم ٖلدى اليكداٍ املنهدي الٗاثدض  للبلضًدة املحب٣ُدة  50لىالًة الجؼاثغ بلى هظا  زح  . ثضٞ٘ وؿبة 

الحابٗة لىالًة الجؼاثغ بلى هظه  زح   ل م٣ابل زضمات ٚح  مدإطىع  للبلضًدة املٗىُدة واملسدجلة فدي الاثٟا٢ُدة بدحن 

 2الىالًات .البلضًات و 

  . الشظم ع ا الليمت اإلاضافتسابعا: الشظم ع ا الليمت اإلاضافت 

لبامل٣ابددل الالدددي الىٓددام الؿددداب٤  1991ؤؾددـ الغؾددم ٖلدددى ال٣ُمددة املًددداٞة فددي الجؼاثددغ بمىطدددب ٢دداهىن املالُدددة لؿددىة 

  .املخك٩ل مً الغؾم الىخُض دطمالي ٖلى دهحاض والغؾم الىخُض دطمالي ٖلى ثإصًة السضمات

 مفهىم الشظم ع ا الليمت اإلاضافت 

ددا ٖلددى طمُدد٘ الٗملُددات طات الُبُٗددة الهددىاُٖة   بة ٚحدد  مباقددغ  ًددضٞٗها املؿددوتل٪ النتدداجيل وثُبدد٤ بطباٍع هددي الًددٍغ

ؿغي ٖلى طمُ٘ مغاخل دهحاض  ُةل َو ة والحٞغ  3بهه ال ًهِب بال ال٣ُمة املًاٞة. بالوالحجاٍع

  خصائص الشظم ع ا الليمت اإلاضافت 

 4:حز الغؾم ٖلى ال٣ُمة املًاٞة بالسهاثو الحالُة ًحم

 املضازُل ؤي املهاٍع٠ و الاؾوتال٥ النتاجي للؿل٘ والسضمات. اؾحٗما٫: خُص ثسو ضشيبت حليليت -

                                                           
.52-51ل م  ٢2019اهىن الًغاثب املباقغ  و الغؾىم املمارلة ل  مً 222املاص   1 

. 52ء ل م  2019م٨غع مً ٢اهىن الًغاثب املباقغ  و الغؾىم املمارلة ل  222املاص   2 
المل الغؾم ٖلى ال٣ُمة املًاٞة ة املٗالجة املحاؾبُة للغؾم ٖلى ال٣ُمة املًاٞةةل صاع مىمة للُباٖة واليكغل ال3  .10لم 2004جؼاثغل بىقاش ي بٖى
 .٢2اهىن الًغاثب املباقغ  والغؾىم املمارلةل مغط٘ ؾب٤ ط٦غه. املاص  .4
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ىدة لدِـ بهدٟة مباقدغ  مدً َدٝغ املؿدوتل٪ النتداجي الدظي ٌٗحبد  املدضًً  :ضشيبت  ير مباششة - ؤي ثدضٞ٘ للسٍؼ

٘ الؿل٘ والسضماتالح٣ُ٣ي ول٨ً مً َٝغ املاؾؿة ا  .لتي هي بمسابة املضًً الكغري الظي ًًمً بهحاض وثىَػ

ُة الٗاصًة للمىحىض.ضشيبت وعبيت الليمت -  : خُص ثدهل بيؿبة ٢ُمة املىحجات ولِـ باالؾخىاص بلى الىٖى

: خُص ثسو الغؾدم ٖلدى ال٣ُمدة املًداٞة املمىىخدة للمىحدىض ضشيبت حعذد حعب بليت الذفعاث املجضئت -

فدددي نتاًددة الحل٣دددة التدددي بثباٖهدددا املىحددىض ٞدددةن الح٩لٟدددة الجباثُدددة دطمالُددة ثُددداب٤ الغؾدددم املحؿدددى ل  ؤن ٣ٞددِل بدُدددص

 بىاؾُة ؾٗغ البُ٘ للمؿوتل٪.

ؤي ثُبدد٤ ب٣ُددام املددضًً بدؿددا  الغؾددم املؿددحد٤ فددي املبُٗددات ؤو فددي  :ضففشيبت جخىكففف ع ففا آليففت الخصففىم -

سهدم منتدا الغؾدم املحًدمً للٗىاندغ  املكد٩لة لؿدٗغ الح٩لٟدةل ومدً ردم ٣ًدىم بدضٞ٘ الٟداع١ بدحن ث٣ضًم السضماتل ٍو

 الغؾم املحمل والغؾم املسهىم.

  .: وطل٪ باليؿبة للمضًىحن بما ؤهه محدمل مً َٝغ املؿوتل٪ النتاجيضشيبت محايذة -

 مجال جطبيم الشظم ع ا الليمت اإلاضافت 

 1 :ثسً٘ وطىحا للغؾم ٖلى ال٣ُمة املًاٞة 

مدا٫ الٗ .1 دة والسدضمات مدً ٚحد  ثلد٪ السايدٗة للغؾدىم الساندةل التدي ث٨خسد ي َابٗدا ٖملُات البُد٘ وٖ  ٣اٍع

حم بهجاػها في الجؼاثغ بهٟة اٖحُاصًة ؤو ٖغيُة ُال ٍو ا ؤو خٞغ   .نىاُٖا ؤو ثجاٍع

ُب٤ هظا الغؾم ؤًا ٧ان:  ٍو

بة ؤو ويددُٗوتم بػاء طددد٘  - مددا٫ السايدددٗة للًددٍغ الىيدد٘ ال٣دداهىوي لأل دددسام الددظًً ًحددضزلىن فدددي بهجدداػ ٖ 

 . الًغاثب  زغي 

 .ق٩ل ؤو َبُٗة ثضزل هاالء   سام -

 ٖملُات الاؾحح اص. -

 :العملياث الخاضعت للضشيبت وحىبا-ؤ

ما٫ وثحمسدل هدظه  ل٣ض خضصت هظه الٗملُات وط٦غت ٖلى ؾبُل الحهغ ولِـ املسا٫ في ٢اهىن الغؾىم ٖلى ع٢م ٖ 

 2  :الٗملُات ُٞما ًلي

 ة. تا  املبُٗات والخؿلُمات التي ٣ًىم  املىحجىن و قٛا٫ ال٣ٗاٍع

 ٣ا  املبُٗات والخؿلُمات ٖلى َبُٗوتا و ؤنلها ملسحل٠ املىحجات ؤو البًاج٘ املؿحىعص  واملىجؼ  ٞو

 مً َٝغ الحجاع املؿحىعصًً. لكغٍو البُ٘ بالجملة

                                                           
ة الٗامة للًغاثبل وػاع  املالُةل الجؼاثغل 1  .8لم  2017الضلُل الحُب٣ُي للغؾم ٖلى ال٣ُمة املًاٞةل املضًٍغ
بي وؾبل ثُٟٗله ل مغط٘ ؾب٤ ط٦غهل م _م2  86_85ل ٢اش ي ًىؾ٠ل   وا٢٘ الىٓام الًٍغ
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 تا ثجاع الجملة. املبُٗات التي ٣ًىم  

  لدة التدي ٣ًدىم  تدا السايدٗىن للغؾدم و٦ددظا الخؿدلُمات للدىٟـ والتدي جكدمل ٖلدى ٖملُدات ثسبدد ال٣دُم املى٣ى

 تددددددا السايددددددٗىن للغؾددددددم ألهٟؿددددددهم ثلبُددددددة لحاطُدددددداتتم السانددددددة ؤو خاطددددددات  املسبحددددددة التددددددي ٣ًددددددىم  مددددددال٥ ٚحدددددد  ثلدددددد٪

ٗهم ل٨دددً بكدددٍغ ؤن ال جؿدددحٗمل هدددظه  مددددال٥ عهجددداػ ٖملُدددات زايدددٗة للغؾدددم ٖلدددى ال٣ُمددددة  مؿدددخسمغاتتم ومكددداَع

دًجداع و ؤصاء السددضمات و ؤقدٛا٫ السددضمات والبددص وطمُدد٘ الٗملُدات مددً  املًداٞة ؤو ث٩دىن مٟٗددا  منتدال ٖملُددات

ة.  ٚح  املبُٗات و قٛا٫ ال٣ٗاٍع

  دددة املماعؾدددة مدددً َدددٝغ   دددسام الدددظًً ٌكدددت ون هدددظه  مدددال٥ باؾدددمهم بُددد٘ ال٣ٗددداعات واملحدددالت الحجاٍع

 تدا الىؾدُاء  لُدات التدي ٣ًدىمالٗملُة بهٟة اٖحُاصًة ؤو ٖغيدُة ٢هدض بٖداص  بُٗهدال و٦دظا الٗم السام ؾىاء ثمد

ملُدددات ثجؼثدددة  عا ددد ي مدددً ؤطدددل البىددداء وحُٗهدددا والتدددي ٣ًدددىم  تدددا مدددال٥  دددة ٖو لكدددغاء ؤو بُددد٘ ال٣ٗددداعات واملحدددالت الحجاٍع

 عا  يل ٦ما ٌكحمل ٦ظل٪ ٖملُات بىداء الٗمداعات طات الاؾدحٗما٫ الؿد٨ني ؤو املسههدة ليكداٍ منهدي ؤو ندىاري 

ة.ؤو ثجاعي وحُٗها بطا ٧اهد مىجؼ     في بَاع وكاٍ الت ٢ُة ال٣ٗاٍع

  ًاملحاطغ  في  قُاء املؿحٗملة مً ٚح   صوات وامل٩ىهة ٧لُا ؤو طؼثُدا مدً البالثدحن والدظهب والًٟدة ؤو مد

مددة الُبُُٗددة ؤو  قددُاء امل٣ُددض  ثدددد ع٢مددي    جدداع ٟددة الجمغ٦ُددة و٦ددظا الحددد٠  71_71ل 02_01ال٨ٍغ مددً الحٍٗغ

دددددات امل٣ُدددددض  ثددددددد ع٢مدددددي الٟىُدددددة  ندددددلُة و صوات ا مدددددً  99_07ل 99_06لٗح٣ُدددددة و قدددددُاء املكدددددمىلة فدددددي املجمٖى

ٟة الجمغ٦ُة  .الحٍٗغ

   .الُبُُٗىن والكغ٧ات ما ٖضا ثل٪ املحٗل٣ة باليكاٍ الُبي وقبه الُبي والبُُغي 

  الحٟدالت الٟىُددة و ؤلٗددا  الخؿددلُة بمسحلدد٠ ؤهىاٖهددا املىٓمددة مددً َددٝغ   ددسام الُبُُٗددىن والكددغ٧ات

   .املحٗل٣ة باليكاٍ الُبي والكبه الُبي والبُُغي  ٖضا ثل٪ ما

  الحٟدالت الٟىُددة و ؤلٗدا  الخؿددلُة بمسحلد٠ ؤهىاٖهددا املىٓمددة مدً َددٝغ   دسام ختددى ولدى ٧اهددد مىٓمددة

٘ الجاعي به الٗمل . ثدد ُٚاء  الجمُٗات السايٗة للخكَغ

 ض واملىانالت.املاصا  مً َٝغ بصاع  الب السضمات املحٗل٣ة بالهاث٠ و الحُل٨ـ  ً 

 باؾدددددحشىاء تدددددا املؿددددداخات ال٨بددددد ي ووكددددداَات الحجددددداع  املحٗدددددضص  ثجددددداع  الحجؼثدددددة  ٖملُدددددات البُددددد٘ التدددددي ث٣دددددىم 

بة السايٗىن للىٓام الجؼافي . ٣ًىم الٗملُات التي   تا امل٩لٟىن بالًٍغ

 .الٗملُات املىجؼ  مً َٝغ البىى٥ وقغ٧ات الحإمحن 

 1العملياث الخاضعت اخخياسيا: -ب

حن الدظًً ٣ًد٘ وكداَهم زداعض مجدا٫ ثُبُد٤ الغؾدمل  ًجىػ  حبداٍع ذ  ؤنلأل سام الُبٗحن و الٖا ًسحداعوا   بىداء ثهدٍغ

  .ال ٦خؿا  نٟة امل٩لٟحن بالغؾم ٖلى ال٣ُمة املًاٞة ل ٖلى ؤن ًؼوصوا بؿل٘ ؤو زضمات :منتم

 الحهضًغ. -

                                                           
ما٫ل مغط٘ ؾب٤ ط٦غهل املاص 1  .٢3اهىن الغؾم ٖلى ع٢م ٖ 
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- .ً  امل٩لٟحن بالغؾمل تزٍغ

 الكغ٧ات البت ولُة. -

ٟدداء املىهددىم ٖلُدده فددي املدداص  املاؾؿددات ثيحٟدد٘ بىٓددام  - ات باٖع ًسًدد٘ املٗىُددىن وطىحددا لىٓددام  42املكددتً 

 الغحذ الح٣ُ٣ي.

جددب ؤن ًىهدي الازحُدداع  مددا٫  بلددىًم٨دً َلددب الازحُدداعل فددي ؤي و٢ددد مددً الؿددىة ٍو ٖلددم املٟخكددُة الغؾددىم ٖلددى ع٢ددم ٖ 

هدددبذ هاٞدددظا  بةل ٍو الكدددهغ الدددظي ًلدددي الكدددهغ الدددظي مدددً الُدددىم  و٫ مدددً  اٖحبددداعاالدددظي ًخبددد٘ لهدددا م٩دددان ٞدددغى الًدددٍغ

 ٨ًحخب ُٞه الازحُاع.

 ًم٨ً ؤن ٌكمل الازحُاع ٧ل الٗملُات ؤو طؼءا منتا.

صٌؿدمب  مدً الؿدىة السالسدة  31ما لم ًدمل ثىداػ٫ ؤو ثى٢د٠ ٖدً اليكداٍل ٌُٛدي الازحُداع وطىحدا ٞتد   ثيحهدي فدي ًدىم 

ان الازحُاع.  التي ثلي الؿىة التي بضا ٞ تا ؾٍغ

جضص الازحُاع ي ذل ٣ًضم في ْٝغ رالرة ؤقهغ ٢بل اه٣ًاء ٧ل ٞت  .ٍو  مىُال ما لم ًدمل ه٣و نٍغ

 الخاضعىن للشظم ع ا الليمت اإلاضافت 

٣هددض بلٟددٔ املىددحج فدددي  هددا ٍو غٖو ًسًدد٘ للغؾددم ٖلددى ال٣ُمددة املًدداٞة ٧دددل مددً املىحجددىنل ثجدداع الجملددة والكدددغ٧ات ٞو

 1 :ال٣ُمة املًاٞة مجا٫ ثُب٤ُ الغؾم ٖلى

ددل   دسام والكددغ٧ات  .1 والددظًً ٣ًىمددىن باؾددحسغاض ؤو نددىاٖة املىحجددات و ًحٗهددضونتا بالحهدديُ٘ ؤو الحدٍى

م٣ددددداولحن ٢هدددددض بُٖا تدددددا الكددددد٩ل النتددددداجي الدددددظي ث٣دددددضم ُٞددددده بلدددددى املؿدددددوتل٪ ل٩دددددي ٌؿدددددحٗملها ؤو  ؤوبهدددددٟوتم ندددددىاُٖحن 

ل اؾحسضم مىاص ؤزغي ؤم ال.  ٌؿوتل٨ها ؾىاء اؾحلؼمد ٖملُات الحهيُ٘ ؤو الحدٍى

مدددا٫    دددسام والكدددغ٧ات .2 الدددظًً ًدملدددىن ٞٗدددال مٗندددى الهددداو٘ لل٣ُدددام فدددي مهددداوٗهم ؤو زاعطهدددا ب٩دددل ٖ 

ُٟهدددا الحجددداعي بهدددٟة وه تدددضه  نتاثُدددة وؾدددىاء بُٗدددد ثددددد ٖالمدددة ؤو باؾدددم مدددً ٣ًدددىم املحٗل٣دددة بهدددى٘ املىحجدددات ؤو ثْى

  .الٗملُات ؤو بٛح  ؤؾما تم

  .ىع  ؤٖاله  سام ؤو الكغ٧ات الظًً ٌؿىضون للٛح  ال٣ُام بالٗملُات املظ٧ .3

ٗحب  بُٗا بالجملة  2َو

 .ٖملُات الخؿلُم املحًمىة ؤقُاء ال ٌؿحٗملها   سام الٗاصًىن ٖاص  هٓغا  لُبُٗوتا ؤو الؾحٗمالها -

 

                                                           
ما٫ل مغط٘ ؾب٤ ط٦غهلاملاص  1  .٢4اهىن الغؾم ٖلى ع٢م ٖ 
 .5هٟـ املغط٘ل املاص 2
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فففففففففي اإلااظعفففففففت الاكخصففففففففاديت اإلاطلفففففففب الثفففففففاوي : الالتزامففففففففاث املحاظفففففففبيت و الضففففففففشيبيت ألهفففففففم الضففففففففشائب اإلاباشفففففففشة 

 .الجضائشيت

ىا بكدددد٩ل ٧امددددل بهات املىهددددىم ٖل تددددا فددددي ال٣دددداهىن ل ًجددددب ٖلددددى امل٩لٟددددحن خٟاْددددا ٖلددددى الح٣ددددى١ و الًددددما  ن ٌؿددددحٞى

دات الجباثُة . با٦ححا الالتزامات طات الُاب٘ املحاؾبي و الجباجي ل وحاألزو ما جٗل٤ منتا   الحهٍغ

 : الالتزاماث املحاظبيت و الضشيبيت لضشيبت ع ا الذخل ؤلاحما ي . ؤوال 

 . IRG.الالتزاماث املحاظبيت ع ا 1

بة ٖلددددى الددددضزل بمؿدددد٪ مداؾددددبة مىٓمددددة و ٧املددددة و  ٘ الجبدددداجي  ٞددددغاص واملاؾؿددددات السايددددٗة للًددددٍغ ًلددددؼم الخكددددَغ

ني للمداؾدبة ل  ٣ة التي هو ٖل تا املسُِ الَى  بلدى بيداٞةمخؿلؿلة و صحُدة ل و م٣ىٗة وماؾؿة خؿب الٍُغ

 طل٪ ٣ٞض الؼم ال٣اهىن الحجاعي بمؿ٪ السجالت املحاؾبُة الحالُة :

 مً ال٣اهىن الحجاعي ة . 09سجل الُىمُة ة املاص  -

 مً ال٣اهىن الحجاعي ة .  10سجل الجغص ة املاص    -

 . IRG. الالتزاماث الضشيبيت ع ا 2

بة الجددضص مُددالبىن الخصففشي  بففالىحىد : ذ بددالىطىص فددي اطددل  با٦ححددا ان امل٩لٟددحن بالًددٍغ ًددىم ل ابحددضؤ مددً  30ثهددٍغ

ش بضاًدددة اليكددداٍ لدددضي مٟخكدددُ بة ٖلدددى ثددداٍع بة ل باليؿدددبة لألوكدددُة املحٗل٣دددة بالًدددٍغ ة الًدددغاثب بم٣دددغ ٞدددغى الًدددٍغ

 الضزل دطمالي . 

ذ الكدددهغي  بة  ؤوالحهدددٍغ ا  ؤلدددؼمالغؾدددم : ؤوالٟهدددلي بالًدددٍغ دا قدددهٍغ ٞهدددلُا  ؤوال٣ددداهىن امل٩لٟدددحن بدددإن ٨ًحبدددىن ثهدددٍغ

ة ه٣ضا  G50.Aة ؤو نى٠ ة  650نى٠ ة  ٤ ا٢حُاٖهدا مدً املهدضع ًٖ  ؤوة بمجمل الًغاثب و الغؾىم املضٖٞى ٍَغ

 دصاع الٟهل املٗني في الىمدىطض الدظي ثددضصه  ؤواملىالُة للكهغ  20لضي ٢باية الًغاثب التي ًخبٗىنتا ٢بل الُىم 

.1 

ذ الؿىىي :  بة ٖلدى الدضزل  ؤلدؼمالحهٍغ ندىاُٖة  ؤعحداحندى٠  دطمداليال٣داهىن الجبداجي امل٩لٟدحن السايدٗحن للًدٍغ

دددة  بة التددددي خ٣٣وتددددا املاؾؿددددة ؤو اٞ ٢1بددددل  بًددددضإو ثجاٍع دا بمبلددددٜ  عحدددداح السايدددٗة للًددددٍغ ددددل مددددً ٧دددل ؾددددىة ثهددددٍغ ٍغ

بة   د٢لُمدديالتددي ٣ًدد٘ فددي مجالهددا  ؤوامل٩لدد٠ و املحٗل٣ددة بالددضوع  الؿدداب٣ة لددضي مٟخكددُة الًددغاثب بم٣ددغ ٞددغى الًددٍغ

ؿدبة للم٩لٟدحن املماعؾدحن الجباثُدة ل و هٟدـ الصد يء بالي دصاع امل٣غ الغثِس ي للماؾؿة و الىمىطض ٣ًضم مجاها مً 

ُددة ل ٞالخُددة ل  ددة ل نددىاُٖة ل خٞغ ددة ٦ددظل٪ هددم ملؼمددىن  ؤوملهددً ثجاٍع للماؾؿددة و الىمددىطض ٣ًددضم  املهددً ٚحدد  الحجاٍع

ُدة ل ٞالخُدة ل  دصاع مجاها مً  ة ل نىاُٖة ل خٞغ الجباثُة ل و هٟـ الص يء باليؿبة للم٩لٟحن املماعؾحن ملهً ثجاٍع

ة ٦ظل٪ ؤو ذ زام في  املهً ٚح  الحجاٍع  مضازُلهم الهىُٟة .  بَاعهم ملؼمىن با٦ححا  ثهٍغ

                                                           
ً ًىوـ ل الغ٢ابة الجباثُة ل م٨حبة بني مى  ى الؿُٗض ل قإع ال٣ضؽ ل الىاصي الجؼاثغ ل  23- 22ل م  2ل ٍ  2010اٖىاصي مهُٟى ل ٍػ 1 
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بة  CDIباليؿددبة للم٩لٟددحن الددظًً ًخبٗددىن مغا٦ددؼ الًددغاثب ة  ؤمددا ذ و جؿددضًض مبلددٜ ٞددغى الًددٍغ ة مُددالبىن بالحهددٍغ

بة ٖلى الضزل دطمالي لضي ٢باية مغ٦ؼ الًغاثب ٖىض  10ما٢د بمٗض٫  ذ باألعحاح . بًضإ% مً الًٍغ  الحهٍغ

 الىفاة : ؤوالخىكف عً اليشا   ؤو صشي  بالخىاصل الخ

الحى٠٢ ال٨لي ؤو الجؼجي ة ًٖ اليكاٍ امل٩ل٠ زاي٘ للىٓدام الح٣ُ٣دي ٖلُده ؤن ٨ًحخدب فدي اطدل  ؤوفي خالة الحىاػ٫ 

 ما ًلي : ؤًام 10

ذ   - بة .  بطماليثهٍغ  باملضازُل التي لم ثٟغى ٖل تا يٍغ

ذ زام باملضازلة الهىُٟة .  -  ثهٍغ

دات ًجب ؤن ثىصٕ في ؤطل و هاثه ا ش الحىاػ٫  10لحهٍغ ا  مؿحٛل زاي٘  ؤوابحضاء مً ثاٍع الحى٠٢ ًٖ في خالة ٞو

بة ثددىصٕ مددً ٢بددل طوي  ة لحإؾددِـ الًددٍغ التددي ثخبدد٘  ؤقددهغ 6زددال٫  املحددىفىلىٓددام الح٣ُ٣ددي ٞددان املٗلىمددات الًددغوٍع

ا  . ش الٞى  1ثاٍع

 الششواث . ؤسبالا ثاهيا : الالتزاماث املحاظبيت و الضشيبيت للضشيبت ع 

 الالتزاماث املحاظبيت . .1

بة ٖلى  ٘ الجباجي املاؾؿة السايٗة للًٍغ الكغ٧ات بمؿ٪ مداؾبة مُاب٣ة لىهىم ال٣اهىن  ؤعحاحًلؼم الخكَغ

ني للمداؾبة .  الحجاعي واملسُِ الَى

 و ثحمسل ؤبغػ هظه الالتزامات ُٞما ًلي : 

٩ًىهدددا مدددغ٢محن و زايدددٗحن للحى٢ُددد٘ ال٣ًددداجي ل و ممؿدددى٦حن  مؿددد٪ صٞتددد  الُىمُدددة و صٞتددد  الجدددغص اللدددظًً ًجدددب ؤن• 

دد٤ جؿلؿدددل ػمندددي صون وطددىص ٞغاٚدددات  قدددُب مددً ؤي هدددٕى ٧دددان ل باعيدداٞة بلدددى الدددضٞاثغ  زددغي الساندددة ٦دددضٞت   ؤوٞو

 الجغص . 

 ال٣ُام بٗملُات الجغص ٖلى  ٢ل مغ  ٧ل ؾىة .• 

عثبدة مغا٢دب ٧دل املؿدخىضات املحاؾدبُة ل و ثدإل٤   ٢دلالجباثُدة الدظًً بددىػتتم ٖلدى  دصاع ًجدب ؤن ث٣دضم الغطدل • 

وراث٤ السانة باعًغاصات و الى٣ٟات ل في ٧ل مدغ  ًُلبىنتدا ل  ل٩لالسانة بالجغص ل نىع  َب٤  نل لالثهاالت و 

ذ . وهظا دربات صح  ة الىحاثج امل٣ُض  في الحهٍغ

ان ابحددضاء مددً  10ًجددب الاخحٟدداّ ب٩ددل الددضٞت  و املؿددخىضات و البُا٢ددات ملددض  •  ؾددىىات ل هددظا  طددل ًبددضؤ فددي الؿددٍغ

ش  إلالضوع  املحاؾبُة ل مما ٌؿمذ لإلصاع  الجباثُة بال٣ُام بد٤ املغا٢بة و  ب٢ٟا٫ثاٍع  الظي ثحمح٘ به . الَا

                                                           
٘ الجاوي ٖلى مغصوصًة املاؾؿة وه٩ُلها املالي ل صاع املحمضًة الٗامة ل الجؼاثغ ل  -230ل ص٫  1ل ٍ  2008هانغ صاصي ٖضون ل ًىؾ٠ مامل ل ارغ الخكَغ

231 . 1 
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 مت طمة مٗحمض  ل و طل٪ في ٧ل مغ  ًُل تا مٟخل الًغاثب . ؤطىبُةفي خالة مؿ٪ مداؾبة بلٛة  

 الالتزاماث الضشيبيت . .2

 1ٖلى الىدى الحالي : بًجاػهاًم٨ً  

بة ٖلددى  - دا مُاب٣ددا  ؤعحدداحًجددب ٖلددى امل٩لدد٠ السايدد٘ للًددٍغ الكددغ٧ات ؤن ٣ًددضم ملٟخكددُة الًددغاثب الحدداب٘ لهددا ثهددٍغ

 الجباثُة ل و هظا زال٫ السالرحن ًىما  ولى مً بضاًة اليكاٍ. دصاع للىمىطض الظي ث٣ضمه 

ذ قامل بالىطىص ٖدً ٖض  وخضا ؤووخُىما ًمل٪ امل٩ل٠ وخض   ت بجاهب م٣غه الغثِس ي ل ُٞجب ٖلُه ث٣ضًم ثهٍغ

 مٟخكُة الًغاثب املسحهة .  بلىاملاؾؿة 

ة بٛددٌ الىٓددغ ٖددً  - دا بيحاثجهددا الؿددىٍى هخُجوتددا لددضي مٟخكددُة  بقدداع ًجددب ٖلددى املاؾؿددة ؤن ث٣ددضم ٧ددل ؾددىة ثهددٍغ

دل مدً ٧دل ؾدىة , ؤلهدا ل و هدظا ٢بدل الٟداثذ  لغثِؿدُةا د٢امدة ؤوالًغاثب املسحهة و ال٩اثىة بم٩ان م٣دغ الكدغ٦ة  ٍٞغ

دددة الٗامدددة  ؤؾدددبا  ؤوو فدددي خالدددة ٢دددى  ٢ددداهغ   ٣دددا ل٣دددغاع مدددً املضًٍغ ذ ٞو ُة ل ًم٨دددً ثمضًدددض ؤطدددل ث٣دددضًم الحهدددٍغ مىيدددٖى

ذ:  طلللًغاثب , ٚح  ؤهه ال ًم٨ً ؤن ًحجاوػ هظا   رالرة ؤقهغ ل و ًحًمً هظا الحهٍغ

 . ع٢م جسجُل السجل الحجاعي . 1

ما٫ة مً املحزاهُة املحاؾبُة ل طضو٫ خؿابات الىحاثج و مبلٜ ع٢م . وسس2  و ٧ل الجضاو٫ امللح٣ة . ٖ 

ة املحاؾب 3   مغا٢بة هحاثج املاؾؿة . ؤوثدضًض  ؤوالسبح  املحاؾب امل٩ل٠ بمؿ٪ املحاؾبة  ؤو. هٍى

بة ٖلى 4 ة و السانة بالًٍغ  الكغ٧ات .  ؤعحاح. ٦ك٠ للخؿب٣ُات املضٖٞى

بداءالسانة ب٩ل . الجضاو٫ 5 بٗدٌ الىرداث٤  بلدىو ٦دظا ثلد٪ الساندة بداعطغاءات و الؼحداثً باعيداٞة  دًدغاصاتو  ٖ 

 2و الجضاو٫ املحٗل٣ة بداالت زانة مسل : ث٣ضًم الالتزام بالٛاص  الاؾخسماع .

 .TAPثالثا : الالتزاماث املحاظبيت و الضشيبيت للشظم ع ا اليشا  اإلانهي 

 : الالتزاماث املحاظبيت .1

بة الالتزام بما ًلي : بُة ًجب ٖلى امل٩لٟحن بالًٍغ ٣ا للىٓام املالي و ال٣ىاٖض الًٍغ  ٞو

بة الحدددددابٗحن للىٓدددددام  - مؿددددد٪ الدددددضٞاثغ ال٣اهىهُدددددة  ػمدددددة ة صٞتددددد  الُىمُدددددة الٗامدددددة ل صٞتددددد  الجدددددغص ة للم٩لٟدددددحن بالًدددددٍغ

 الح٣ُ٣ي . 

 ؾىىات . 10الاخحٟاّ الىراث٤ الضٞاثغ والٟىاثح  ة ملض   -

                                                           
ضوي ًىؾ٠ مامل ل مغط٘ ؾاب٤ ل م  231-230هانغ صاصي ٖو 1 

 2 231هانغ صاصي ٖضوي ل یىؾٟمامل ل مغط٘ ؤٖاله ل م 
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بُة مل٠ الؼحاثً ة اؾحماع  ع٢م  دصاع وي٘ في محىاو٫  -  ة ل٨ً ٞت   في الؿىة . 104الًٍغ

 : . الالتزاماث الضشيبيت2

 الالتزامات الجباثُة ٖضًض  وهي :  

ذ بالىطىص ة اؾحماع   بًضإ - ش بضاًة اليكاٍ . 30ة في اطل  G08ور٣ُة الحهٍغ  ًىم مً ثاٍع

ة ة ور ضإبً - دات الضوٍع السالزي املى٣ د ي  ؤوًىم مً الكهغ الحالي  20اطل لها  ؤ٢ص ية و  G50.Aؤو٣ُG50ة الحهٍغ

ما٫ثم ثد٤ُ٣ ع٢م  ؤًًو طل٪ ٖلى مؿحىي ٢ُإ البلضًة   ٖ  . 

ذ و الضٞ٘ الكهغي للكغ٧ات و  -  . 3000000ؤ٦ب  مً  ؤٖما٫الُبُُٗحن الظًً ًد٣٣ىن ع٢م    سامالحهٍغ

ذ والدددددضٞ٘ السالزدددددي للحالدددددة - ة ة ع٢دددددم  الحهدددددٍغ مدددددا٫الٗؿددددد٨ٍغ ذ الؿدددددىىي ة  صض 30000000اندددددٛغ مدددددً  ٖ  ة الحهدددددٍغ

 مً الؿىة املىالُة .  ٢01بل  بًضاٖهااملحزاهُة ة و ًحم 

ذ  بًضإ - ا  ملٗني . ؤقهغ 6 بلىل و ثمضص  ؤًام 10اليكاٍ في اطل  بنتاءثهٍغ  1ؤن ٞو

 

 اإلاعالجت املحاظبيت اإلاطلب الثالث:

 2إلاباششةمذوهت الحعاباث والضشائب ا

 مً زال٫ مضوهة الحؿابات الىاعص  في الىٓام املحاؾبي وؿحسغض الحؿابات الحالُة املسههة ملٗالجة

حن . نالُبُُٗحالًغاثب املباقغ  ؾىاء ثل٪ التي ث٣٘ ٖلى   سام   ؤو املٗىٍى

 مذوهت الحعاباث والضشائب اإلاباششة:ةII3-الجضو٫ ع٢مة

 شيبت اإلاباششة اإلاعالجتالض اظم الحعاب  سكم الحعاب املجمىعت

باء املاطلة زاعض صوع  الاؾحٛال٫ 13  ولى بة ٖلى ؤعحاح الكغ٧ات املىحىطات وٖ   الًٍغ

 الضولة الجماٖات الٗمىمُة 44  الغابٗة

 والهُئات الضولُة والحؿابات امللح٣ة

بة ٖلى ؤعحاح الكغ٧ات  الًٍغ

بة ٖلى الضزل   دطماليوالًٍغ

بة ٖلى ؤعحاح الكغ٧ات ى الىحاثج وما ًمارلهاالًغاثب ٖل 69 الؿاصؾة  الًٍغ

بة ٖلى الضزل   دطماليوالًٍغ

عسول،)المعالجة المحاسبية للضرائب والرسوم وفق النظام المحاسبي المالي بين التشريعات المحاسبية والتعديالت  األميند.دمحم
 .800،ص0212البواقي،جوان أم،1،العدد6،المجلداإلنسانيةالمستمرة للقوانين الضرائب(،مجلة العلوم 

                                                           
. 41-40ل م  2019ًغاثب املباقغ  و الغؾىم املمارلة ل ٢اهىن ال 1 

ٗات املحاؾبُة والحٗضًالت املؿحمغ 2 ٤ الىٓام املحاؾبي املالي بحن الخكَغ لل٣ىاهحن  ص.دمحم  محن ٖؿى٫لةاملٗالجة املحاؾبُة للًغاثب والغؾىم ٞو

 .422لم2019لؤم البىاقيلطىان1لالٗضص6الًغاثبةلمجلة الٗلىم دوؿاهُةلاملجلض
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 IBS:1: اإلاعالجت املحاظبيت للضشيبت ع ا ؤسبال الششواثؤوال

 .الدعبيلاث ع ا الحعاب:1

بة مؿحد٣ة ثم اٖحماص بي ٖلى املمى٫ في نتاًة الضوع  ؤًً ثهبذ الًٍغ  مً ؤطل ثس٠ُٟ الٗبء الًٍغ

دة الًدغاثب ٖلدى ؤن ثسهد بة الح٣ُ٣ُدة  دطمداليم مدً املبلدٜ رالرة ؤ٢ؿاٍ جؿضص في ق٩ل جؿب٣ُات بلى مضًٍغ للًدٍغ

٤ اليؿدب واملىاُٖدض الحالُدةة٢اهىن الًدغاثب املباقدغ  و الغؾدىم املمارلدة  في نتاًة الضوع ل وث٩ىن هظه الخؿب٣ُات ٞو

ة الٗامة للًغاثب لؾىة   ة.39ل م 2017ل املضًٍغ

 مً الضوع  . 20/03و 20/02: ٌؿضص في املض  بحن الدعبيم ألاول 

 مً الضوع  . 20/06و 20/05: ٌؿضص في املض  بحن ثاويالدعبيم ال

 .مً الضوع  20/11و 20/10: ٌؿضص في املض  بحن الدعبيم الثالث

ة  ة الجؼاثٍغ ض  الغؾمُة للجمهىٍع ومً ؤطل املحابٗة املحاؾبُة لحل٪ زهو الىٓام املحاؾبي املالي خؿا  ة الجٍغ

الًدددغاثب ٖلدددى الىحددداثج ل  -الضولدددة 444ة  49ل م ل  2ة  19/03/25ل الهددداصع  فدددي  19الضًم٣غاَُدددة الكدددٗبُة الٗدددضص 

ُدة ثسحلد٠ بدازحالٝ بطدغاءات الٗمدل الضازلُدة ل٩دل ماؾؿدة ل وهدي ٦مدا ًلدي ة  ٦ما ًم٨ً ا٢ت اح رالردة خؿدابات ٖٞغ

  ة : 139-138ل م م  2014ُُٖة ل 

 .IBS: الخؿب٣ُات ٖلى 4441

بة 4442  الىاطبة الضٞ٘. IBS:يٍغ

بة 4443  .٤ُPrécompte للضوع  ال٣اصمة ٦خؿب IBS:يٍغ

 وث٩ىن املٗالجة املحاؾبُة ٦ما ًلي ٖىض ٧ل جؿب٤ُ البُان:

 م د م م البيان س ل د س ل م

4441 

 

 

512 

 IBSالخؿب٣ُات ٖلى 

 الحؿا  البى٩ي ؤو الى٣ضًات

    

   

  

بة الح٣ُ٣ُدددة للؿدددىة املايدددُة والتدددي جٗحبددد  ؾدددىة مغطُٗدددة  30  بدُدددص ًمسدددل ٧دددل ٢ؿدددِ ل ؤمدددا فدددي خالددددة % مدددً الًدددٍغ

 % مً عؤؽ املا٫ الاطحماري . 5% ث٩ىن مً  30املاؾؿات امليكإ  خضًسا ٞةن ٢اٖض  خؿا  

 

                                                           
 .423هٟـ املغط٘لم1
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 :.الدسجيل املحاظبي للضشيبت ع ا ؤسبال الششواث2

بة ٖلدى  30/4ٖىض نتاًة الضوع  وفي ؤطل ؤ٢هداه   مدً الدضوع  ال٣اصمدة ًدحم ثدضًدض الىخُجدة الجباثُدة السايدٗة للًدٍغ

% ة ل وخؿدددا  مبلددددٜ  23% و  26% و 19والتدددي ث٩ددددىن بيؿدددب مسحلٟدددة بدددازحالٝ َبُٗددددة اليكددداٍ ة  ؤعحددداح الكدددغ٧ات

بُة الظي ًٓهغ ٦ٗبة في خؿا    الكغ٧ات وث٩ىن املٗالجة املحاؾبُة ٦ما ًلي : ؤعحاحالًغاثب ٖلى  695الًٍغ

بة ٖلى  عحاح املبيُة ٖلى هحاثج  وكُة الٗاصًة  695      الًٍغ

بة ٖ 4442       لى ؤعحاح الكغ٦ة املؿحد٣ةالًٍغ

 

 1. حعىيت الضشيبت ع ا ؤسبال الششواث :3

بُة ٢بدددل ؤطدددل ؤ٢هددداه  ة الًدددٍغ / مدددً الؿدددىة املىالُدددة لؿدددىة ثد٣ُددد٤ هدددظه  عحددداح ل وهىدددا هجدددض رالردددة 30/04ًدددحم جؿدددٍى

 خاالت ؤؾاؾُة وهي :

 :. الدعبيلاث ؤكل مً اإلابلد الحليلي للضشيبيت 1.3 

بة   4442       بة الضٞ٘الىاط IBSيٍغ

     IBSالخؿب٣ُات ٖلى  4441 

    الحؿا  البى٩ي 512 

 : . الدعبيلاث معاويت إلابلد الضشيبيت 2.3

بة   4442      الىاطبة الضٞ٘ IBSيٍغ

     IBSالخؿب٣ُات ٖلى  4441 

 الدعبيلاث ؤهبر مً مبلد الضشيبت : .3.3

 

بة   4442      الىاطبة الضٞ٘ IBSيٍغ

بة  4443     IBS précompte  يٍغ

      IBSالخؿب٣ُات ٖلى  4441 

 

 

 

                                                           
ٗات املحاؾبُة والحٗضًالت املؿحمغ  لل٣ىاهحن الًغاثبةل1 ٤ الىٓام املحاؾبي املالي بحن الخكَغ مغط٘ ؾب٤ ةاملٗالجة املحاؾبُة للًغاثب والغؾىم ٞو

 424ط٦غهلم



 ضشائب في اإلااظعتالفصل الثاوي                         اإلاعالجت املحاظبيت لل

 

50 
 

 ؤلاحما ياإلاعالجت الضشيبت ع ا الذخل  اهيا:ث

 IRG1. اإلاعالجت املحاظبيت للضشيبت ع ا الذخل ؤلاحما ي الخاصت باألحىس 1.2

الضولددة الًددغاثب والغؾددىم ال٣ابلددة للحدهددُل مددً ؤَددغاٝ ؤزددغي  442زهددو الىٓددام املحاؾددبي املددالي خؿددا   

ددددد٤ السُدددددىات الحالُدددددة ة ملٗال بة ٖلدددددى الدددددضزل دطمدددددالي الساندددددة بددددداألطىعل وطلددددد٪ ٞو  , Langloisجدددددة الًدددددٍغ

Friederich.p90  : ة 

  . اإلاعالجت املحاظبيت لبطاكت ألاحش1.1.2

 م م م م البيان س ل د س ل م

631  

431 

442 

425 

427 

421 

 

 ؤطىع املؿحسضمحن

 الًمان الاطحماري

 ٣ابلة للحدهُل مً ؤَغاٝ ؤزغي الضولة الًغاثب والغؾىم ال

ات ٖلى الحؿا  املمىىخة  املؿحسضمىن الخؿب٣ُات واملضٖٞى

ت ايات ٖلى  طىع   املؿحسضمىن الٖا

 املؿحسضمىن  طىع املؿحد٣ة

 بُا٢ة  طغ

     

  

  

  

  

  

 

 .حعذيذ الضشيبت ع ا الذخل ؤلاحما ي 2.1.2

ا يمً هم  بة وجؿضًضها قهٍغ ذ  تظه الًٍغ   وث٩ىن املٗالجة املحاؾبُة ٦ما ًلي : G 50ىطض ًحم الحهٍغ

 م م م م البيان س ل د س ل م

442  

51/53 

 ؤزغي الضولة الًغاثب والغؾىم ال٣ابلة للحدهُل مً ؤَغاٝ 

ىة/الهىضو١   البى٪/ خؿابات السٍؼ

IRG جؿضًض 

 

  

 

  

 

 TAP   2ثالثا: اإلاعالجت املحاظبيت للشظم ع ا اليشا  اإلانهي ر 

ددة مددً الًددغاثب زهددو ال      بدداء املٗالجددة مجمٖى ىٓددام املحاؾددبي املددالي خؿددا  عثِسدد ي واخددض يددمً خؿددابات ٖ 

ُدددة بٗدددض رالردددة ؤع٢دددام  دددة فدددي ازحُددداع الحؿدددابات الٟٖغ والغؾدددىم املمارلدددة وؤُٖدددى للكدددغ٧ات ومسحلددد٠ املاؾؿدددات الحٍغ

                                                           
ٗات املحاؾبُة 1 ٤ الىٓام املحاؾبي املالي بحن الخكَغ والحٗضًالت املؿحمغ  لل٣ىاهحن الًغاثبةلمغط٘ ؾب٤ ط٦غه ةاملٗالجة املحاؾبُة للًغاثب والغؾىم ٞو

 .430لم
ٗات املحاؾبُة والحٗضًالت املؿحمغ  لل٣ىاهحن الًغاثبةل2 ٤ الىٓام املحاؾبي املالي بحن الخكَغ مغط٘ ؾب٤ ط٦غه ةاملٗالجة املحاؾبُة للًغاثب والغؾىم ٞو

 431لم
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د٤  دة ل ٖلددى ؤن ًدحم طلد٪ ٞو املسحهدة ل ٦مددا  دصاع تدا ٖمددل ثهداص١ ٖل  بطدغاءاتخؿدب اخحُاطاتتدا املسحلٟدة واملحىٖى

زهدو خؿددا  واخددض ٦ددظل٪ يددمً خؿددابات الددضاثىحن لددىٟـ الٛددغى ل وثحمسددل هددظه الحؿددابات ُٞمددا ًلددي ة ٢دداهىن 

 ة. 38ل م :  2017الًغاثب املباقغ  والغؾىم املمارلة ل ؾىة 

ما٫ 642خؿا     : الًغاثب والغؾىم ٚح  املؿت طٗة ٖلى ع٢م ٖ 

ما٫ ة بضعض يمىه الغؾم ٖلى اليكاٍ املنهي ة : الضولة الغؾم ٖلى 445خؿا     ع٢م ٖ 

 وث٩ىن املٗالجة املحاؾبُة ٦ما ًلي :

  حسجيل الضشائب والشظىم اإلاعترحعت ع ا سكم ألاعمال خالل الذوسة  .1

 مبلد دائً مبلد مذيً البيان سل سل

ما٫ ...445 ...642  الًغاثب والغؾىم ٚح  املؿت طٗة ٖلى ع٢م ٖ 

 كاٍ املنهيالغؾم ٖلى الي

          

   املجمٕى  

الدسجيل في نهايت الذوسة لألعباء الىاحب حعذيذها ع ا الضشائب والشظىم  ير اإلاعترحعت ع ا سكم  .2

  ألاعمال

 مبلد دائً مبلد مذيً البيان سل سل

ما٫  الًغاثب ..448 ...642  والغؾىم ٚح  املؿت طٗة ٖلى ع٢م ٖ 

باء الىاطبة الخؿض -الضولة  الىاطبة الحدهُل ودعاصاتًض ٖ 

      

     

   املجمٕى  

 1في بذايت الذوسة اللادمت يسجل الليذ بالىظش ب ا وثيلت ؤلاخضاع ر ال يعىغ الليذ   .3

 م.د م.م البيان سل سل

باء الىاطبة الخؿضًض  -الضولة ...445 ...448  الىاطبة الحدهُل ودعاصاتٖ 

 الغؾم ٖلى اليكاٍ املنهي

           

   املجمٕى  

ما٫ املسجلة في حالت سفع العبء:  .4 ٘ الٗبء بطا ٧اهد الًغاثب والغؾىم ٚح  املؿت طٗة ٖلى ع٢م ٖ  ًٞغ

ة مداؾبُا ٦ما ًلي: بة الح٣ُ٣ُة للضوع  ال٣اصمةل وجسجل هظه الخؿٍى  الضوع  الؿاب٣ة ؤ٢ل مً مبلٜ الًٍغ

 

 

                                                           
٤ الىٓام امل1 ٗات املحاؾبُة والحٗضًالت املؿحمغ  لل٣ىاهحن الًغاثبةلمغط٘ ؾب٤ ط٦غهةاملٗالجة املحاؾبُة للًغاثب والغؾىم ٞو  حاؾبي املالي بحن الخكَغ

 .432لم
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 م.د م.م البيان سل سل

448.. 

642.. 

باء الىاطبة الضٞ٘ –ة الضول ..445   ٖ 

ما٫  الًغاثب والغؾىم ٚح  املؿت طٗة ٖلى ع٢م ٖ 

 الغؾم ٖلى اليكاٍ املنهي

   

   

     

   املجمٕى  

 

مدددددا٫  حالففففت جخففففففيض العفففففبء: .5 دددد٘ الٗدددددبء بطا ٧اهدددددد الًددددغاثب والغؾدددددىم ٚحددددد  املؿددددت طٗة ٖلدددددى ع٢دددددم ٖ  بٞغ

بُة الح٣ ة مداؾدبُا ٦مدا املسجلة في الضوع  الؿاب٣ة ؤ٢ل مً ؾل٘ الًٍغ ٣ُُة الضوع  ال٣اثمة ل وجسجل هظه الخؿٍى

 ًلي :

 م.د م.م البيان سل سل

448.. 642.. 

445.. 

باء الىاطبة الضٞ٘ –الضولة   ٖ 

ما٫  الًغاثب والغؾىم ٚح  املؿت طٗة ٖلى ع٢م ٖ 

 الغؾم ٖلى اليكاٍ املنهي

        

   

   املجمٕى  

 

  : حعذيذ الشظم ع ا اليشا  اإلانهي .6

 م.د م.م البيان سل سل

 الغؾم ٖلى اليكاٍ املنهي 512 ..445

 الحؿا  البى٩ي/ ؤو ؤًة وؾُلة ؾضاص ؤزغي 

      

   املجمٕى  

  .TVAسابعا: اإلاعالجت املحاظبيت للشظم ع ا الليمت اإلاضافت   

ما٫ ل ٌسجل ُٞه ٧ل مً: -الضولة  445خؿا    الغؾىم ٖلى ع٢م ٖ 

 املحهلة لهال  الضولةق مً طهة مبالٜ الغؾىم - 

 مً طهة ؤزغي مبالٜ الغؾىم املؿت طٗة. -  

  وث٩ىن املٗالجة املحاؾبُة في ٧ل الحاالت ٦ما ًلي : 
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 1 .حسجيل الشظم ع ا الليمت اإلاضافت ع ا اإلاشترياث والخذماث1 

 م.د م.م البيان سل سل

38.. 

6... 

4456 

ات............ 401  املكتً 

 السضمات............

ات والسضمات  الغؾم ٖلى ال٣ُمة املًاٞة ٖلى املكتً 

 مىعصي املسؼوهات والسضمات

  

  

  

     

   املجمٕى  

 .حسجيل الشظم ع ا الليمت اإلاضافت ع ا الخثبيخاث2 

 م.د م.م البيان سل سل

...2 

4556. 

 

404 

 الحسبُحات..........

 الغؾم ٖلى ال٣ُمة املًاٞة ٖلى الحسبُحات

 اتمىعصي الحسبُح

  

  

 

   

   املجمٕى  

 .حسجيل الشظم ع ا الليمت اإلاضافت ع ا اإلابيعاث وجلذيم الخذماث 3

 

 

 

 ة خالة الغؾىمات املؿحد٣ة ؤ٦ب  مً املؿت طٗة ة حسجيل الخصشي  الجبائي .4

 م.د م.م البيان سل سل

4457 4456 

44577 

 الغؾم ٖلى ال٣ُمة املًاٞة املؿحد٣ة

 الغؾم ٖلى ال٣ُمة املًاٞة املؿت طٗة

 الغؾم ٖلى ال٣ُمة املًاٞة الىاطبة الخؿضًض

     

  

   املجمٕى  

 

                                                           
ٗات املحاؾبُة والحٗضًالت املؿحمغ  لل٣ىاهحن الًغاثبةل1 ٤ الىٓام املحاؾبي املالي بحن الخكَغ  مغط٘ ؾب٤ ط٦غهةاملٗالجة املحاؾبُة للًغاثب والغؾىم ٞو

 .433لم

 م.د م.م البيان سل سل

411.. 70.. 

4457 

 الؼحاثً

 املبُٗات مً البًاج٘ و املىحجات وث٣ضًم السضمات

 الغؾم ٖلى ال٣ُمة املًاٞة ٖلى املبُٗات وث٣ضًم السضمات

  

  

   

   املجمٕى  
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  با ي ر حالت الشظىماث اإلاعخحلت ؤكل مً اإلاعترحعت  حسجيل الخصشي  الج   -5

 م.ر م.م البيان سل سل

4457 

44566 

 

 

4456 

 الغؾم ٖلى ال٣ُمة املًاٞة املؿحد٣ة

 جؿب٣ُات ٖلى الغؾم ٖلى ال٣ُمة املًاٞة

 الغؾم ٖلى ال٣ُمة املًاٞة املؿت طٗة

  

  

 

  

   املجمٕى  

 1الذوسة ع ا فىاجير كيذ الاظخالم حسجيل الشظم ع ا الليمت اإلاضافت في نهايت .6

 م د م م البيان س ل س ل

..6 

..38 

.4456 

 

 

..408 

 السضمات .......

ات......  املكتً 

ة  الغؾم ٖلى ال٣ُمة املًاٞة املؿت طٗة للخؿٍى

 ٞىاثح  ٢ُض الاؾحالم –املىعصون 

  

  

  

 

 

  

   املجمٕى  

 ضافت في نهايت الذوسةحسجيل الشظم ع ا الليمت اإلاضافت ع ا بشعاساث ؤلا   .7

 م د م م البيان س ل س ل

..409  

..6 

 3ؤو..

.4456 

RRR املحدهل ٖل تا 

باء.........  ٖ 

 املسؼون........

ة  الغؾم ٖلى ال٣ُمة املًاٞة املؿت ط٘ للخؿٍى

     

  

  

  

   املجمٕى  

 

 ذوسةحسجيل الشظم ع ا الليمت اإلاضافت ع ا الفىاجير كيذ الخحشيش في نهايت ال  .8

 م د م م البيان س ل س ل

418  

..7 

.4456 

غ –الٗمالء   ٞىاثح  ٢ُض الحدٍغ

 مبُٗات البًاج٘ واملىحجات وث٣ضًم السضمات

ة  الغؾم ٖلى ال٣ُمة املًاٞة املؿحد٤ للخؿٍى

    

  

  

   املجمٕى  

                                                           
ٗات املحاؾبُة والحٗضًالت املؿحمغ  لل٣ىاهحن الًغاثبةلمغط٘ ؾب٤ ط٦غ ةاملٗالجة امل1 ٤ الىٓام املحاؾبي املالي بحن الخكَغ  هحاؾبُة للًغاثب والغؾىم ٞو

 .434لم
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 1ؤلاضافت للخحشيشؤلاشعاس حسجيل الشظم ع ا الليمت اإلاضافت ع ا فىاجير  .9

 م د م م البيان س ل س ل

..7 

.4456 

 

.419 

 مبُٗات البًاج٘ واملىحجات وث٣ضًم السضمات

ة  الغؾم ٖلى ال٣ُمة املًاٞة املؿت ط٘ للخؿٍى

RRR املمىىخة 

  

  

 

   

   املجمٕى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٗات املحاؾبُة والحٗضًالت املؿحمغ  لل٣ىاهحن الًغا1 ٤ الىٓام املحاؾبي املالي بحن الخكَغ  ثبةلمغط٘ ؾب٤ ط٦غهةاملٗالجة املحاؾبُة للًغاثب والغؾىم ٞو

 .434لم
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 : خالصت 

 

 

ؾؿدددة و٢دددض مٟددداهُم خدددى٫ املاؾؿدددة واملحاؾدددبة واهدددم الًدددغاثب التدددي ثسًددد٘ لهدددا املا ثُغ٢ىدددا فدددي هدددظا الٟهدددل بل 

ىددة الٗامددة للضولدددة  غهددا للسٍؼ ل ثىنددلىا بلددى ؤن الًددغاثب بخددضي ؤهددم املهدداصع املالُددة هٓددغا لضددسامة  مددىا٫ التددي ثٞى

بُة و اؾحسلهدىا  و٢ض ثىاولىا ؤًًا املحاؾبة الًغاثب و الٟغ١ بُنتا و بحن املحاؾبة املالُة و ؤهم الالتزامدات الًدٍغ

٣ددا ملددا ًحُلبدده الىٓددام الًددٍغ بُة ؤنتددا ثددحم ٞو بي الجؼاثددغي ملٗالجددة املٗلىمددات املحاؾددبُة ل و ثسًدد٘ املحاؾددبة الًددٍغ

لل٣ىاهحن الجباثُة املٟغوية في الجؼاثغ املحمسلة في ٢اهىن الًدغاثب املباقدغ  و الغؾدىم املمارلدة ل ٢داهىن الغؾدم ٖلدى 

مددا٫ ل ٢دداهىن الًددغاثب ٚحدد  املباقددغ  ل ٢دداهىن الخسددجُل ٢دداهىن الُدداب٘ ل ٦مددا اؾحس لهددىا ؤن هىالدد٪ ٖال٢ددة ع٢ددم ٖ 

ُض  بحن املحاؾبة املالُة و الًغاثب و ؤًًا زلهىا بلى ؤهه ٖلى امل٩ل٠ الالتزام بجملة مً الالتزامات املحاؾدبُة  َو

بة املٟغوية ٖلُه . ذ ب٣ُمة الًٍغ بُة الىاطب الح٣ُض  تا ٖىض بٖضاص مداؾبحه الجباثُة و الحهٍغ  و الًٍغ

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
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 ألاول : جلذيم ماظعت ميىاء معخغاهم اإلابحث 

يُدددددة الحدحُدددددة الساندددددة بالى٣دددددلل ٞهدددددى يدددددغوعي للٗضًدددددض مدددددً بٌٗحبددددد  مُىددددداء املبددددددص مؿدددددحٛاهم طدددددؼء ؤؾا ددددد ي مدددددً ال

ددددة وزددددضمات  الهددددىاٖات ال٨بدددد ي التددددي جكدددداع٥ فددددي الحجدددداع  الضولُددددة مددددً زددددال٫ ث٣ددددضًم الٗضًددددض مددددً السددددضمات الحجاٍع

 الهُض البدغي.

 : ملحت جاسيخيت حىل ماظعت ميىاء معخغاهم  اإلاطلب ألاول  

غ مُىاء مؿحٛاهم بما ًحماش ى م٘ محُلبات املى٣ُةل خُص ؤنبذ ٌك٩ل الُىم طؼء ؤؾا د ي مدً البيُدة  ًحم ثٍُى

دددددة مدددددً السدددددضمات امل٣غحدددددة مدددددً املؿدددددلمحن  الحدحُدددددة الساندددددة بالى٣دددددل فدددددي املى٣ُدددددةل بط ؤهددددده ٌشدددددج٘ اؾدددددحدضاذ مجمٖى

 ص   هماٍ .النتاثُحن ٖب  ؤعو٢ة ه٣ل محٗض

 وشإة اإلايىاء : 1-

ا خاصا ًمحض بحن الغؤؽ البدغي لهالمىضع والغؤؽ البدغي لسغوحدة اؾدحسضمه  ٧ان مُىاء مؿحٛاهم زلُجا صسٍغ

   مغ د ى الٛىداثم  ل ومدً هىدا ؾدمُد املضًىدة    1833ال٣غانىة ال٢خؿام الٛىاثمل ؾمي مُىاء مؿحٛاهم ُٞمدا ٢بدل 

 مؿحٛاهم  . 

ل خُدص 1881متد  بدلدى٫ ؾدىة  325متد  لُهدل امحدضاصه بلدى  80ؤو٫ عند٠ُ للمُىداء بُدى٫ ل ؤوص ئ 1848في ؾىة 

ا طا مىٟٗددة ٖامددةل  1882اهُلدد٤ ؤو٫ مكددغٕو لوتُئددة املُىدداء فددي ؾددىة  وبٗددض رددالذ ؾددىىات مددً طلدد٪ ؤٖلددً ٖىدده مكددغٖو

 مددددىاض  اهوتددددد بمددددُالص ؤو٫ خددددىى للمُىدددداءل بٗددددض بىدددداء ٧اؾددددغ  1904و  1890رلددددص طلدددد٪ ؤٖمددددا٫ تتُئددددة  ددددسمة بددددحن 

 1955متددد  ُٞمدددا بدددحن نتاًددددة  430ل ثدددم بوكددداء الحدددىى السددداوي بغنددد٠ُ َىلددده 1941الجىىحُدددة الٛغحُدددة للمُىددداء ؾدددىة 

  1959وحضاًة  

 وشإة ماظعت ميىاء معخغاهم :  - 2

ددددة و زددددضمات الهددددُض البدددددغي ل وجكددددٝغ ٖلددددى  حن مددددً السددددضمات : السددددضمات الحجاٍع ٣ًددددضم مُىدددداء مؿددددحٛاهم هددددٖى

ؤوكدإت فددي  EPE  /EPM  /Spaء مؿددحٛاهم وهدي ماؾؿددة ٖمىمُدة ا٢حهدداصًة قدغ٦ة طات ؤؾددهم جؿدُح ه ماؾؿددة مُىدا

ش  287-82بَاع بندالح الىٓدام املُىداجي الجؼاثدغي بم٣ح د ى املغؾدىم الحىُٟدظي ع٢دم  . فدي 1982ؤوت  14الهداصع بحداٍع

٣هددا هددى الاؾددح٣اللُة ٖلدى ٚددغاع املاؾؿدات ا 1989ُٟٞدغي  29 لتددي ٦كدٟد ٖددً قدد٣د ماؾؿدة مُىدداء مؿدحٛاهم ٍَغ

لها بمىطب ٣ٖض مىر٤ مً قغ٦ة ٖمىمُة طات َاب٘ اطحماري بلى قدغ٦ة  اؾح٣غاع في ويُٗوتا املالُةل خُص ثم ثدٍى

ثدددد الحُدداػ  ال٩املددة الكددغ٦ة لجؿددُح  مؿدداهمات  25.000.000ٖمىمُددة ا٢حهدداصًة  قددغ٦ة طات ؤؾددهم عؤؽ مالهددا 

ثسًدد٘ لل٣دداهىن الحجدداعي واملددضوي َب٣ددا ألخ٩ددام ال٣ددىاهحن و  B.88.01الضولددة   املددىاوت ل ثدمددل للسددجل الحجدداعي ع٢ددم 
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ش  04-88و  03-88و  01-88  الؾددددددددددح٣اللُةواملحًددددددددددمىة للىهددددددددددىم الحىُٓمُددددددددددة  1988طدددددددددداهٟي  12الهدددددددددداصع  بحدددددددددداٍع

 املاؾؿات .

ب٣ددددددا للمغؾددددددىم  ش  101-88َو ش  119-88واملغؾددددددىم  1988طدددددداهٟي  12الهدددددداصع بحدددددداٍع  1988مدددددداي  16الهدددددداصع بحدددددداٍع

ش ؾبحمب   177-88واملغؾىم   .1988الهاصع بحاٍع

 مهام اإلااظعت :-3 

  غ مُىاء مؿحٛاهم  اؾخسماع وثٍُى

  .اؾحٛال٫ تالت ودوكاءات املُىاثُة 

  .بهجاػ ؤٖما٫ الهُاهة و الوتُئة وثدضًص للبيُة املُىاثُة الٟى٢ُة 

 بٖضاص بغامج بىاء ونُاهة وهُئة للبنى املُىاثُة الحدحُة بالحٗاون م٘ الكغ٧اء تز .ً  ٍغ

  .املُىاثُة ٜ  مباقغ  ٖملُات الشحً والحَٟغ

 .ح ها  مؼاولة ٖملُات ال٣ُغل ال٣ُاص ل دعؾاء ٚو

   دددددة طات الهدددددلة املباقدددددغ  ؤو ٚحددددد  املباقدددددغ دددددةل املالُدددددةل الهدددددىاُٖةل وال٣ٗاٍع ال٣ُدددددام ب٩دددددل الٗملُدددددات الحجاٍع

 بمىيٕى ماؾؿة مُىاء مؿحٛاهم.

 اإلاىكع الجغشافي : -4 

ددى بددحن زُددي ٖددغى فدد مؿددحٛاهم٣ًدد٘ مُىدداء  ° 05و° 00قددماال و زُددي َددى٫ ° 36% و35ي الجهددة الكددغ٢ُة لسلددُج ؤعٍػ

 قغ٢ا . 

 كذساث الاظخلبال و معالجت البىاخش : -5

 م. 1830بُى٫  کاؾغ   مىاض:

م٤ 100قمالي ٚغبي بٗغى  املضزل البدغي للمُىاء:  م12م ٖو
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 :  خىاى 

مدُددات  06م ةًدحددىي ٖلددى  8,17م و 6,77حدداع و ٖمدد٤ ًتدد اوح بددحن هک 14مؿدداخة ماثُددة ث٣ددضع    الحددىى  و٫:•  

 عؾىة 

مدد٤ ًتدد اوح بددحن  16مؿدداخة ماثُددة ث٣ددضع    الحددىى السدداوي :•  مدُددات  04م ةًدحددىي ٖلددى 8,22م و  6,95هکحدداع ٖو

 عؾىة. 

 مت  زُي م٣ؿمة ٦ما ًلي:  1296مدُات عؾى بُى٫ ٦لي ًهل بلى  10ثدىي   عنٟة:

 ة.0مت  زُي ةاملحُة  117: غقيالغن٠ُ الكمالي الك

 ة. 3و  2ل 1مت  زُي ةاملحُة  412 عن٠ُ املٛغ :

 ة. 5و  4مت  زُي ة املحُة  270ة. عن٠ُ الاؾح٣ال٫ : 2,1مت  زُي ةاملحُة الجضًض   217 الغن٠ُ الجضًض:

 ة. 7, 6مت  زُي ة املحُة  280 الغن٠ُ الجىىبي الٛغبي:

 اإلايشأث اإلاخخصصت : -6

د وخضات اؾح٣ - بىع الٞؼ  : با٫ ٖو

ُة ةؤخىاىة طات ؾٗة بطمالُة ث٣ضع    : NAFTAL܀  ًَ. 4 200مجهؼ  بسالذ ؤٖو

اثحن ةخىيحنة طات ؾٗة بطمالُة ث٣ضع   : Sarl Bitumes Ouest܀  ًَ 5000مجهؼ  بٖى

اثحن ةخىيحنة طات ؾٗة بطمالُة ث٣ضع   Sarl HA  .C.E܀  ًَ.  5000: مجهؼ  بٖى

بىع ا -  : لحبى وخضات اؾح٣با٫ ٖو

ًَ مً الحبى  /ؾاٖة  300ًَل وهي مجهؼ  بمضسححن محدغ٦ححن بمٗض٫  خ  30 000ؾٗوتا  : UCA O.A.I.C܀

 ل٩ل منتما.

 ًَ  18000مجهؼ بسالرة نىام٘ طات ؾٗة بطمالُة ث٣ضع    :Spa Comptoir du Maghreb܀
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بىع الؿ٨غ  خمغ   وخضات اؾح٣با٫ ٖو

َددً مددً الؿدد٨غ ٚحدد  املىيددب  16 000: ؾددٗة اؾددح٣با٫ ث٣ددضع   Spa SORASUCRE(Groupe Ouest Import)܀

ا.  150 000و٢ضع  الٗبىع ثهل بلى   ًَ ؾىٍى

 الدعهيالث اإلايىائيت : -7

ة ٢ُاص  املُىاء بسالرة ؾًٟ ٢ُاص  و ػوعقي بعؾاء.  24ؾا /  24ثامىه ٫  بعقاص الؿًٟ :  ؾا مضًٍغ

ة لُال و نتاعا باؾحس ٢ُغ الؿًٟ :  خهان. 1700طات ٢ى   ISSER 2ضام ٢اَغ  ٢ُغ الؿًٟ الحجاٍع

 صىمعت العىش: -8

د٘ الٛدظاجي 5697م ٖلدى مؿداخة 1971ؤوكإت ؾدىة  ة ؤندبدد جؿدمى SOGEDIAم مدً َدٝغ قدغ٦ة الخؿدُح  والحىَػ

ددددغ الؿدددد٨غ  َددددً مددددً الؿدددد٨غ ٚحدددد   16 000ةل ثهددددل ؾددددٗة الاؾددددح٣با٫ لددددضيتا بلددددى SORASUCREُٞمددددا بٗددددض قددددغ٦ة ث٨ٍغ

ا . 150 000املىيب و٢ضع  الٗبىع بلى   ًَ ؾىٍى

 اإلاشاس)ع اإلاعخلبليت : -9 

٘ للحبدددداص٫ ٖلددددى  مكددددغٕو بوكدددداء الحددددىى السالددددص : مددددً ؤطددددل مىاطهددددة م٣ُٗددددات املُىدددداء مددددً طهددددة وهٓددددغا لىمددددى املكدددداَع

غه بةوكددداء الحدددىى السالدددص وا٢ٗدددا خحمُدددا مدددً ؤطدددل  مؿدددحىي املُىددداء مدددً طهدددة ؤزدددغيل ؤندددبدد ثىمُدددة املُىددداء وثُدددٍى

ب . مىاطهة الججؼ املحى٢٘ لل  ٣ضعات املُىاثُة في املؿح٣بل ال٣ٍغ

ة : ً مدً ؤهدم اوكدٛاالت املُىداء و٦دظا الؿدلُات املحلُدة  مكغٕو املحُة البدٍغ ة للمؿاٍٞغ ؤنبذ بوكاء مدُة بدٍغ

 ً ل خُص ؤن ٖض  قغ٧ات ه٣دل بددغي للمؿداٍٞغ د ٖض  ل٣اءات وصعاؾات ثىاولد هظا املىيٕى ةل خُص ؤطٍغ واملغ٦ٍؼ

ة بحن مُىاء مؿحٛاهم وطىى  بؾباهُا ؤو طىى  ٞغوؿا. ؤبضت اهحمامها بٟحذ زُى   ٍ بدٍغ

ددد٤ :- هدددى مغ٦دددؼ لٗبدددىع املدددىاص السُحددد   ٌؿدددمذ بمٗالجدددة ٖدددض  مدددىاص منتدددا املدددىاص الؿددداثلة والهدددلبة  مكدددغٕو مدددغؤ  الحٍغ

 ال٣ابلة لاللوتا  واملىاص املحت ٢ةل املىاص الؿامةل املىاص املظًبة.

ة ٦ما ٌؿاٖض ٖلى ثباص٫ املٗلىمات املغ٢مة هى وي٘ هٓام مح٩ املغا٢بة ًٖ بٗض :- امل ملغا٢بة وثإمحن الحغ٦ة البدٍغ

٤ مغا٢بوتا ًٖ بٗض.   وخماًة مضازل املُىاء وامليكأت واملىا٤َ الحؿاؾة ًٖ ٍَغ
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ددة بكدد٩ل ٦بحدد  ومددً ؤطددل مىدد٘ ث٨ددضٌـ املُىدداء ث٣ددضمد ماؾؿددة مُىدداء  املُىدداء الجدداٝ :- هٓددغا لتزاًددض املبدداصالت الحجاٍع

بُلب مً الؿلُات املحلُة بُٛة الحهى٫ ٖلى ٢ُٗة ؤعى ثهل  ٦بيُدة ؤؾاؾدُة دوكداء مُىداء طداٝل مؿحٛاهم 

ً البًدداج٘ محهددلة مباقددغ  مدد٘ الُددغ١ ؤو الؿدد٨ة الحضًضًددة  ٌكدداع بلددى ؤن املُىدداء الجدداٝ هددى ٖبدداع  ٖددً مدُددة ثسددٍؼ

 الىانلة بلى املُىاء الجاٝ . 

 .اإلاطلب الثاوي : ؤهذاف و خصائص ميىاء معخغاهم 

ددددة مدددً  هددددضاٝ فدددي ْددددل السهدددداثو   ماؾؿدددة مُىدددداء مؿدددحٛاهم ٦ٛح هددددا مدددً املاؾؿددددات جؿدددىى بلددددى ثد٣ُددد٤ مجمٖى

 ثمحزهال م٘ الٗلم ؤن هىا٥ ٖض  ٖغا٢ُل التي ثىاطهها املاؾؿة .

  ؤهذاف ميىاء معخغاهم 

 بلى ثد٤ُ٣  هضاٝ الحالُة :  مؿحٛاهمجؿىى ماؾؿة مُىاء 

ُةل الحماًة والؿٗغ .ثإمحن ؤخؿً الٓغٝو لٗبىع البًاج٘ م -  ً خُص املض  الؼمىُةل الىٖى

ً طات ٦ٟاء  ٖالُة ة. جؿهُالتث٣ضًم  -  خ٣ُ٣ُة ة وؾاثل ٖبىع و مٗالجة و ثسٍؼ

 جؿُح  ؤمال٥ الضولة .  -

غ مُىاء مؿحٛاهم .  -  جؿُح  الاؾخسماع وثٍُى

 اؾحٛال٫ الىؾاثل والحجهحزات املُىاثُة .  -

 لبيُات الٟى٢ُة للمُىاء. ثىُٟظ ؤقٛا٫ الهُاهة والوتُئة وثدضًض ا -

-  ً بندددددددضاع بغهددددددددامج ؤقددددددددٛا٫ الهددددددددُاهة و الوتُئددددددددة و زلدددددددد٤ بيُدددددددات مُىاثُددددددددة بالحيؿدددددددد٤ُ مدددددددد٘ محٗدددددددداملحن آزددددددددٍغ

 محسههحن.

ٜ املُىاثُة.   -  : ثىُٟظ ٖملُات الشحً والحَٟغ

 ثىُٟظ ٖملُات ال٣ُغ ودعقاص والغؾىم -

ة امل - ةل املالُةل الهىاُٖةل ال٣ٗاٍع حد  مباقدغ  بالهدضٝ ثىُٟظ ٧ل الٗملُات الحجاٍع غثبُدة بهدٟة مباقدغ  ٚو

 الاطحماري .

 وخصائص اإلايىاء امخياصاث  : 

دى والجؼاثدغ الٗاندمةل ٞهدى ٌٗحبد  مدً طهدة مىٟدظا َبُُٗدا  ًىطىص مُىاء مؿحٛاهم في مى٣ُدة ٞالخُدة بدحن وهدغانل ؤعٍػ

ة ؤزدغي ٌٗحبد  ملح٣دى لٗض  والًات: مؿحٛاهمل قل٠ل ٚلحزانل مٗؿکغل ثیاعتل ثِؿمؿُلدل ؾُٗض ل .....ل ومدً طهد

ىاٍل ٚغصاًةل بكاعل ٖحن الهٟغاءل ....ة.   ألهم الُغ١ املإصًة بلى الجىى  الجؼاثغي ةٚ 
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مؿددحٛاهم ٣ًدد٘ فددي مدددىع ثح٣دداَ٘ ُٞدده ؤهددم قددب٩ات املىانددالت ةَددغ١ مٗبددض  وؾدد٨٪ خضًضًددةة مددً  مُىدداء٦ددظل٪ ٞددةن 

ددا لحىمُددة املكددا ً والتددي جٗحبدد  قددغماها خٍُى ددة ٞهددى مىنددى٫ بكددب٨ة وإلددى مسحلدد٠ مىددا٤َ الددَى ٘ الهددىاُٖة والحجاٍع َع

٤ الؿ٨ة الحضًضًة مؿدحٛاهم  غ بم٩اهُدة الىندل  -الؿ٨٪ الحضًضًة ًٖ ٍَغ املحمضًدة ةمدُدة الٟدغػ ة ٦مدا ؤهده ًدٞى

بالكددددب٨ة الحضًضًددددة مدددد٘ والًددددة ثُدددداعت صون املددددغوع باملحمضًددددة بمددددا ًًددددٗه فددددي اثهددددا٫ مباقددددغ مدددد٘ مى٣ُحدددده السلُٟددددة 

لجؼاثددغ بلدى ٚاًددة ثمج اؾددة وهددظا مددً ؤطدل ه٣ددل مسحلد٠ الؿددل٘ والحجهحدزات املىطهددة بلددى ةالجىدى  والجىددى  الٛغبدي ل

ىُة و طىبُة املحسههة في الحى٣ُب ًٖ البت و٫ التي ثيكِ في الجىى  الجؼاثغي.   الكغ٧ات الَى

٤ بُى٫  ىاء ثغحُه مت  زُي صازل املُ 4 885ومً الامحُاػات  زغي التي ثمحز مُىاء مؿحٛاهم هي وطىص قب٨ة ٍَغ

ددددددغ  وطىددددددى  الجؼاثددددددغ وهددددددظا صون املددددددغوع بىؾددددددِ مضًىددددددة مؿددددددحٛاهم. املى٢دددددد٘  ىُددددددة لكددددددغ١ ٚو مباقددددددغ  بددددددالُغ١ الَى

والًددة ٌٗددضان  12الجُىإؾددت اثُجي ملُىدداء مؿددحٛاهم والكددب٨ة الُغ٢ُددة التددي ثغحُدده مدد٘ مى٣ُحدده السلُٟددة املح٩ىهددة مددً 

غ ملؿددحٗملُه ؤخؿددً السددضمات بإ٢ددل  ػاتامحُددامددً ؤهددم مددا ٣ًضمدده املُىدداء للمحٗدداملحن الا٢حهدداصًحن مددً  ٦مددا ؤهدده ًددٞى

دٜل ٢هدغ  ث٩لٟة.  صاء الجُض واملحىانل للسضمات املُىاثُة مً خُص دهحاطُةل املغصوصًةل مٗضالت الشحً والحَٟغ

مض  امل٩ىذ فدي املُىداء واملحاٞٓدة الجُدض  للبًداج٘ ًٟؿدغ ازحُداع مُىداء مؿدحٛاهم مدً ٢بدل ٖدضص ٦بحد  مدً املحٗداملحن 

 حهاصًحن ومجهؼي الؿًٟ مً مسحل٠ الجيؿُات. الا٢

 معيلاث اإلايىاء 

 م.  8,22مدضوصًة ٖم٤  عنٟة    -

-  .ً  ٖضم ٦ٟاًة َى٫  عنٟة ومؿاخة الٗبىع والحسٍؼ

 التزاوض بحن اليكاٍ الحجاعي والهُض البدغي.  مكکل -

 الاوعياظاث العلبيت: 

ٜ. َى٫ امل٩ىذ املاصي ؤخُاها بلى مهل بياُٞة للشحً و  -  الحَٟغ

ٟات  حً ة -  ة بياُٞة.Surcottsثس٠ُٟ خمىلة الؿًٟ الضسمة في املىاوت  زغي مما ًاصي بلى جٍٗغ

ٟات بياُٞة للشحً والى٣ل.   - ً مؿاولة ٖلى ثىلُض جٍٗغ  نٗىحات ٖلى مؿحىي الحسٍؼ

ة وؤوكُة الهُض البدغي.  -  ازحىا١ مُىاجي هاطم ًٖ التزاوض بحن  وكُة الحجاٍع
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 لث: الهييل الخىظيمي العام إلااظعت ميىاء معخغاهم اإلاطلب الثا

 

 املهضع: ور٣ُة م٣ضمة مً َٝغ ماؾؿة مُىاء مؿحٛاهم
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 ششل الهييل الخىظيمي العام إلااظعت ميىاء معخغاهم

ددة  ةل و مضًٍغ ددة املددىاعص البكددٍغ ددة الٗامددةل و مضًٍغ ات و همددا: املضًٍغ ثح٩ددىن ماؾؿددة مُىدداء مؿددحٛاهم مددً زمؿددة مددضًٍغ

ة ٢ُاص  املُىاء خُص ثم ث٣ضًم الكغح الحالي املالُة ة الاؾخسماع البكغيل و مضًٍغ  : و املحاؾبةل و مضًٍغ

 ؤوال: اإلاذيشيت العامت :

ات املاؾؿدددة و ثٟدددغى  ُٟوتدددا فدددي الخؿدددُح ل املغا٢بدددةل الحىٓدددُم و الؿدددهغ ٖلدددى ثغثِدددب و ثغا٢دددب طمُددد٘ مدددضًٍغ ثحمسدددل ْو

 :ؾلُاتتا ٖل تم و ثح٩ىن مً 

هددى املمسدددل الىخُددض للماؾؿددة و املؿددئى٫  و٫ فددي قددد٩ل الهددغم ال٣دداهىوي للماؾؿددةل و ٦دددظل٪  : سئففيغ مففذيش عففام-1

ما٫ التي ث٣ىم  تا املاؾؿة بمكاع٦ة املىٟظًً   ٌكٝغ ٖلى طمُ٘ ٖ 

ٗحب  املؿخكاع ال٣اهىوي للمضًغ الٗامل ٌؿاٖضه في اثساط ال٣غاعات املىاؾبة : معاعذ اإلاذيش العام-2  َو

و هى الشسو املحى٫ ٢اهىهُا بدٟٔ  مً و املالخة صازل الهغم املاؾؿاجي و مٗاوهُدة : اخ يمعاعذ ألامً الذ-3

ة ىن ٖلى الحٟٔ مً  زُاع املاصًة والبكٍغ   .الظًً ٌكٞغ

مددا٫ التددي ًهددضعها املددضًغ الٗددام ل و املحمسلددة فددي  مىخففب الخيعففيم الففذاخ ي:-4 و هددى الشددسو الددظي ًحددىلى طمُدد٘ ٖ 

ددة و مىدد٘ صزددى٫ ثبلُددٜ املغاؾددالت الض ات و الحٟدداّ ٖلددى الخؿددُح  الحؿددً و الؿدد٨ُىة للمضًٍغ ازلُددة مدد٘ طمُدد٘ املددضًٍغ

  طاهب

جٗحمددددض هددددظه السلُددددة الٗال٢ددددة املباقددددغ  بدددداعصاع  الٗامددددةل وثحمسددددل مهامهددددا فددددي الحإ٦ددددض مددددً اختدددد ام  خليففففت الخففففذكيم-5

 اؾؿةبطغاءات الخؿُح ل و ٦ظل٪ ثض٢ی٤ و ٞدو الٗملُات و  وكُة املسحلٟة للم

ددددة بحيؿدددد٤ُ و ثىٓددددیم و مغا٢بددددة طمُدددد٘ الكدددداون املغثبُددددة بخؿددددُح   ثاهيففففا: مذيشيففففت اإلاففففىاسد البشففففشيت  تتددددحم هددددظه املضًٍغ

ة مً الٟغٕو الحالُة و هي : ً و الىؾاثل الٗامة للماؾؿة و ثح٩ىن هظه املضًٍغ  املؿحسضمحن و الح٩ٍى

٢بدددة ثُبُددد٤ ؾُاؾدددة املاؾؿدددة فدددي بَددداع خُدددص ٣ًدددىم هدددظه ال٣ؿدددم باعقدددغاٝ ومغا كعفففم اإلاعفففخخذمين والخىفففىيً-1

ً و الحددغم ٖلددى ثُب٣ُهددال باعيدداٞة بلددى مكدداع٦حه فددي بٖددضاص  جؿددُح  املؿددحسضمحنل ٦مددا ٣ًددىم بةٖددضاص بددغامج الح٩ددٍى

 :املحزاهُة و ثح٩ىن مً املهال  الحالُة

 مصلحت اإلاعخخذمين والخىىيً-ؤ

ُدد٠ و ثهدديی٠ تتددحم هددظه بةٖددضاص ال٣ددغاع املحٗلدد٤ بخؿددُح  املؿددحسضمحنل و٦ددظل٪ جؿدد  هغ ٖلددى ثُبُدد٤ بطددغاءات الحْى

 .املؿحسضمحن

 مصلحت ألاحىس والخياليف -ب 

و هددي املهددلحة التددي جكددٝغ ٖلددى صٞدد٘ ؤطددىع املؿددحسضمحن و ث٩ددال٠ُ الٗمددل مددً مددىذ و م٩اٞئددات هٓحدد  الٗمددل الددظي 

عحداح التدي ثد٣٣هددا ٣ًدىم بده الٗامدل زدال٫ الكددهغ الىاخدض و َدىا٫ مدض  ثىاطددضه فدي املاؾؿدةل و الاؾدحٟاص  مددً بداقي   

 .املاؾؿة
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 تتحم هظه املهلحة بملٟات خىاصذ الٗمل و الحى٠٢ ًٖ الٗمل: اإلاصلحت الاحخماعيت -ج 

  :يتحم هظه ال٣ؿم بخؿُح  الىؾاثل الٗامة و ًح٩ىن مً مهلحححن وهما ٖلى الىدى الحالي :كعم الىظائل العامت-2

 : مصلحت الىظائل العامت -ؤ

ٖلدددددى طمُددددد٘ الٗملُددددات التدددددي ثدددددضزل فددددي ثىُٟدددددظ الٗمدددددل صازددددل املاؾؿدددددة مدددددً قدددددغاء  خُددددص ؤن هدددددظه املهدددددلحة جكددددٝغ

ة ٧الٗحاص و تالت املؿاٖض  ٖلى ثىُٟظ الٗملل ٦ما جكٝغ مباقغ  ٖلى طمُ٘ املهدام التدي ث٣دىم  الحجهحزات الًغوٍع

ً ىان في املاؾؿة ؤرىاء ثىُٟظ ؤٖمالهم فدي املهدام الساندة بدضازل ؤو زداعض الدَى ة جؿدُح  املسدؼون مهدلح-  . تا ٖ 

 .ث٣ىم هظه املاؾؿة بخؿُح  املسؼون و ث٣ىم بٗملُة الجغص لهظه املسؼوهات

يتدددحم هدددظه ال٣ؿدددم بخؿدددُح   وكدددُة الاطحماُٖدددة و الس٣اُٞدددة فدددي املاؾؿدددة و ًح٩دددىن مدددً  : كعفففم الشفففاون العامفففت-3

 :مهلحححن

طحماري للٗمل مً زال٫ ال٣ُام هي املهالحة التي جكٝغ و جٗالج الجاهب الا  : مصلحت الخذماث الاحخماعيت - ؤ

بحإمُىده لدضي مهدال  الًدمان الاطحمداري املحمسلدة فددي خدىاصذ الٗمدلل ؤو ؤمدغاى مهىُدة و اؾدحٟاصثه مدً مددىذ و 

ًات ؤرىاء مض  الججؼ ؤو املغى ؤو مً طمُ٘ الحإمُىات الاطحماُٖة التي ثحمسل في املىذ املضعؾدُةل و مدض   جٍٗى

 رة ؤقهغ ة................. الخ  مىمة باليؿبة بلى اليؿاء ة رال

ايُة و التٞ  تُة التي  : مصلحت اليشا  الثلافي والاحخماعي - ب و هي املهلحة التي ث٣ىم بجم٘  وكُة الٍغ

ة امل٩لٟة بخؿُح   .ثحم َىا٫ الؿىة الىاخض  لهال  ؤبىاء الٗما٫ ة املالُة واملحاؾبة وهي املضًٍغ رالسا: مضًٍغ

٤ وي٘ ممحزات مدضص  ل٩ل ؾىة و بخهاء ٧ل السضمات املالُة التي هٟظت  الىيُٗة املالُة للكغ٦ة ًٖ ٍَغ

ة املبيُة لليكاٍ الحجاعي و ثح٩ىن مً  :زال٫ الؿىة الىاخض ل و بمؿا٥ الضٞاثغ الحجاٍع

٤ الىٓام املحاؾبي املاليل و ًح٩ىن  : كعم املحاظبت-1 ٌكٝغ ٢ؿم املحاؾبة ٖلى طمُ٘ الٗملُات الحؿابُة ٞو

  :وهما ٖلى الىدى الحالي مً مهلحححن

 :مصلحت املحاظبت العامت - ؤ

جؿمذ هظه املهالحة بمحابٗة الٗملُات الُىمُة التي ث٣ىم  تا املاؾؿة و ٦ظل٪ وي٘ املالخٓات الالػمة و 

٤ ثىُٟظ الُىمي للحؿابات مً ؤطل وي٘ املحزاهُة و طضو٫ خؿا  الىحاثج   .السانة بيكاَها ًٖ ٍَغ

 :مصلحت املحاظبت الخحليليت - ب

 .و هي املهلحة التي جكٝغ مباقغ  ٖلى ثدلُل طمُ٘ الح٩ال٠ُ 
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ٌكددٝغ ٢ؿددم املالُددة ٖلددى الخؿددُح  املددالي للماؾؿددة مددً ؤطددل بٖددضاص و محابٗددة املحزاهُددة و ًح٩ددىن مددً  :كعففم اإلااليففت-2

 :مهلحححن و هما ٖلى الىدى الحالي

 ويإ املالُة للماؾؿة وهي املهلحة التي جكٝغ مباقغ  ٖلى محابٗة   : اإلاصلحت اإلااليت - ؤ

 :مصلحت الخحصيل ؤو مصلحت حغطيت الذيىن  - ب

و هدددظه املهدددلحة ث٣دددىم بحدلُدددل طمُددد٘ الىاثجدددة ٖدددً اليكددداٍ الحجددداعي مددد٘ املحٗددداملحن الا٢حهددداصًحنل و ثخبددد٘ خغ٦دددة  

دددداء بالدددضًً ؤو الالتزامدددات اثجدددداه  اهح٣دددا٫  مدددىا٫ بدددحن البىددددى٥ مددد٘ ٞدددغى ٣ٖىحددددات طؼاثُدددة مالُدددة فددددي خالدددة ثدددإزح  الٞى

 املاؾؿة .

 :سابعا: مذيشيت الاظدثماس الخجاسي 

ًل  دٜل و الحسدٍؼ ة بخؿُح  طمُ٘ الٗملُات املغثبُة بٗبىع البًداج٘ زدال٫ ٖملُدة الشدحًل و الحَٟغ وث٣ىم هظه املضًٍغ

ة بلى  ٢ؿام الحالُة  بياٞة بلى طل٪ جؿُح  ؤمال٥ الضولة و ثحٟٕغ هظه املضًٍغ

 :كعم الشحً والخفش)د -1

م ؤهه ًح٩ىن مً رالرة مهال  و هي ٦حاليث٣حهغ مهامها ٖل ً ٚع ٜل و الحسٍؼ   :ى ٖملُة الشحًل و الحَٟغ

ددددٜ : مصففففلحت الشففففحً والخفش)ففففد-ؤ ة ٖلددددى طمُدددد٘ بُددددان ٖملُددددات الشددددحً والحَٟغ و فددددي املهددددلحة املحسههددددة و املكددددٞغ

إ املُىاء ؤو التي ثيحٓغ صوعها للغؾىم   للؿًٟ الغاؾُة بمٞغ

دة مدً البدىازغل و ٦دظل٪ ثلد٪ البًداج٘ املٗدض  للخؿدلُم ثإزدظ هدظه ا : مصلحت الخخضيً -ب  ملهدلحة البًداج٘ املٟٚغ

ً  .و جؿهغ ٖلى الاؾحسضام ال٣ٗالوي للمؿاخات املٗض  للحسٍؼ

ات املىطىص  صازل املُىداءل و ث٩دىن  :مصلحت الحاوياث -ج و هي املهلحة املح٣٣ة ٖلى دقغاٝ ال٩امل ٖلى الحاٍو

اتتا و ٞغػها. ة مً مدحٍى  مٗٞغ

 : م الخجاسةكع -2

ًددددددىٓم هددددددظه ال٣ؿددددددم مهددددددام مهددددددلحة ال٣ددددددىاهحنل و  مددددددال٥ل و دوكدددددداءات املحسههددددددة و ًى٣ؿددددددم هددددددظا ال٣ؿددددددم بلددددددى 

  :مهلحححن وهما ٖلى الىدى الحالي

 

 مصلحت الفاجىسة وؤمالن الذولت - ؤ

ملؿددىضات و هددي ثلدد٪  مددىا٫ ودوكدداءات املحسههددة وامل٩لٟددة بمحابٗددة صزددى٫ الؿددًٟ و بوكدداء الٟددىاثح  و مغا٢بددة ا

 .التي جؿاهم في بٖضاصها

دة الاؾدخسماع الحجداعي -3 .ث٣ىم هظه املهلحة بةٖضاص الدضوعي لإلخهداثُات : مصلحت ؤلاحصائياث - ب زالًدا مضًٍغ

ة الاؾخسماع الحجاعي بالسالًا الحالُة :  تتحم مضًٍغ
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ة ثى ددد  ٞ : خليفففت الذساظفففاث والخخطفففيط - ة و ؾدددىٍى  تدددا و هدددي السلُدددة التدددي ث٣دددىم بةٖدددضاص مسُُدددات قدددهٍغ

ُدة خمىلدة ٧دل  وؿبة اليكاٍ الحجاعي ل٩ل قهغ م٘ بُٖاء ٖضص الؿًٟ الغاؾُة زال٫ الكدهغ الىاخدض و ثدضًدض هٖى

  .ؾُٟىة

ددد٠ املُىددداء و صوعه الجُىاؾدددت اثُجي بمى٣ُددددة  :خليفففت الدعفففىيم - و هدددي السلُددددة التدددي ًحمددددىع صوعهدددا  و٫ فددددي جٍٗغ

 ثغي و مى٣ُة الىؾِ والجىى  الجؼاثغي الٛغ  الجؼاثغيل ب٩ىهه ٌٗحب  همؼ  ونل بحن الٛغ  الجؼا

دددات  :خليففت اإلاىاصعففاث -ج  دددات التددي ٢ددض ثيكدددإ فددي ثىُٟدددظ الٗمددلل و ٢دددض ث٩ددىن مىاٖػ و هدددي السلُددة املحسههدددة فددي املىاٖػ

 هاثجة ًٖ ؤخض املحٗاملحن م٘ املاؾؿة

 خامعا: مذيشيت كيادة اإلايىاء

ة بحإمحن خغ٦ة املالخة التي ثحمسل في صزى٫  لها مً عؾىا بلدى آزدغل و ٦دظل٪  وث٣ىم هظه املضًٍغ و زغوض الؿًٟ وثدٍى

 الحإمحن ٖلى الحضوص املُىاثُة و ثح٩ىن مً ٢ؿمحن وهما ٖلى الىدى الحالي:

وهظا ال٣ؿم ٌكٝغ مباقغ  ٖلى طم٘ البىازغ الىاثبحن لها و امللؼمىن بخىُٟظ  وامغ الهاصع  لهدم  :كعم اإلاالحت-1

ًل و ًلدؼم ٖ لدى هداالء البدازغ  ؤن ث٩دىن محمحٗدحن بكدهاصات ثبد ػ ٦ٟداء  ٧دل بدداع ٖلدى مً َٝغ مؿئى٫ هم املباقٍغ

  .خض  و بضون هظه الكهاص  ال ًم٨ً لهاالء البداع ؤن ًحىلى مهامهم في املاؾؿة زال٫ املحُات الحالُة

  .وهي امل٩ان املسهو ٞٗلُا لى٢ٝى ال٣اَغ  ؾىاء ٖىض مٛاصعتتا له لحىُٟظ املهام: محطت اللطاسة - ؤ

وهى امل٩ان املسهو ٞٗلُا لى٢ٝى الؿًٟ و دعقاصات املسههة ؤرىاء ٧ل مهمدة ؾدىاء : سشادمحطت ؤلا  - ب

٧اهدددد ٖىدددض بصزدددا٫ الؿدددًٟ ؤو بزغاطهدددا مدددً املُىددداء باٖحبددداعه املؿدددئى٫  و٫ ٖلدددى بصزدددا٫ وإزدددغاض الؿدددًٟ و بضوهددده ال 

 ًم٨ً ثىُٟظ الٗملُة.

 : كعم ألامً-2

إنتا جكدددد٩ل تتضًددددضا مباقددددغ ٖلددددى خُددددا ل وخٟددددٔ املحددددُِ خُددددص ًسددددحو هددددظا ال٣ؿددددم فددددي خٟددددٔ ؤزُدددداع التددددي مددددً قدددد

  :املسهو للٗما٫ و ثٟاصي ٧ل  مغاى التي ًها   تا الٗامل ؤرىاء الٗمل و ًحٟٕغ هظا ال٣ؿم بلى

ٌكدددٝغ هدددظا ال٣ؿدددم مباقدددغ  ٖلدددى الٗملُدددة التدددي جؿددداهم فدددي صزدددى٫ البدددازغ  املحملدددة : كعفففم ضفففبا  اإلايىفففاء - ؤ

ددد٤ دبدددداع ب غحدددان الؿدددُٟىة ألزدددظ طمُددد٘ املٗلىمدددات الساندددة بالؿدددُٟىة ة جدددم الؿدددُٟىة بالبًددداج٘ للمُىددداء ٖدددً ٍَغ

ُة املىاص املحملة مً ؤطل ثدضًض الغن٠ُ السام بالحى٠٢ ىلها ة مً خُص هٖى   .َو

 وثحمسل مهامه في خغاؾة املُىاء  :كعم حشاط اإلايىاء -  

 :ظادظا: مذيشيت ألاشغال والصياهت

ة املحسههة باألقٛا٫ و الهُاهة ح  دهاع ل و ثدضًدض وهي املضًٍغ ما٫ التي مً قإنتا ثٞى ٣هض باألقٛا٫ ٧ل ٖ  ل ٍو

الُددغ١ل و بىدداء اله٩ُددلل و بػالددة  زُدداع التددي تتددضص ؾددالمة الٗمددا٫. ؤمددا الهددُاهة ٣ًهددض  تددا ؤن املاؾؿددة التددي ثملدد٪ 

ة مً ما ًلي ٗةل و ثح٩ىن هظه املضًٍغ   :ٖحاص و آالت جؿاٖض ٖلى ثىُٟظ الٗمل بهٟة مىحٓمة و ؾَغ
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٣ًدددددىم ٢ؿدددددم الىُابدددددة بحيؿددددد٤ُ و ثهدددددمیم و مغا٢بدددددة طمُددددد٘  وكدددددُة الهدددددُاهة وإندددددالح املٗدددددضات : كعفففففم الىيابفففففت-1

  :باعياٞة بلى اؾخبضا٫ املٗضات و ٢ُ٘ الحُاع و ًح٩ىن مً مهلحححن وهما ٖلى الىدى الحالي

د٘ و مىاولدة البًداج٘ل و م :مصلحت الصياهت - ؤ ى٢د٠ الؿدُاعات و هي املؿئىلة ًٖ نُاهة وإنالح املٗدضات ٞع

 .و املٗضات امل٩ُاه٨ُُة

ح  و مغا٢بددة مٗددضات :مصففلحت العخففاد -   وهىددا تتددحم مهددلحة الٗحدداص بخىٓددُم ٖمددل مكددٛلي تالت مددً ؤطددل ثددٞى

 املىاولة.

غ وتتُئة املُىاء و ًح٩ىن مً مهلحة  قٛا٫ و  : كعم ألاشغال-2 ٘ مً ؤطل ثٍُى يتحم هظا ال٣ؿم بمغا٢بة املكاَع

 :ىدى الحاليالهُاهة و هي ٖلى ال

 خُص ثحمحز هظه املهلحة ٖلى ثىُٟظ ؤٖما٫ الهُاهة و ؤمىا٫ املاؾؿة: مصلحت ألاشغال والصياهت - ؤ

 

 اإلابحث الثاوي :اإلاعالجت املحاظبيت لضشائب في ماظعت معخغاهم

بة ٖلى الضزل : ألاول لب اإلاط   طىع نى٠  -دطمالياملٗالجة املحاؾبُة للًٍغ

داء  ًحم ا٢حُإ مبلٜ مدً املدا٫ ٧دل بة بٗدض اخخؿدا  ٖو السايد٘ لهدال و ًدحم ٖدغى   طدغقدهغ مدً اطدغ الٗامدل ٦ًدٍغ

 خ٣ى١ الٗامل بطماليالظي ًلسو   طغطل٪ في ٦ك٠ 

 في املاؾؿة مدل الضاعؾة مً :   طغمُىاء مؿحٛاهم ًح٩ىن  في ماؾؿة الٗىانغ امل٩ىهة لألطغ :ؤوال

 نى٠ صعطة زانة به خُص ل٩ل  طىع و ٩ًىن مدضص في ؾلم  : ؾا  ي  طغ . 

 :السب   املهىُة ٌ ٤ الاثٟا٢ُات الجماُٖة جٍٗى   .٩ًىن مغثبِ بُبُٗة املىهب الظي ٌكٛله الٗامل ٞو

 :الًددغع ٌ هددي مىدددة للٗمددا٫ الددظًً ٌكددٛلىن مىهددب ٩ًىهددىن ُٞدده ٖغيددة للسُددغ او ًحمحددز بإهدده طهددض  جٗدٍى

  .قا١

 ا٫و ثمىذ للٗامل الظي ٌُٛي ُٚا  اخض الٗم الاؾحسالٝ: مىدة . 

 :املىهدب الدظي ٌكدٛله الٗامدل ٞهدظه املىددة ثدؼصاص ٧لمدا اعث٣دى  ؤؾداؽهي مىددة ث٩دىن ٖلدى  مىدة املؿاولُة

ُٟي   5 .الٗامل في الؿلم الْى

 :٠ الٛدظاء للٗامدل و مبلٛهدا  مىددة الؿدلة  00مدا ٌٗدداص٫  ؤيصض ل٩دل ًدىم ٖمدل  151هدي مىددة جُٛدي مهداٍع

 9 .ًىم في الكهغ

 :ح  الى٣دل للٗمدا٫ و ث٩ىن خؿب بٗض م مىدة الى٣ل ٩ان الٗمدل ٖدً م٣دغ الؿد٨ً للٗامدل فدي خالدة ٖدضم ثدٞى

  . صض ل٩ل ًىم ٖمل 300مبلٛه في املاؾؿة مدل الضعاؾة 
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 :الٗمدا٫ املحمضعؾدحن ملدغ    بىداءثمىدها املاؾؿدة بمىطدب الاثٟا٢ُدات التدي ؤبغموتدا و ثدضٞ٘  مىدة الحمضعؽ

 .واخض 

 :َٟددل ٨ًٟلدده الٗامددل  صض ل٩ددل 300ٗامددل املتددزوض مىدددة ث٣ددضع   و ثمددىذ لل مىدددة ث٨مُلُددة للمىدددة الٗاثلُددة

   .)ؾىة 09ًحٗضي ؾنتم  الالظًً  بىاء(

  وكاٍ ؤيػوطحه  ؽال ثماع : ثمىذ للٗامل املتزوض الظي الىخُض  طغ ٖالو. 

  طغ و ٩ًىن هخُجة لحهى٫ الٗامل ٖلى صٞٗة مؿب٣ة ٖلى : طغزهم الخؿب٤ُ ٖلى  

  املاؾؿددة مدددل الضعاؾددة    ذ للٗمددا٫ الددظًً ٩ًددىن صزلهددم يدد٠ُٗ و ث٣ددضع فدديو هددي ثمددى : طددغٖددالو  صٖددم

  .صض 5000

 :و هي مىدة ث٩ىن ٖلى ؤؾاؽ ال٣غ  مً املىا٤َ الىاطب ثغ٢ُوتا ٖالو  املى٣ُة 

 

 الخاضع للضشيبت والشتراواث الاحخماعيت مً خالل هشف الشاجب ألاحش ثاهيا :حعاب 

 لألطدغاؾؿدة مددل الضعاؾدة خُدص هلسدو مسحلد٠ الٗىاندغ امل٩ىهدة ؾى٣ىم بضعاؾدة ٦كد٠ عاثدب الخدض الٗمدا٫ بامل

 ٦ما ًلي:

 للعامل محل الذساظت ألاحش   :عىاصش III-1رالجذول 

 سكم الحعاب ألاحش عىاصش مبلد اإلاعخفاد الاكخطاعاث

 
 100 ال٣اٖضي  طغ 36210,24

 
ٌ ًٖ الًغع  3621,02  202 10الحٍٗى

 
ٌ ًٖ الًغع  3688,86  218 ديافي الحٍٗى

 
   السام الساي٘ للًمان الاطحماري  طغ 44847,82

4036,3 

 

 401 ا٢حُإ الًمان الاطحماري

 
 301 مىدة الى٣ل 1980

 
 302 مىدة الؿلة 10350

 
   السام  طغ 57177,82

 
بة  طغ 53141,52    الساي٘ للًٍغ

9441,5 

 

بة ٖلى الضزل   501 دطماليالًٍغ

 
   ي للضٞ٘املبلٜ الهاف 43700,02

 .1اهٓغ امللح٤ ع٢م املهضع: ٦ك٠ عاثب اخض ٖما٫ بماؾؿة مُىاء مؿحٛاهم
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٣ة الحؿا   : ٍَغ

ٌ ًٖ الًغع =  ة0.01ال٣اٖضي ة  طغ جٍٗى

3621.02=36210.24*0.01 

 ؤلاضافيحعىيض عً الضشس  + حعىيض عً الضشس  + اللاعذي ألاحش  = الخام الخاضع للضمان الاحخماعي ألاحش 

44847.82=36210.24 3621.02 3688.86 

 ة0.09السام الساي٘ للًمان الاطحماري ة  طغ ا٢حُإ الًمان الاطحماري=

4036.30=44847.82*0.09 

 مىحت العلت + مىحت الىلل + الخام الخاضع للضمان الاحخماعي ألاحش  = الخام ألاحش 

57177.82=448.47.82 1980.00 10350.00 

بة =  طغ  الًمان الاطحماري ا٢حُإ –السام   طغ الساي٘ للًٍغ

53141.52=57177.82-4036.30 

 الخام ألاحش   – اكخطاع الضمان الاحخماعي -ؤلاحما ي الضشيبت ع ا الذخل  = عاإلابلد الصافي للذف

43700.02=9441.5-4036.30-57177.82 
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 خالصت:

 

دد٤ مددا ًددىو ن ماؾؿددة مُىدداء مؿددحٛاهم ثددحم  تددا املٗالجددة املحاؾددبُة للًددغ بمددً  زددال٫ مددا ؾددب٤ ًم٨ددً ال٣ددى٫  اثب ٞو

ٗاتٖلُددده  ذ  تدددا ردددم جؿدددضًضها وجؿدددضًض  الخكدددَغ  ظههدددالجباثُدددة املٗمدددى٫  تدددا و التدددي خدددضصت ٦ُُٟدددة خؿدددا تا والحهدددٍغ

بة مددد٘  ددد٤ تطدددا٫ املحدددضص  ُٞدددحم مداؾدددبُا اخخؿدددا  ٢ُمدددة الًدددٍغ حبددداع  ظ زدددالًدددغاثب ًدددحم ٞو ٟددداءاتبٗدددحن الٖا  ٖد

رددددم  ؾددددبُا فددددي ًىمُددددة املاؾؿددددة ومددددً الىاخُددددة الجباثُددددةوالحسًُٟددددات املمىىخددددة فددددي خالددددة وطىصهددددا رددددم جسددددجُلها مدا

ة الًغاثب التي ثخب٘ لها املاؾؿة مً زدال٫ ور٣ُدة  ذ  تا لضي مضًٍغ لردم ث٣دىم بخؿدضًض ٢ُمدة الًدغاثب  G50الحهٍغ

٤ تطا٫ املحضص  ٢اهىهُا.  ٞو

 

 

ظدىا اإلايذاهيت في ماظعت لىا الىكذ في جلييم دسا يدعنى  لم COVID-19هظشا للظشوف التي جمش بها البالد ر       

 ميىاء معخغاهم بالطشيلت اإلاالئمت.

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاجمت
 



   
 

 
 

 خاجمت :

الًدغاثب زاندة منتدا الًدغاثب املباقدغ  واملحاؾدبة الًددغاثب  ؤهمُدة ببدغاػمدً زدال٫ الضعاؾدة التدي ٢مىدا  تدا خاولىدا 

ىوتددا ولدداملهدداصع التددي جٗحمددض ٖل تددا الضولددة فددي ث ؤهددممددً   زحدد  ه ظلهددا ٧ددىن هدد ً زٍؼ ل مهددا وجؿددهُُل٪ ؾددٗد لحىٓظمددٍى

ٗات و ال٣ددىاهحن الجباثُددة زانددة منتددا ثلدد٪ املحٗل٣ددة بالجاهددب املحاؾددبي و  لدد٪ لحد٣ُدد٤ طثدهددُلها مددً زددال٫ الخكددَغ

بُة وث٣لو ٞجى  بُنتمدا وؾدُٗىا  لحىيدُذ ٦ُُٟدة املٗالجدة املحاؾدبُة و  ؤًًداالحىا٤ٞ بحن املحاؾبة املالُة و الًٍغ

 ًغاثب املباقغ .ال ألهم الجباثُة

 مُىدددداء مؿددددحٛاهم املٗالجددددة املحاؾددددبُة للًددددغاثب فددددي املاؾؿددددة ؤنا املىيددددٕى ظو٢ددددض ثبددددحن لىددددا مددددً زددددال٫ صعاؾددددخىا لهدددد

دد٤ ملددا ًحُلبدده الىٓددام الجبدداجي الجؼاثددغي فددي الجدداهبحن املحاؾددبي والجبدداجي ددة ثددحم ٞو حم اخخؿددا  ٞمداؾددبُا ًدد لالجؼاثٍغ

بة رددم  وتا وجؿددضًضهال ومددً الىاخُددة الجباثُددة  وإرباتتددابُا وجسددجُلها مداؾدد برباتتدداوث٣ُددُم الًددٍغ فددي الُىمُددة رددم جؿددٍى

بة رددم ٣ًددىم بخؿددضًض املؿددحد٣ات ملهددلحة  ذ  تددا لددضي الجهددات التددي ًخبدد٘ لهددا امل٩لدد٠ بالًددٍغ ل٪ ظالًددغاثبًددحم الحهددٍغ

 ٤  املحضص . تطا٫ٞو

 هخائج اخخباس الفشضياث:

ة مً الىحاث بلىل٣ض ثىنلىا مً زال٫ صعاؾخىا   ج هىطؼها ُٞما ًلي:مجمٖى

بُة فددددي الجؼاثددددغ نددددٗىحات و ثىاطدددده املحاؾدددد - بُنتددددا وحددددحن املحاؾددددبة املالُددددة   هددددضاٝلدددد٪ الزددددحالٝ طبة الًددددٍغ

ٗات املىٓمة ل٩ل تما.  والحهاصم املؿحمغ في الخكَغ

٘ الجباجي  - ٤ ما هو ٖلُه الخكَغ املٗالجة املحاؾبُة للًغاثب املباقغ  في ماؾؿة مُىاء مؿحٛاهم ثحم ٞو

 ثغي.الجؼا

بُة و املالُدة خُدص  - ُدض  بدحن املحاؾدبة الًدٍغ بُة جٗحمدض ؤنهىا٥ ٖال٢دة َو ٖلدى مسغطدات  املحاؾدبة الًدٍغ

 َغهما هٟـ ال٣ىاٖض.املحاؾبة املالُة وثا 

 :والاكتراحاثالخىصياث 

 و٦مؿاهمة مىا في الجاهب ه٣ت ح الحىنُات الحالُة:

بة ٖددً  - بُة بدددحن امل٩لٟدددحن بالًدددٍغ ددد٤ املىاقدددح  يددغوع  وكدددغ الس٣اٞدددة الًدددٍغ المُدددةالٍُغ التدددي ثبددد ػ الىٓدددام  ٖد

بة بىاطباتتم وخ٣ى٢هم. بي املحب٘ في الجؼاثغ وجٗلُم امل٩لٟحن بالًٍغ  الًٍغ



   
 

 
 

ٞجددد ي يدددغوع  ث٣ىدددحن الٟدددىاثح  مسلمدددا هدددى الحدددا٫ باليؿدددبة للدددضٞاثغ  عرباثُدددهوؾدددُلة  ؤهدددمالٟدددىاثح   ؤنباٖحبدداع  -

 ه الًغاثب.ظجة املحاؾبُة لهٗالامل برباتاملحاؾبُةل ختى ث٩ىن ُٞما بٗض وؾُلة 

اء بمىاُٖض اؾحد٣ا١ صًىنتا اثجاه  -  الًغاثب. بصاع ٖلى املاؾؿة الا٢حهاصًة الٞى

 .ؤزغ بلىاملحابٗة املؿحمغ  مً َٝغ مداؾب املاؾؿة الا٢حهاصًة ل٣ىاهحن املالُة ٧ىنتا ثحٛح  مً و٢د  -

 ساظت:الذ آفاق

م املجهدىص ا      حاؾدبي فدي املٗالجدة املحاؾدبُةل بال اهده مدً تدي ٢دضمها الىٓدام املال ديداٞة ببدغاػ٫ مدً اطدل ظي بدظلدٚع

عاطدد٘ بلددى ٧ددىن مىيددٕى املٗالجددة املحاؾددبُة للًددغاثب و الغؾددىم واؾدد٘  لدد٪طلُبُىددي ؤن ٩ًددىن بدده بٗددٌ الى٣دداثو و ا

إل الضاثم.ظالحُٛح  في ال٣ىاهحن املالُة لوهومخكٗب و٦سح    ا ما ًحُلب الَا

 ؤو الباخدص ثمحدزا زاندا ال٣داعت ٖلدي ؤمدل ؤن ًجدض هدضا فدي بردغاء امل٨حبدة الجامُٗدة  ه٩ىن ٢ض ؾاهمىا ببدسىدا ؤن وهغطى

٣ُىا  بياُٞةوان جك٩ل لبىة  لمً خُص ال٨ٟغ  ومً خُص املىهجُة  باهلل ع  الٗاملحن. بالوما ثٞى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

 :اإلالخص

هددددظه الضعاؾددددة بلدددى بْهدددداع ٦ُُٟدددة املٗالجددددة املحاؾددددبُة ؤلهدددم الًددددغاثب املباقدددغ  فددددي املاؾؿددددة زدددال٫ ؾدددُٗىا مددددً  

ددة  التدددي هدددو  وؤؾدددـو مُاب٣وتددا ملدددا هدددى مٗمددى٫ بددده مدددً ال٣ىاٖددض ملاؾؿدددة مُىددداء مؿددحٛاهم بىالًدددة مؿدددحٛاهم الجؼاثٍغ

٘ الجبددددداجي  و لحد٣ُددددد٤ ؤهدددددضاٝ الضعاؾدددددة ٢مىدددددا بضعاؾدددددة املماعؾدددددات املحاؾدددددبُة و الجباثُدددددة الجؼاثدددددغي ٖل تدددددا الخكدددددَغ

لدددى يدددىء طلددد٪ ثدددم الحىندددل بلدددى ٖدددضص مدددً الىحددداثج ؤهمهدددا: املٗالجدددة ةالساندددة بدددإهم الًدددغاثب املباقدددغ  باملاؾؿددد ل ٖو

د٤ مدا هدو ٖلُده الىٓدام الجبداجي عامدل الض ةاملحاؾبُة للًغاثب املباقغ  في املاؾؿ ل ُٞدحم ي الجؼاثدغ ؾة ثجدغي ٞو

بة رددددم  ؤوال ٪ ثددددحم لدددفدددي ًىمُدددة املاؾؿددددة بٗدددض ط برباتتدددااملٗالجدددة املحاؾدددبُة لهدددظه الًددددغاثب بدؿدددا  و ث٣ُدددُم الًدددٍغ

ذ  تددددا رددددم جؿددددضًضها ملهددددلحة الًددددغاثب فددددي  وتا و جؿددددضًض خهددددُلوتال مددددً الىاخُددددة الجباثُددددة ًددددحم الحهددددٍغ  ؤطالهدددداجؿدددٍى

 .املحضص  ٢اهىهُا

بة ٖلددى الددضزل املحاؾددبة الجبا اليلمففاث اإلافخاحيففت:  بة ٖلددى ؤعحدداح دطمدداليثُددةل الًددغاثب املباقددغ ل الًددٍغ ل الًددٍغ

 .الكغ٧اتل الغؾم ٖلى اليكاٍ املنهي

Abstract. 

In this study, we sought to show hou accounting is handled for most important direct taxtes in 

the Algerian Mostaganem Port In Mostaganem Wilaya and its conformity with the applicable rules 

and foundations stipulated in the Algerian penal legislation.The study examined the accounting 

and tax practices of the most important direct taxes of institution, In light of this a number of results 

are the accounting treatment of direct taxes in the institution understudy, Are first the accounting 

treatment of these taxes are calculated and then evaluate the tax provable daily in the Institution 

after the piece will be settled and the payment of the proceeds from the tax is declared and then 

paid to the in the specific legal maturites. 

Key words: Tax Accounting, Direct Taxes, Total Income Tax, Corporate Profits Tax, Professional 

Activity Tax. 
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 كائمت اإلاشاحع :

 2017الؼع٢اءل الجؼاثغ ل لُٟي قٗباويل خماًة املاؾؿة لالهٟدة 

  ٘دددددددددد بددددددددددً ٖمدددددددددداع  مىهددددددددددىعل ؤٖمددددددددددا٫ مىطهددددددددددة فددددددددددي ث٣ىُددددددددددة الجباثُددددددددددة لصاع هىمددددددددددة للُباٖددددددددددة واليكددددددددددغ والحىَػ

 2ل2009ٍلالجؼاثغل

 ٘ل ٖحن ملُلة الجؼاثغل الم لطباًة املاؾؿة لصاع الهضي ليكغ والحىَػ  2ل2018ٍولهي بٖى

  ددددد٘ ل الجؼاثدددددغ دمحم ٖبددددداؽ مددددددغػي لا٢حهددددداصًة الجباًدددددة و الًدددددغاثبل صاع الهىمدددددة للُباٖدددددة واليكدددددغ والحىَػ

 2004ل

 دد٤ الىٓددام املحاؾددبيل مددظ٦غ  الؾددح٨ما٫  بددً هددابي خؿددحن لَُبددي اخمددض ٖبددض الجبدداع لاملحاؾددبة الجباثُددة ٞو

 2007ل2006قهاص  ماؾت  ا٧اصًمي لطامٗة زمِـ ملُاهة لالجؼاثغل تمحُلبا

 بةل طامُٗة لمهغ اء ًخي اخمض  جاػي لاملحاؾبة الًٍغ  ٞو

 ُُٟدددة الجباثُدددة  باملاؾؿدددةل مدددظ٦غ  دمحم بدددضع ا دددل الىٓدددام املحاؾدددبي املدددالي الجضًدددض ٖلدددى الْى لدددضًًل اردددغ ثدٍى

ةل  2014الؾح٨ما٫ مُُٗات ماؾت  ا٧اصًمي لطامٗة ٢انضي مغحاحلوع٢لةلالجؼاثٍغ

 يُدددددىوـل مهدددددُٟىل اٖدددددىاصي الجباثُدددددة لم٨حبدددددة بندددددى مى ددددد ى الؿدددددُٗضل قدددددإع ال٣دددددضؽل الدددددىاصيل  الغ٢ابدددددة ٍػ

 2ل2010ٍالجؼاثغ ل

 الجبداجي ٖلدى املاؾؿدة وه٩ُلهدا املدالي لصاع املحمضًدة الٗامدة  هانغ ٘ صاصي ٖضونل ًىؾٟهاملل اردغ الخكدَغ

 2ل2008ٍلالجؼاثغل

 ٍلٖمان ل ٘  2زالض  حا  السُا  ل ؤؾـ املالُة الٗامة لصاع اليكغ والحىَػ

  دد٤ املُٗددداع املحاؾددبي الددضولي ع٢دددم ماؾددت ل ميكدددىع لمددظ٦غ   12ؤمُىددة ٢ددضعف لاملٗالجددة املحاؾدددبُة املالُددة ٞو

لم الخؿُح  لطامُٗة دمحم بىيُاٝ لاملؿُلة ل ة ٖو  2008ل2014ل٢ؿم الٗلىم الحجاٍع

 ٍ٘ل ٖمان ل  2008ل2مهُٟى الٟاع لدصاع  املالُة الٗامة لصاع ؤؾامة ليكغ والحىَػ

   بة فددددي ثد٣ُدددد٤ الحىمُددددة املؿددددحضامة لمددددظ٦غ  لىُددددل قددددهاص ُٖٟدددد٠ ٖبددددض الحمُددددض لٞٗالُددددة الؿُاؾددددة الًددددٍغ

ة و الخؿُح  ل طامٗة ٞغخات ٖباؽ لؾ٠ُُل  املاطؿحح  ٧2014لُة ٖلىم الحجاٍع



   
 

 
 

  دة وثُبُد٤ ل مُداب٘ الضؾدحىع الحجداعيل دمحم ؤبدى هاندغل مدٟدّى املكدٗلة لالًدغاثب ومداؾدبوتا بدحن الىٍٓغ

 .2002 عصنل 

  بُة ٖلى املاؾؿة الا٢حهاصًة لمض٦غ  لىُل قدهاص  ماطؿدحح  ٧لُدة الٗلدى م بً ًسل٠ مؿٗىص  ل ارغ الًٍغ

لىم الخؿُح  ل طامٗة الجؼاثغل  .2007الا٢حهاصًة ٖو

  هىػص  ٖبض الغخمان الهُتي لمىجض ٖبض الل٠ُُ الساقدالي لاملدضزل الحدضًص فدي ا٢حهداصًات املالُدة الٗامدة

 .2005ل صاع املىاهج ل عصن ل

 ات الجامُٗة لالجؼاثغل ض  لطباًة املاؾؿات لالُبٗة الساهُة لصوان املُبٖى  2007خمُض بىٍػ

 ات لالجامُٗة لالجؼاثغ لخ  .1992ؿحن مهُٟى خؿحن لاملل٨ُة الٗامة لصوان املُبٖى

  ٢اشدددد ي ًىؾدددد٠ لوا٢دددد٘ الىٓددددام الجؼاثددددغي وؾددددبل ثُٟٗلدددده لؤَغوخددددة الددددض٦حىع  ل٧لُددددة الٗلددددىم الا٢حهدددداصًة و

لىم الخؿُح ل طامٗة بىمغصاؽ ل ة ٖو  .2005الحجاٍع

 2003ُة ل بح وتلؾىػي ٖضلي هاقغ لاملالُة الٗامة لميكىعات خلبي الح٣ى٢. 

 ٍلٖمان ل ٘  .2005ل3زالض الشحا  السُُب لؤؾـ املالُة الٗامة لصاع وثام ليكغ والحىَػ

  ددد٤ املُٗدددداع املحاؾدددبي الددددضولي ع٢ددددم لمدددض٦غ  ماؾددددت  ل٢ؿددددم  12ؤمُىدددة  ٢بدددد ف لاملٗالجدددة املحاؾددددبُة املالُددددة ٞو

ة ل٧لُة مدمىص بىيُا ة ل٧لُة الٗلىم الا٢حهاصًة والحجاٍع  .2015-2014ٝ لاملؿُلة لالٗلىم الحجاٍع

 ٍلٖمان ل ٘  .2008ل1مهُٟي الٟاع لدصاع  املالُة الٗامة لصاع ؤؾامة ليكغ والحىَػ

 بة فددددي ثد٣ُدددد٤ الحىمُددددة املؿددددحضامة لمددددض٦غ  لىُددددل قددددهاص   ُٖٟدددد٠ ٖبددددض الحمُددددضل ٞٗالُددددة الؿُاؾددددُة الًددددٍغ

لىم الخؿُح  لطامٗة ٞغخات ٖباؽ  ة الا٢حهاصًة ٖو  .2015-2014لؾ٠ُُ لاملاطؿحح  ل٧لُة ٖلىم ثجاٍع

 ٍلٖمانل ٘  .2002ل1ٖبض هانغ الىىع لالًغاثب ومداؾبةل صاع املِؿغ  ليكغ وثىَػ

 ٍبة لصاع الهىمة ليكغ لالجؼاثغل  .2008ل4دمحم ٖباؽ مدغػي لا٢حهاصًة الجباًة والًٍغ

 . ة لال٣اهغ  ٖبض املىٗم ٞىػي لاملالُة الٗامة والؿُاؾُة املالُة ميكا  املهاٍع٠ لدؾ٨ىضٍع

 2007ل1 َا٢ة لا٢حهاصًة املالُة الٗامة لصاع املِؿغ  لٖمانلٍدمحم. 

  بُة مدددضزل ثدلُدددل وثُب٣ُدددي لم٨حبدددة دددؼ ٖسمدددان لقددد٨غي عطدددب الٗسمددداوي لالدددىٓم الًدددٍغ ؾدددُٗض ٖبدددض الٍٗؼ

ة.  دقٗإ الٟىُة لدؾ٨ىضٍع

 ةل بُة لالضاع الجامُٗة لالاؾ٨ىضٍع ٤ لالىٓم الًٍغ  .2001ًىوـ اخمض البٍُغ

 

 



   
 

 
 

  ظىماللىاهين والش 

  ة ة الجؼاثٍغ  ٢2015اهىن الًغاثب املباقغ  والغؾىم املمارلة للجمهىٍع

 ة ة الجؼاثٍغ  ٢2019اهىن الًغاثب املباقغ  والغؾىم املمارلة للجمهىٍع

 ة ة الجؼاثٍغ  ٢2020اهىن الًغاثب املباقغ  والغؾىم املمارلة للجمهىٍع

 ة الٗامة للًغاثب لللغؾم ٖلى ال٣ُمة املًاٞة لوػاع  املالة لامل يالضلُل الحُب٣ُ  .2019ضًٍغ

 ة الٗامة للًغاثب ل  .2020الضلُل الحُب٣ُي للم٩ل٠ بالًغاثب ل وػاع  املالُة لاملضًٍغ

 

 مجالث 

  دددد٤ الىٓددددام املحاؾددددبي املددددالي بددددحن ص.دمحم  مددددحن ٖؿددددى٫لةاملٗالجة املحاؾددددبُة للًددددغاثب والغؾددددىم ٞو

ٗات املحاؾددددبُة والحٗددددضًالت املؿددددحمغ  لل٣ددددىاهحن الًددددغاث لؤم 1لالٗددددضص6بةلمجلة الٗلددددىم دوؿدددداهُةلاملجلضالخكددددَغ

 .2019البىاقيلطىان
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