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إن دوز  الدولت في إؾاز املاليت العامت مً وحهت الىظسيت الخلليدًت اكخطس على حؼؿيت إلاهفاق الىؾني, 

والاحخماعي فهي جلتزم بالحياد أما على حظب ولم جخدخل بأي شيل مً ألاشياٌ في اليشاؽ الاكخطادي 

الىظسيت الحدًثت ًحخم على الدولت الخدخل في الحياة الاكخطادًت والاحخماعيت أي إعادة الىظس في حاحاث 

املىاؾىين التي حعسف جصاًد مظخمسا مً هاحيت الاطتهالن وطىاء وان الدوز  جلليدًا أو حدًثا فئن الدولت 

الخمىيليت في شيل اًساداث عامت لخحليم أهدافها  املاليت والاحخماعيت والاكخطادًت مؿالبت بخىفير املطادز 

ومً أكدم وأهم مطادز الاًساداث العامت , الػسائب فهي الجىهس ألاطاس ي ليافت الدشسيعاث املاليت بيافت دٌو 

ملالي للدولت, بجاهب العالم على اخخالف أهظمتها الاكخطادًت بما جمثله مً أداة حظخخدم  لخىظيم املظاز ا

دوزها في جحليم مجمىعت مً ألاهداف ذاث الؿبيعت الاكخطادًت والاحخماعيت والتي جخخلف آزازها باخخالف 

ألاهظمت الاكخطادًت الظائدة وبما أن الجصائس ال جخخلف عً هره الدٌو فاملشسوع الجصائسي ضاغ هطىص 

يفيت الخحطيل الا أنها جخميز بالخعلد وعدم حشسيعيت حبائيه مبيىا شسوؽ الخيليف وفسع الػسائب وه

 اطخلسازها وهرا مً حساء الخعدًالث املخىاليت وجدهىز الحظاب الجبائي مً ؾسف امليلفين.

وحعخبر الػسيبت على الدخل إلاحمالي غسيبت مباشسة حيث أضبحذ الدولت حعخمد عليها في جمىيل 

ألاشخاص امليلفين بها بلىاعد وأطع الىعاء الػسيبي  خصيىتها وذلً لإلهظام ودوام حطيلتها مً خالٌ معسفت

 املفسوع عليهم.

وبعد دخٌى الىظام املالي املحاطبي حيز الخؿبيم وما حاء به مً حؼيراث على املظخىي املحاطبي  واملالي 

 ًجعل مً الػسوزي إعادة الىظس في العالكت التي جسبـ بين املحاطبت والجباًت , وهرا كطد جىيفها أهثر مع

 مخؿلباث املعاًير املحاطبيت الدوليت.

وفي هرا إلاؾاز فئن املعالجت املحاطبت لػسائب الدخل جىدظب أهميت بالؼت وىنها جمع زالر حىاهب 

 ((21)بيان العبء املالي, حسجيل العبء الػسيبي, احترام املعاًير املحاطبيت)املعياز 

 ومىه هؿسح ضياػت إلاشياليت على الىحى الخالي:

 م جلدًس الىعاء الػسيبي على الدخل إلاحمالي في غل الىظام املحاطبي؟هيف ًخ

 ومنه نطرح ألاسئلة الفرعية التالية:

 فيما جخمثل الػسيبت ؟ -أ 

 هيف ًخم جحدًد الىعاء الػسيبي ؟ -ب

 ماهيت الخؼيراث التي حاء بها الىظام املحاطبي املالي ملعالجت غسائب الدخل إلاحمالي؟-ج 

 :الفرضيات

 وؤلاجابة عن ؤلاشكالية نقترح الفرضيات آلاثية:

 الػسيبت فسيػت الصاميت على ألاشخاص.-أ 

 ًخم جحدًد الىعاء الػسيبي وفم  ؾسيلخين. -ب

 حاء الىظام املحاطبي املالي بعدة حؼيراث فيما ًخظ املعالجت املحاطبيت لػسائب على الدخل إلاحمالي.-ج 

 مبرزاث اخخياز املىغىع:  -

 مام بدزاطت هرا املىغىع أفسشجه مجمىعت مً ألاطباب ًمىً اخخطازها في ما ًلي:إن الاهخ
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 جم اخخياز املىغىع على حظب الخخطظ. -2

 زػبت الباحث في الخعمم في املىاغيع التي جخعلم بالػسائب. -1

 كلت الدزاطاث والبحىر التي جىاولذ مىغىع الجباًت بطفت عامت. -3

 زاطت أهميتها مً ::    حظخمد الدأهمية الدراسة

وىن الػسيبت وطيلت مؿبلت في حميع دٌو العالم فاإلميان اطخعمالها هظياطت لخحليم أهداف الخىميت  -2

 الاكخطادًت

 أن امليلف بالػسيبت هى عىطس مً العىاضس التي جمٌى الخصيىت العمىميت -1

 يدزاطت اوعياض الخؼيراث لللىاهين الػسيبيت في الىظام املحاطبي املال-3

 : أن هره الدزاطت تهدف إلىأهداف الدراسة

 إظهاز الدوز الري ًمس به الىعاء الػسيبي في املجاٌ الاكخطادي هيل -2

 دزاطت مخخلف الاحساءاث والخلىياث الىاحب إجباعها بؼيت الىضٌى لفعاليت الىعاء الػسيبي- 1

 معىكاث الىعاء  الػسيبي التي حعمل على الحد مً هفاءة هره ألاخيرة بؼيت جحظينها أبسش   -3

 حدود الدراسة:

الحدود املياهيت  جخحدد دزاطدىا مً الجاهب املياوي على الؿسق املخبعت في جلدًس الىعاء الػسيبي للػسيبت على 

 الدخل إلاحمالي وكد أحسيذ الدزاطت امليداهيت في املسهص الجىازي للػسائب   بمظخؼاهم دائسة عين جادلع

 منهج الدراسة:

باعخبازه ألاوظب للمىغىع بحيث ؾغى هرا ألاخير على اعخمدث الدزاطت على املىهج الىضفي الخحليلي  

الفطٌى الثالزت والري اهخم بدزاطت  بعؼ املفاهيم الىظسيت باملهمت في الفطلين ألاولين وهرا اعخمدها على 

 هفع املىهج في دزاطت حالت مً خالٌ عمليت التربظ التي كمىا بها في مفدشيت الػسائب

 الدراسات السابقة:

ىا لهرا املىغىع جىاولىا بعؼ املرهساث التي جخعلم بمىغىع البحث أو حاهب مىه ال مً خالٌ جىاول

حػىا أن مىغىع جلدًس الىعاء الػسيبي على الدخل إلاحمالي في الجصائس على حد علمىا لم ًطل إلى اللدز 

 اليافي مً البحث والدزاطت فخجد بعؼ املؤلفاث منها

في ميافحت الؼش الػسيبي( مرهسة ملدمت لىيل شهادة ماطتر  ػػبان خدًجت )الخحليم الجبائي ودوزه -2

 أوادًمي

( مرهسة 21دواز عىماز  )املعالجت املحاطبيت للػسائب على الدخل على غىء املعياز املالي املحاطبي واملعياز  -1

 ملدمت لىيل شهادة ماطتر في العلىم الخجازيت 

 خطة الدراسة:

 وفطل جؿبيلي خططىاه  للدزاطت امليداهيت جظم الدزاطت زالر فطٌى فطلين هظسيين

الجاهب الىظسي فيما ًخظ الفطل ألاٌو حعىىن حٌى إلاؾاز املفاهيمي للىعاء الػسيبي جم جلظيمه إلى زالزت 

 مباحث جىاولىا في املبحث ألاٌو مدخل للػسائب أما املبحث الثاوي ماهيت الىعاء الػسيبي  واملبحث الثالث  
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حدًد الىعاء الػسيبي , فيما ًخظ الفطل الثاوي فيان جحذ عىىان الػسيبت على الؿسق اللاهىهيت في ج

الدخل إلاحمالي وؾسق محاطبتها في الىظام املحاطبي املالي جؿسكىا فيه إلى ما ًلي املبحث ألاٌو  ماهيت الػسيبت 

بت على الدخل إلاحمالي على الدخل إلاحمالي  في الىظام املحاطبي املالي  أما املبحث الثاوي فخحدر عً  الػسي

وهيفيت معالجتها أما الجاهب  الخؿبيلي واهذ دزاطت حالت حٌى ألاهظمت وألاضىاف املخبعت للػسيبت على 

الدخل إلاحمالي وجم جلظيم الفطل إلى زالر مباحث جىاٌو املبحث ألاٌو   جلدًم املسهص الجىازي لدائسة عين 

وأخيرا املبحث الثالث ألاضىاف املخخلفت للػسيبت على الدخل  دلع واملبحث الثاوي أهظمت الىعاء الػسيبياج

 إلاحمالي.
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 جمهيد

حػض الًغاثب في غاإلاىا اإلاػانغ مً ؤلهم اللًاًا بدُاة ألاوؿان ؾىاء مً خُث ؤصاثه لها ؤو مً خُث           

 ع الخضماث الػامت اإلالضمت مً كبل الضولت.اهخفاغه بمىاعصَا في اَا

بي ألهه ٌكيل في طاث الىكذ جيلفت ومً هاخُت زاهُت  وحػخبر اإلااؾؿاث الاكخهاصًت ؤهثر جإزغا بالػبء الًٍغ

ؤصاة إلاماعؾت يغِ وجىحُه الضولت غليها وبالخالي فان هجاح اإلااؾؿت مغجبِ بمضي كضعتها غلى الخدىم في الدؿُحر 

 .الجباجي
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  حبد  ألاول  ماَيت الظزائبامل

 املطلب ألاول  حعزيف الظزيحبت وخصائصها 

  حعزيف الظزيحبت  أوال 

بت مبلغ مً الىلىص ججبر الضولت ؤو الهُئاث الػامت اإلادلُت الفغص غلى صفػه بليها :  ألاول  الخعزيف بهفت  الًٍغ

 .اهخفاعي بسضمت مػُىت وبهما لخمىُنها مً جدلُم مىافؼ غامتنهاثُت لِـ في اإلالابل 

بت بإنها فٍغًت بلؼامُت جدهل مً ألاشخام بدؿب ملضعتهم غلالخعزيف الثاوي  ى الضفؼ, : حػغف الًٍغ

ولِؿذ بلضع اؾخفاصجه مً الخضماث التي جلضمها الخيىمت ألفغاص الكػب, وبظلً ًخطر ؤهه ال ًىحض ؤي 

 غالكت بحن ما ًضفػه الصخو مً يغاثب وملضاع ما ًدهل غلُه مً الخضماث الػامت. 

 ثاهيا  خصائص الظزيحبت

ف   بت التي وؿخضعحه  مً زالٌ َظٍ الخػاٍع                                              فُما ًليًمىً جلضًم زهاثو الًٍغ

بت في الػهغ الخضًث اكخُاع هلضي ؤي جضفؼ غلى قيل هلىص الظزيحبت اكخطاع هلدي )فزيظت(-1 : الًٍغ

 .واهذ الًغاثب جضفؼ غلُىا اٌ في الػهىع اللضًمت والىؾُى ؤي غىـ ما وان غلُه الخ

اؾترحاغها ؤو اإلاُالبت بها ولىً ًضفػها اإلايلفىن بظلً بهفت  : ؤي ال ًمىًالظزيحبت جدفع بصفت نهائيت-2

ظا ما ًفغكها غ نهاثُت,   .ً اللغى خُث ًدم للملترى باؾترصاص كُمخه مؼ وحىص فىاثض في نهاًت اإلاضةَو

بت وفغيها ٌػضان غمال مً ؤغماٌ الؿُاصة التي جخمخؼ بها  الظزيحبت جفزض وجدفع جبر-3 ا: ؤن حباًت الًٍغ

بت مً هاخُت جدضًض الؿػغ وهُفُتالضولت َو   ظا ما ًترجب غليها بان جخفغص بىيؼ الىظام اللاهىوي للًٍغ

بت خم اللجىء بلى وؾاثل  جدهُلها, ولىً اإلالهىص مً ؤلاحباع ؤن الضولت غىض امخىاع الفغص غً صفؼ الًٍغ

ظا ما ًفغكها غً   .الػامت ؤلاًغاصاثالخىفُظ الجبري َو

بت جضفؼ للضولت صون اقتراٍ الخهٌى غلى ملابل ؤو هفؼ مػحن  لبالظزيحبت جدفع بدون ملا -4 :  ؤي ؤن الًٍغ

بت باغخباٍع اخض ؤفغاص اإلاجخمؼ وطلً مً زالٌ مؿاَمخه في ألاغباء الػامت للضولت  .فالفغص ًضفؼ الًٍغ

بلى َىا الضولت ال جلتزم هما طهغها بخلضًم زضمت مػُىت ؤو هفؼ زام  : الظزيحبت جدلم هفع عام فزض  -5

ا مً ؤلاًغاصاث الػامت مً احل  بت بل ؤنها جدهل غلى خهُلت الًغاثب باإليافت بلى غحَر اإلايلف  بضفؼ الًٍغ

 اللُام باؾخسضامها 

 .في ؤوحه ؤلاهفاق الػام الظي ًترجب غليها اللُام بها لخدلُم مىافؼ غامت للمجخمؼ

 املطلب الثاوي  اللواعد ألاضاضيت للظزيحبت وأضاضها اللاهووي

  وال  اللواعد ألاضاضيت للظزيحبتأ

بت وتهضف َظٍ              بت جلً ألاؾـ التي جلتزم بها الضولت غىض الخىظُم الفني للًٍغ ًلهض بلىاغض الًٍغ

ػض اصم ؾمُث ؤٌو مً خضص َظٍ  ىت الػمىمُت ومهلخت اإلامىلحن.  َو  اللىاغض بلى الخىفُم بحن مهلختي الخٍؼ

 .ضي ؤعبػت كىاغاللىاغض ألاؾاؾُت وللض ناغها ف

بُت مً ؤَم مباصت الىظام الفػاٌ والتي ٌؿعى اإلاكغع   كاعدة العدالت )املطاواة(  -1 حػخبر الػضالت الًٍغ
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بي َى ؤن جخدلم    بي واإلالهىص مً غضالت الىظام الًٍغ بي بلى جدلُلها غىض نُاغت ؤي هظام يٍغ الًٍغ

بت في جىػَؼ ألاغباء بحن ممىلي ول الًغاث   ب وبحن بػًهم البػٌ وللض جُىع مفهىم الػضالتالػضالت الًٍغ

جخمؼ في جدمل بان ٌؿاَم ول ؤفغاص اإلا بخُىع اإلاجخمؼ فلضي الخللُضًحن ًلهض بالػضالت غىض )اصم ؾمُث(

 اليؿبُت ؤي جيىن مؿاَمتهم مخىاؾبت مؼ صزىلهم. الخيلُفُتكضعتهم هفلاث الضولت خؿب 

بُت طاث ؤبػاص ؾُاؾُت واكخهاصًت خضًثا ؤزظث فىغة الػضالت مىخى ؤزغ غحر ؤن  في ؾً اللىاهحن الًٍغ

بي بحن ألافغاص ؤنبذ ًازظ واؾخثىاء غً غمىمُت  واحخماغُت وغلُه فلخدلُم غضالت ؤهبر في جىػَؼ الػبء الًٍغ

ت فُلجإ لػملُت الازخالف في اإلاػاملت  بت إلالابلت اغخباعاث ًغاَا اإلاكغع يغوٍع بت غىض الخىظُم الفني للًٍغ الًٍغ

بُت.ا  لًٍغ

بت: ًغي اصم ؾمُث ؤن كاعدة اليلين -2 بت الجُضة هي جلً الًٍغ دضصة بىيىح وبال خىم ؤي ؤن اإلا الًٍغ

ا مػغوف وؤؾلىب ومىاغُض حباًتها  دت وغحر مفغويت بهىعة هُفُت فؿػَغ بت مػُىت ونٍغ جيىن الًٍغ

  مدضصة

بت ؾُيىن غ لى غلم مؿبم بالتزاماجه كبل الضولت بىيىح وحػض َظٍ اللاغضة في ؤن اإلامٌى ؤو اإلايلف بالًٍغ

  .وزم ًيىن لضًه اللضعة غلى الضفاع غً خلىكه يض ؤي حػؿف ؤو ؾىء اؾخػماٌ للؿلُت

ظا كاعدة املالئمت في الخدصيل -3 بت في ألاوكاث والُغق ألاهثر مالثمت للممٌى َو : ًلهض بها ؤن ججيء الًٍغ

بت مؼ مىغض جدلُم ًخالءمٌػني ؤن  ى الىكذ الظي ًيىن فُه اإلايلف ؤهثر كضع مػاص جدهُل الًٍغ   الضزل َو

ت جلخُؼ ؾاغت  بت اإلاضفىغت غلى اإلاضازُل ألاحٍغ بت وفي َظا هجض ؤهه في الجؼاثغ الًٍغ وؤهثر جلبال لضفؼ الًٍغ

صفؼ ألاحغ وبظلً حكيل وكخا مالثما لألحغاء. والاكخهاص في هفلاث الجباًت في مهلخت الُغفحن والضولت واإلايلف 

  .لت جدهل غلى كضع مً الخهُلت في الىكذ هفؿه جلخُؼ مً ؤمىاٌ ألافغاص ؤكل كضع ممىًفالضو 

ًلهض بها ؤن ال جخغحر خهُلت الًغاثب جبػا للخغحراث التي جُغؤ غلى الخُاة الاكخهاصًت    كاعدة الثحباث  -4

بت جؼصاص غاصة في ؤوكاث الغزاء بؿبب  اػصًاص الضزٌى وزهىنا في ؤوكاث الىؿاص وطلً ؤن خهُلت الًٍغ

 .وؤلاهخاج

لهض بها ؤن ًيىن حغحر الضزل مصخىبا مً الىاخُت الؼمىُت وكضع ألاماهً بخغحر في خهُلتكاعدة املزوهت  : ٍو

بت اإلاغهت هي التي جؼصاص خهُلتها هدُجت ال  بت وفي هفـ الاججاٍ بمػنى آزغ الًٍغ ػصًاص مػاصالتها مؼ غضم الًٍغ

  تها.اهىماف وغائها ومً زم اهسفاى خهُل

  ثاهيا  ألاضاص اللاهووي للظزيحبت

خان َما بت هظٍغ بت في مىيىع ؤؾاؾها اللاهىوي والخىُُف اللاهىوي للًٍغ   : ًخُلب ألامغ إلاػغفت َبُػت الًٍغ

 امت واللاهىن في اللغن الثامً غكغ: التي ؾاص الاغخلاص بصختها لضي هخاب اإلاالُت الػهظزيت العلد املالي -1

 وجلخو َظٍ

ت  م في ؤن الػالكت بحنالىظٍغ    هما ويػها هخابها ألاواثل 'َىهغولىن' ' و'مىهدؿُيىوؾاي وغحَر

بت َى الػلض اإلاالي هغي ؤن الىخاب   الضولت والفغص مً َبُػت غلضًت وؤن ألاؾاؽ اللاهىوي لفغى يٍغ
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 :الىالؾُىُىن مسخلفىن في جىُُف الػلض اإلاالي هما ًلي

بتًىُف الػلض اإلاعلد ئًجار أعمال   -أ التي  الي لضي بػٌ الىخاب غلى اهه غلض بًجاع ؤغماٌ ؤي ان الًٍغ

  :هظحر الخضماث التي جلضمها الضولت وجترجب غً طلً هخاثج ًضفػها ؤلافغاص هي زمً

بت مؼ ملضاع ما ٌػىص غلى الفغص مً هفؼ زام  ؤن جدىاؾب الًٍغ

ت في جىُُف الػلض اإلاالي ؤن جخىؾؼ الضولت في فغى الغؾىم وؤن جًُم مً فغى الًغاثب وجيخلض َ ظٍ الىظٍغ

 :باهه غلض بًجاع ؤغماٌ فُما ًإحي

ت جخهغف بلى الخىاؾب بحن  ؤنها ال جهلر لدؿبب التزام ألاحُاٌ الخايغة ًضفؼ الًغاثب بن َظٍ الىظٍغ

بت واإلاىفػت التي ًدهل غليها اإلامٌى وهي فىغة جبػض غً الىاكؼ  :الًٍغ

بت التي ًضفػها ًغي بػٌ الىخاب بلى ؤن ب علد جأمين    َظا الػلض َى غلض بحن الضولت وألافغاص وما للًٍغ

بت  ت وحىب فغى الًٍغ ترجب غلى َظٍ الىظٍغ َاالء ألافغاص بال كؿِ الخإمحن بل خهٌى الفغص غلى ألامً ٍو

ت ما ًلي: بنها جلخهغ وظُفت الضولت غلى خماًت ؤمىاٌ الفغص وؤمىه  غلى الضزل وعؤؽ اإلااٌ وجيخلض َظٍ الىظٍغ

ٌٍ الًغع الظي ًلخم َظا الػلض ؤن ًلتزم اإلاامً بخػى  صون ؤن جخػضص بلى وظاثف الضولت ألازغي ًلٌ ي

 .اإلاامً به

: غغف البػٌ الػلض بإهه قغهت بهخاج هبري جخيىن مً قغوائهم اإلاىاَىحن ليل منهم غمل مػحن ج علد شزهت

خدمل في ؾبُل َظٍ ألاغماٌ هفلاث زانت غلى ؤهه بلى حاهب َظا  جىحض هفلاث غامت ًلىم بها مجلـ ٍو

ت هما ًإحي:   ؤلاصاعة الكغهت ؤي الخيىمت حػىص مىفػتها غلى حمُؼ ألافغاص وجيخلض َظٍ الىظٍغ

ً غلى صفؼ الًغاثب بن ملخض           ى فىغة غلب قغهت ؤلاهخاج ؤن ًيخفؼ ألاغىُاء بالخضماث ليىنهم اللاصٍع

ى ما ًبخػض غً الىاكؼ  .ؤهثر مً الفلغاء َو

بن الجماغت لِؿذ مجغص قغهت بهخاج جمثل مجمىغت مً اإلاهاوؼ اإلااصًت اإلاكترهت بهما مهاوؼ ؤصبُت وبن   

 .الضولت ال حؿعى لخدلُم مهالر ماصًت وبهما ؤًًا مهالر غحر ماصًت

ت هظزيت الخظامً الاجخماعي -2  بت ًىمً في هظٍغ  2: ًخجه الفىغ اإلاالي الخضًث بلى ؤن ألاؾاؽ اللاهىوي للًٍغ

ت غلى ؤؾاؽ ؤن الضولت يغوعة احخماغُت ولِؿذ ولُضة غلض احخماعي  الخًامً الاحخماعي وجلىم َظٍ الىظٍغ

ومً زم جلٌ ي بىحىب جًامً ألافغاص مػا ول بدؿب ملضعجه في مىاحهت ؤغباء الخيالُف الػامت ختى 

ت ًخمخؼ بها وافت اإلاىاَىحن بال جخمىً الضولت اللُام بدماًت اإلاجخمؼ وله ومً زم جىفحر كضع مً الخضماث الػام

اؾخثىاء وبهغف الىظغ غً مضي مؿاَمتهم الفغصًت في جدمل الخيالُف الػامت وكض جغجب غلى آلازظ بهظٍ 

ت غضة هخاثج حكمل في الخلُلت  بتالىظٍغ   وهي: بػٌ اللىاغض ألاؾاؾُت للًٍغ

بت غمال مً ؤغماٌ الؿُاصة بمػنى ؤن جلىم الضولت بفغى  الًغاثب بما لها مً ؾُاصة ٌػض فغى الًٍغ

غلى افغاص مجخمػها ومً زم فان للضولت ؾلُت جدضًض الًغاثب وجدضًض جىظُمها الفني وغلُه فال جضزل 

بت  بت في الخػاكض مؼ اإلامىلحن. اؾدىاص فىغة الخًامً الاحخماعي جفغى الًٍغ الضولت وهي بهضص فغى الًٍغ

اء َبلت مػُىت بهفتها وبن وان طلً ال ًخػاعى مؼ بغفاء غلى وافت اإلاىاَىحن صون اؾخثىاء ؤي ال ًجىػ بغف
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ت الخًامً  بت. حػُُىا هظٍغ بت بلى كاغضة غمىمُت للًٍغ ػني طلً اؾدىاص الًٍغ ً غلى صفػها َو غحر اللاصٍع

بت لخضمت اللغوى التي غلُضتها ألاحُاٌ الؿابلت  الاحخماعي جفؿحرا واضخا اللتزام الجُل الخايغ بضفؼ الًٍغ

 ل مىافػه.واؾدىفضث و

 املطلب الثال   أهواع الظزيحبت وأَدافها

  أوال  أهواع الظزيحبت

ا الاكخهاصًت  مً اإلاػلىم ؤن الًغاثب في الىكذ الخالي جًم ؤهىاغا غضًضة جخفاوث ؤَمُتها وهظلً في ؤزاَع

ٌو والاحخماغُت وؾيؿخػغى فُما ًإحي بلى ؤَم ؤهىاع الًغاثب جدضص جُبُلا غلى هُاق واؾؼ في وافت الض

با  .جلٍغ

 1 الظزائب املحباشزة-

خدمله  هي الًغاثب التي جفغى غلى عؤؽ اإلااٌ كُمت ما ًدلله اإلايلف ؤو ما ًمخلىه مً غىانغ عؤؽ اإلااٌ ٍو

بت بلى غحٍر  .الصخو اإلايلف هفؿه وال ٌؿخُُؼ هلل غبئ َظٍ الًٍغ

مً الضزل الظي ًخىلض لضي : جخمثل الًغاثب غلى الضزل في جلً الًغاثب التي جخسظ أ الظزيحبت على الدخل

بت فمً ألاحضع ؤن هدضص اإلافهىم الضكُم للضزل  الصخو الُبُعي ؤو اإلاػىىي وبما ؤن الضزل وغاء َظٍ الًٍغ

بت بػٌ ألامىاٌ التي ال حػض مً كبل الضزٌى والثاهُت غضم  بغُت جدلُم غاًخحن ألاولى ختى ال حكمل الًٍغ

 ٌ والثاهُت ختى غضم تهغب بػٌ الػىانغ التي حػض مً كلُليالهغب بػٌ الػىانغ التي حػض مً كبُل الضزى 

.   الضزٌى

خان ألاولى جىظغ بلُه مً الىاخُت اإلاهضع الظي ًإحي مىه ًجب ؤن         ولخدضًض مفهىم الضزل َىان هظٍغ

ت اإلاىبؼ ؤما الثيُت جدضص الضزل مً زالٌ الىظغ بلى ت بىظٍغ  ًدؿم بالضوعٍت والاهخظام وحؿمى َظٍ الىظٍغ

اصة في اللُمت  ا   لٍؼ

اصة في اللُمت الاًجابُت ت الٍؼ  .التي خهلذ غليها في طمت اإلايلف زالٌ فترة ػمىُت مػُىت وحؿمى هظٍغ

ت ما ًدهل غلُه اإلايلف بهفت صوعٍت ومىخظمت مً ؤمىاٌ ظزيت املىحبعه - : ٌػض صزال وفلا لهظٍ الىظٍغ

مها بالىلىص وليي ٌػض ؤلاًغاص صزال وف توزضماث ًمىً جلٍى  :م َظٍ ا لىظٍغ

, الكهغ هإحغ  ؤي ًإحي بهفت مخجضصة ومىخظمت ولما اهتهذ اإلاضة ا لتي جدضص عكمُا والُىم الدوريت والاهخظام  

 وعاجب اإلاىظف. الػامل

م بالىلىص   1 . ال ٌكتٍر في ؤلاًغاص ختى ٌػض صزال ؤن ًيىن مبلغا هلضًا :بمياهُت الخلٍى

َظا الكٍغ بالكٍغ بط ال ًخهىع جدضص الضزل واهخظامه بال بطا وان هاحما غً  : ًغجبِثحباث دًمومت املصدر

 .مهضع صاثم وزابذ وجسخلف نفت الضوام والثباث جبػا إلاهضع الضزل اإلاسخلفت وهي الػمل وعؤؽ اإلااٌ

                                                            
حر الك 1 . 157-156امُت,ؤؾـ اإلاالُت الػامت, صاع واثل لليكغ, ألاعصن مزالض شخاصة الخُُب , ؤخمض َػ  

ىان لليكغ والخىػَؼ, غاصٌ فلُذ الػلي,"مالُت الضولُت,1 32_316,ص ى2008غمان, صاع َػ  

ير الشاميت,أضظ املاليت العامت, دار وائل لليشز, ألاردن ص  2  157-156خالد شحادة الخطيب, أخمد َس  
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ش مػحن وجيخهي ب عىصز املدة  ش ختى ٌػض ؤلاًغاص صزال ًجب ؤن ًدهل غلُه اإلايلف في مضة مػُىت جبضؤ بخاٍع خاٍع

  .ؤزغ وغاصة جدضص َظٍ اإلاضة بؿىت

اصة في اللُمت: بن َظٍ ؤهثر احؿاغا في جدضًض اإلالهىص بالضزل بط ٌػض صزال وفم لها ول  ت الٍؼ هظٍغ

اصة بالضوعٍت ؤو الاهخظام ؤو لم جخهف  اصة اًجابُت لظمت اإلايلف زالٌ فترة مػُىت ؤًا وان مهضع َظٍ الٍؼ ٍػ

 دهل غلُه اإلايلف في فترة مً الفتراث ؾىاء مؼاولت غملتبظلً ؤي ؤهه ٌػض صزال ول ما ً

م مباقغة وكاَه بهفت غغيُت واألعباح الىاحمت غً بُؼ الػلاع ؤو ؤي مىلٌى ؤزغ  الاغخُاصي ؤو غً ٍَغ

م البُؼ ؤو  اصة كض جدللذ غً ٍَغ اصة في كُمت ألانٌى الثابخت بهغف الىظغ غما بطا واهذ جلً الٍؼ وهظلً الٍؼ

لت التي ًدضصَا اإلاكغع بال اهه ًمىً الخمُحز بحن وججض لم جخدلم بت غلى الضزل بالٍُغ ع ؤلاقاعة بلى ؤن الًٍغ

بت الىىغُت ولىً  بت غلى مجمىع الضزل والثاوي هظام الًٍغ هظامحن مً َظٍ الًغاثب ألاٌو هظام الًٍغ

ضزل ؤلاحمالي صون ؤن غلى ال اللاغضة الػامت في يغاثب الضزل  وؤًا وان الىظام اإلاػمٌى به هي ؤنها جىهب

ػض جيلُفا للضزل ول بهفاق ال ًمىً الخهٌى غلى الضزل مً غحر اللُام به وجخمثل  زهم اؾخػماالجه َو

 .جيالُف الضزل في الخض ألاصوى الالػم للمػِكت ) باليؿبت للصخو الػاصي(

لهض بغؤ ؽ اإلااٌ :  وجخمثل َظٍ الًغاثب في جلً التي جخسظ عؤؽ اإلااٌ وغاء ب الظزائب على رأص املال لها ٍو

ؤو ا لثروة ما ًدىػٍ اإلايلف مً كُم اؾخػماله في لخظت ػمىُت مػُىت ؾىاء اجسظث َظٍ اللُم قيل ؾلؼ 

ت واألؾهم والؿىضاث غلى قيل هلىص  .ماصًت واإلاىحىصاث الثابخت ؤو خلىق مػىٍى

بت غلى كُمت زغوة اإلايل  الظزيحبت العادًت على رأص املال  -ج اجفغى َظٍ الًٍغ  ف ولها ؤو بػٌ غىانَغ

غة وحؿخسضم  ا مىسفًت ألن وغاءَا مً الطخامت مما ٌؿمذ بالخهٌى غلى بًغاصاث غٍؼ وغاصة جيىن ؤؾػاَع

بت لخدلُم َاثفت مً اإلاؼاًا ؤَمها حػخبر ؤصاة مهمت في صفؼ بػٌ غىانغ الثروة  نػىباث جخمثل َظٍ الًٍغ

مها هإصاة عكابُت غلى اللغاعاث اإلايلفحن وزانت ًمىً اؾخسضا الػاَلت للمكاعهت في اليكاٍ الاكخهاصي

بت ًجض بت الضزل بال ؤن فغى َظٍ الًٍغ بت واخخماالث نػىبت خهغ اإلااصة الخايػت ل باليؿبت لًٍغ لًٍغ

غاث والىلىص. جدخاج بلى  التهغب مً صفػه ا والظَب واإلاجَى َىان ؤحؼاء هثحرة مً الثروة مً اإلامىً بزفاَئ

 .حهاػ بصاعي هبحر

بت مؼ ؾابلتها مً خُث ؤن اإلااصة الخايػت لها ىائيت على رأص املالظزيحبت الاضخثال  -د : جدكابه َظٍ الًٍغ

بت الػاصًت مىسفًا هجض  بت فةطا وان ؾػغ الًٍغ هي عؤؽ ماٌ اإلايلف بال ؤنها جسخلف غنها في ؾػغ الًٍغ

بت َى ؤ بت الاؾخثىاثُت جفغى بؿػغ ؤغلى ولػل ما ٌؿىص اعجفاع َظٍ الًٍغ نها جفغى بـ غغ ؤغلى وفي الًٍغ

صًىن هبحرة ازللتها ؤو إلهجاػ بػٌ  ظغوف اؾخثىاثُت جيىن فيها الضولت بإمـ الخاحت بلى ألامىاٌ لدؿضًض

 .ألاغماٌ اإلاهمت لى جخىفغ لضيها ألامىاٌ

بت في هثحر مً الضٌو ألاوعوبُت الغغبُت بػض الخغب الػاإلاُت الثاهُت اؾخسضمذ بًغاصا تها وكض غغفذ َظٍ الًٍغ

 .لدؿضًض الضًً الػام بكيل عثِـ

هي الًغاثب التي جفغى غلى ما ًجمؼ ما ًملىه الفغص لخظت ػمىُت مػُىت هي الىفاة   الظزائب على الترواث 
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بت هي الىفاة وجخسظ َظٍ الًغاثب ؤهىاع مخػضصة فهي ؤما ؤن جفغى غلى مجمىع  ؤي ؤن الىاكػت اإلايكإة للًٍغ

 .الكغهت ؤو غلى ههِب ول واعر

الظزائب غير املحباشزة-1 :   

خمحز َظا الىىع بؿهىلت  بت بلى شخو ؤزغ ٍو ؿخُُؼ هلل غبئ َظٍ الًٍغ بت ًضفػها اإلايلف َو هي ول يٍغ

 1الجباًت ووفغة الخهُلت

بت جفغى غلى بهفاق الضزل للخهى الظزائب على الخداول وإلاهفاق -أ ٌ غلى الؿلؼ والخضماث : بن الًٍغ

لت غحر مباقغة وحػض بالخالي مً كبل الًغاثب غحر اإلاباقغة فالًغاثب غلى هفاق  ولهظٍ فهي جهِب البسل بٍُغ

 .غلى طلً فهي جخمثل في زالزت ؤهىاعالضزل باإلاػنى الىاؾؼ جفغى غلى بهفاق الضزل غلى ؤمىاٌ الاؾدثماع و 

بت غلى الضزل غىض ؤهفاكه هىا بهضص يغاثب جفغى في : بط ما فغيذ الًالظزائب على الاضتهالن -ب ٍغ

مىاؾباث مسخلفت جلؼ في اإلاغاخل اإلاسخلفت مً اإلاىخج بلى اإلاؿتهلً وهي مغاخل جخمثل في اجفاق الؿلػت مً 

اإلاىخج بلى الخاحغ الجملت ومً َظا ألازحر بلى جاحغ الخجؼثت ومً ججاع الخجؼثت بلى اإلاؿتهلً. ؤي ؤن َظٍ اإلاىاؾباث 

بت ؤمغ ًخىافم بلى خض هبحر غلى يمان ؾهىلت جدهُلهالف   .غى الًٍغ

بت غلى وافت الؿلؼ ؤي وافت نىع ؤلاهفاق الظزيحبت العامت على الاجفاق -ج : في َظا الىظام جفغى الًٍغ

بت الػامت غلى ؤلاهفاق ؤهثر جدلُلا  بدُث ال جثىع مكيلت ازخُاع الؿلؼ ػخبر هظام الًٍغ بت َو التي جًؼ للًٍغ

 التللػض

بُت لخجػل الًغاثب غلى الاؾتهالن ؤو اإلابُػاث التي الظزيحبت على ركم ألاعمال -د ػاث الًٍغ : جُىعث الدكَغ

جفغى غلى ؤهىاع الؿلؼ فلِ ؤما بمىاؾبت بهخاحها ؤو بمىاؾبت اؾتهالهها. يغاثب غامت غلى الؿلؼ والخضماث 

 2.بمىاؾبت جضاٌو َظٍ الؿلؼ ؤو بمىاؾبت ؤصاء الخضماث

ا لخضوص الضٌو ؤلاكلُمُت  لظزائب الجمزهيت ا -ٌ ًلهض بها الًغاثب التي جفغى غلى الؿلؼ غىض ازذ ًاَع

ا وحػىـ الًغاثب الجمغهُت هىغا وؾػغا ؤو خهُلت ألاوياع الاكخهاصًت  بمىاؾبت اؾخحراصَا وجهضًَغ

 اإلاسخلفت للضولت وهظلً َبُػت جباًنها الاكخهاصي

الصخو بةهفاق صزله ؤهمله مؼ اؾتهالن الؿلؼ والخضماث بل ًضزغ  : كض ال ًلىمولظزائب على الخداول 

ت مىلىلت وكض ًدضر ؤًًا ؤن ًلىم الصخو بالخهغف بالبُؼ باألمىاٌ  كتري به ؤمىالا غلاٍع حؼء مىه َو

بي في الضٌو اإلاسخلفت يغاثب غحر مباقغة  اإلاىحىصة لضًه بلى شخو ؤزغ وفي َظٍ الخاالث ًفغى اإلاكغع الًٍغ

ؾبت جضاٌو واهخلاٌ ألامىاٌ بحن ألافغاص وحؿمى بالًغاثب غلى اٌ جضاٌو مثل يغاثب  الدسجُل جدهل بمىا

غ , الضمغت اإلاؿدىضاث والػلىص م جدٍغ  .وجفغى يغاثب الضمغت ؤنال غلى غملُاث جضاٌو ألامىاٌ غً ٍَغ

 

                                                            
, م  1 يب خؿحن غىى هللا, مغحؼ ؾبم طهٍغ  165-158ٍػ
2  



  الظزائب خول  عمومياث                                                                           ألاول  الفصل

 

15 

  ثاهيا  أَداف الظزيحبت

بت غلى ألافغاص مً ؤحل جدلُم ؤَضاف مػُىت ًإحي في لي باغخباٍع  جفغى الًٍغ ملضمتها الهضف الخمٍى

مهضعا َاما لإلًغاصاث الػامت باإليافت بلى ألاَضاف اإلاالُت والؿُاؾُت والاكخهاصًت ألازغي وكض جُىعث َظٍ 

 ألاَضاف بخُىع الضولت.

بت حؿمذ بخىفحر اإلاىاعص اإلاالُت للضولت  :ألاَداف املاليت -1 و ًلهض بها حغُُت ألاغباء الػامت ؤي ؤن الًٍغ

ل ؤلاهفاق غلى  بهىعة جًمً لها الىفاء باججاٍ الاجفاق غلى الخضماث اإلاُلىبت ألفغاص اإلاجخمؼ ؤي جمٍى

 .الخضماث الػامت وغلى الاؾدثماعاث الضاعة الخيىمُت

م جسفٌُ الًغاثب ألاَداف الاكخصادًت -2 : جخمثل في جدلُم الاؾخلغاع غبر الضولت الاكخهاصًت غً ٍَغ
اصة الاجفاق ة وػٍاصة فترة الخطخم مً ؤحل امخهام اللى 1 الكغاثُت هما كض  ة ؤزىاء فترة الاهىماف لٍؼ

هظا اليكاٍ باغخباٍع وكاٍ حؿخسضم لدصجُؼ وكاٍ اكخهاصي مػحن إلاىده فترة بغفاء اإلاىاعص ألاولُت الالػمت ل

 .خُىي  ًدلم الخىمُت الاكخهاصًت

بت ؤنبدذ مغجبُت بكيل مباقغ إلاسُُاث الخىمُت الاكخهاصًت ألاَداف الطياضيت -3  2: ؤي ؤن الًٍغ

الاحخماغُت ففغى عؾىم حمغهُت جضفػه غلى اإلاىخجاث بػٌ الضٌو وجسفًُها غلى مىخجاث ؤزغي ٌػخبر 

بت ألَضاف ؾُاؾُت فهي جمثل ؤصاة مً ؤصواث الؿُاؾت الخاعحُت   مثل اؾخسضام الغؾىماؾخػماال للًٍغ

  3ؾُاؾُت. بػٌ الضٌو ؤو الخض منها مً ؤحل جدلُم ؤغغاىالجمغهُت لخهل الخجاعة مؼ 

بت ؤغغاى ؤزغي غحر ألاَداف الاجخماعيت -4 : بن الخُىعاث الاكخهاصًت والاحخماغُت كض حػلذ للًٍغ

فهي حؿخسضم وىؾُلت َامت في جدلُم حملت مً الغاًاث الغغى اإلاالي ومً بُنها الغغى الاحخماعي 

 الاحخماغُت.

خم طلً بػضة َغق هفغى  بغاصة جىػَؼ الضزل ؤو الثروة بحن ؤفغاص اإلاجخمؼ لخللُل مً  الفىاعق الاحخماغُت ٍو

    يغاثب غلى الثروة هدانل الخاٌ في فغوؿا وؤإلااهُا.

والضٌو ألاوعبُت فلض جلجا َظٍ الضٌو لؿً كىاهحن وحصجُؼ اليؿل في الضٌو التي جغغب في غضص ؾيانها 

بت هما َى الخاٌ باليؿبت بلى فغوؿا وكض لجإث ؤإلااهُا بلى الخسفًُاث  بُت جخًمً جسفًُاث الًٍغ يٍغ

اصة غضص ؾيانها وبػض يغبتها في الخغب الػاإلاُت الثاهُت غضلذ مً َظا الىظام   بُت كهض ٍػ في غام  1946الًٍغ

ؼصاص  مل في جدضًض اليؿل خُث جلىم َظٍ الضٌو بغفؼ مػضالث الًغاثب غلىوفي اإلالابل كض حؿخػ الضزل ٍو

  غضص ؤفغاص ألاؾغة هما َى الخاٌ في الهىض والهحن.

بت حؿخسضم وىؾُلت للخض مً مكيل الؿىً وطلً بما بةغفاء عؤؽ اإلااٌ  مػالجت ؤػمت الؿىً فالًٍغ

                                                            
, صاع اليكغ مىخبت الىفاء اللاهىهُت, الُبػت ألاولى, ؾىت  نالح الضًً مدمض خؿ1ً بت غلى الضزٌى  2013الىمغاوي, الًٍغ
ا غلى الخىمُت الاكخهاصًت, مظهغة لىُل قهاصة مهىضؽ صولت في الخسُُِ وؤلا 2 بت وؤزَغ ض, هماٌ عػٍم, هظم فغى الًٍغ خهاء ,فغع مالُت صمضوم فٍغ

ني للخسُُِ وؤلاخهاء, الجؼاثغ صفػت   11-10,م 2007_2006والخؿاب مساَغة, اإلاػهض الَى
 .12وػٍض خمُض, مغحؼ ؾبم طهٍغ م 3
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اثب في حؿهُل وحصجُؼ اؾتهالن ا كض حؿخػمل الًغ اإلاؿدثمغ في َظا اللُاع مً الًغاثب لفترة مػُىت هم

ما فخفغى يغاثب مغجفػت غلى نىػها وبُػها ؤو ختى  بػٌ الؿلؼ اإلاًغة بالصخت والىدٌى والخبغ وغحَر

 .ؤلاػغاج اإلادلم في بهخاحها
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 ماَيت الوعاء الظزيبي    املحبد  الثاوي

 املطلب ألاول  الوعاء الظزيبي

بي اإلاىيىع الظي جفغى غلُه  بت فةطا ما هلغع, بالىغاء الًٍغ ًلهض   ؤي اإلااصة التي جفغى غليها الًٍغ

بت حػحن جدضًض الكيل اإلايىن للماصة التي جفغى  بت اكخُاع حؼء مً اللضعة الكغاثُت في نىعة يٍغ الًٍغ

ى ما ٌػبر غىه بازخُاع ؤؾ بت َو فه ؤًًا بإهه اإلااصة غليها الًٍغ مىً حػٍغ بت. ٍو بت ؤو ؤنل الًٍغ اؽ فغى الًٍغ

بت مؼ يغوعة جىافغ الػىهغ الؼمني لهظا الىغاء وطلً خؿب ألاهظمت  ؤو اإلااٌ ؤو الصخو الخايؼ للًٍغ

بت غلى الضزل ؤو غلى عؤؽ  اإلادضصة لظلً وغلى َظا   ؤو فُما بطا فغيذ غلى , ألاؾاؽ ًمىً ؤن جفغى الًٍغ

 م.الضزل وعؤؽ اإلااٌ مػا ألافغاص عؤؾا بغٌ م الىظغ غً صزىلهم ؤو زغواته اإلااٌ ؤو 

بي بضعحت جُىع الىمى الاكخهاصي ففي اإلاجخمػاث الؼعاغُت هجض ؤن الىغاء كض    خإزغ الىغاء الًٍغ ٍو

إلاخلضمت ًيىن غلى ؤلاهخاج الؼعاعي مباقغة ؤو اللجىء بلى الًغاثب الغحر مباقغة لؿهىلت فغيها بِىما في الضٌو ا

 اإلافغويت في الغالب غلى صزٌى ألافغاص مً الػمل وألاعباح اإلادللت. هجض الاغخماص غلى الًغاثب اإلاباقغة

  1املطلب الثاوي  الخددًد الىمي للوعاء الظزيبي

لت جدضًض    بي ًخىكف حجم الخهُلت غلى ٍَغ ىان الىغاء الًٍغ بت َو , ؤو جلضًغ كُمت الضزل للًٍغ

 :   لخلضًغ كُمت اإلااصة الخايػت. و جخمثل فُما ًليَغق مسخلفت 

 محباشز  أوال  الخلدًز الغير

بت غلى ؤؾاؽ غضص  : الخلضًغ بىاؾُت اإلاظاَغ الخاعحُت1 لت ًخم جلضًم كُمت الىغاء الًٍغ خؿب َظٍ الٍُغ

ت لؿىً اإلامٌى ؤو في   اإلاظاَغ الخاعحُت ال تي حػبر غً صعحت اإلايلف فُمىً مثال الاؾخضالٌ باللُمت ؤلاًجاٍع

 2 مدل غمله غضص الػماٌ وغضص الؿُاعاث التي ًملىها .... الخ

لت بالؿهىلت في الخُبُم والخللُل مً خاال  بت زهىنا وبطا جمخاػ َظٍ الٍُغ ث الغل والتهغب مً صفؼ الًٍغ

بت غلى ؤؾاؽ كض  ػاب غليها ؤنها جاصي بلى فغى الًٍغ ؤخؿً   هما ؤن الدؿاوي , ازخُاع اإلاظاَغ الخاعحُت َو

ت باليؿبت ألشخام وطلً  بت مدؿاٍو ًبخػض غً الىاكؼ  كض ًاصي بلى ف , في اإلاظاَغ الخاعحُت , عى يٍغ

بت  بالغغم مً ازخالف ظغوفهم  وان ٌػمض ألاشخام بلى وصزىلهم باإليافت بلى اهه ًمىً ججىب الًٍغ

 باللجىء بلى الخللُل مً اإلاظاَغ الخاعحُت وؿب ؤمالههم بلى ؤوالصَم وؤػواحهم .... الخ

  طزيلت الخلدًز الجشافي -2

لت حؼافُت باالؾدىاص بلى بػٌ            بت بٍُغ لت ًخم جلضًغ الىغاء الًٍغ ألاصلت لها نلت خؿب َظٍ الٍُغ

بت. بن ألاصلت التي ٌػخمض غليها الخلضًغ الجؼافي كض جيىن  بي , باإلااصة الخايػت للًٍغ وزُلت  ًدضص الىظام الًٍغ

ت للممٌى  بُت غلى جُبُم جلً اللىاغض اٍع لخهغ صوع ؤلاصاعة الًٍغ كاهىهُت  مً طلً جلضًغ ألاعباح الخج , ٍو

                                                            
ت, م  1 يب خؿحن غىى هللا, مباصت اإلاالُت الػامت, حامػت ؤلاؾىىضٍع  .129ٍػ
ت, م  2 يب خؿحن غىى هللا, مباصت اإلاالُت الػامت, حامػت ؤلاؾىىضٍع  .129ٍػ
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  .ى بالجؼاف اللاهىويبيؿبت مػُىت مً عكم ألاغماٌ َظا ما ٌؿم

بُت غلى عكم مػحن بمثل ملضاع  بي لالجفاق بحن اإلامٌى وؤلاصاعة الًٍغ ؤما بط جغن جلضًغ الىغاء الًٍغ

لت غضم كُامها غلى ؤؾاؽ , فهظا ما ٌؿمى  وبػٌ ألاخُان بالجؼاف ؤلاصاعي. صزله ٌػاب غلى َظٍ الٍُغ

لت غضم كُامها غلى ؤؾاؽ الخدضًض غلى َظٍ  , وبػٌ ألاخُان بالجؼاف ؤلاصاعي ٌػاببالجؼاف الاجفاقي الٍُغ

 1 .الػضالت ومً زم بػضَا غً الخلُلت و الضكُم

 3:الخلدًز املحباشز

بت, جدضًض ؤهثر ا لت جلضًغ اإلااصة الخايػت للًٍغ هًباَا وصكت مً َغف ؾالفت الظهغ, بط ؤنها جمثل َظٍ الٍُغ

م الخلضًغ اإلاباقغ  ذ, وبما غً ٍَغ بت, وجخم َظٍ بما بالخهٍغ حؿدىض مباقغة بلى مػغفت اإلااصة الخايػت للًٍغ

بُت  بىاؾُت ؤلاصاعة الًٍغ

  :الخصزيذ  ًخمثل الخصزيذ في شيلين أضاضيين -أ

ذ الغحر بت, وجهٍغ ذ اإلايلف بالًٍغ  2.جهٍغ

  جصزيذ امليلف بالظزيحبت

بت بىفؿ لت بن ًلىم اإلايلف بالًٍغ ذ في اإلاىغض الظي ًدضصٍ مًمىن َظٍ الٍُغ ه جلضًم الخهٍغ

بت ( بهىعة غامت  ذ غىانغ زغوجه ؤو صزله ؤو الىغاء )  اإلااصة الخايػت للًٍغ اللاهىن بدُث ًخًمً الخهٍغ

ذ فةن ؤلاصاعة جدخف بت. ولًمان صخت وصكت الخهٍغ لىفؿها بالخم في   ظمؼ اكتراح خؿً ؤماهت اإلايلف بالًٍغ

ذ وحػلُله  بت بلى جللُل حجم صزله ليي ج,بط عكابت الخهٍغ بحن ؤن َىان غل ؤو زُإ فلض ًلجإ اإلايلف بالًٍغ

بت ؤكل مً صزله    لت اإلاظاَغ الخاعحُت ,الخلُلي جفغى غلُه يٍغ ؤو لظا ًيىن لإلصاعة خم في ؤن جلجإ بلى ٍَغ

بت, فلض جفغى بػٌ الػلىباث الجىاثُت, الخلضًغ الجؼافي للىنٌى بلى خلُلت ؤو اإلاالُت  الضزل الخايؼ للًٍغ

لت بخدلُم  داث غحر صخُدت, وجخمحز َظٍ الٍُغ م جلضًم جهٍغ بت غً ٍَغ في خالت حػمض التهغب مً الًٍغ

بت جلضًغ مىًبُا ومً زم فةن عبِ  بُت, فهي مً حهت حػمل غلى جلضًغ اإلااصة الخايػت للًٍغ الػضالت الًٍغ

بت بت ًدىاؾب مؼ الضزل الخلُلي اإلايلف للًٍغ  3 .الًٍغ

  جصزيذ الغير

ذ بلى بصاعة الًغاثب             بت بخلضًم الخهٍغ لت ًلتزم شخو آزغ غحر ميلف بالًٍغ بمىحب َظٍ الٍُغ

بتؤن جيىن وبكٍغ  ذ وجُبُم َظٍ  , والصخوَىان غالكت كاهىهُت جغبِ اإلايلف بالًٍغ الظي كام بالخهٍغ

لت, قإن  بُت غلى اللُم  مً جدضًض وغاء الىثحر   الٍُغ بت غلى اإلاغجباث وألاحىع الًٍغ الًغاثب , والًٍغ

لت ؤنها آزظث بها الػضًض مً , ما ً غلى فىاثض الضًىن والخإمُىاث ....الخ اإلاىلىلت , الًغاثب محز َظٍ الٍُغ

                                                            
 -32م 2007خمُض بىػٍضة, حباًت اإلااؾؿاث الُبػت الثاهُت , صًىان اإلاُبىغاث الجامػُت الجؼاثغ, 1
مت2 ت والخُبُم مظهغة لىُل قهاصة الضعاؾاث الجامػُت الخُبُلُت , فغع جىخًُ بىىُتعاكب هٍغ بي في الجؼاثغ بحن الىظٍغ  , عقُضة ؤمحر , ؤلانالح الًٍغ

غة, الجؼاثغ,  ً اإلاخىانل, البٍى  .127م 2006وهلضًت حامػت الخيٍى
 143م  2003 بني بعقُض مىؾىغت الًغاثب, الُبػت ألاولى, صاع نفاء لليكغ والخىػَؼ, غمان, غمغ غبض هللا3
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بُت اإلاسخلفت ل ػاث الًٍغ بتالدكَغ  .ًمان صكت  جلضًغ اإلااصة الخايػت للًٍغ

  بواضطت إلادارة الظزيبيت  ب  الخلدًز 

بت صون ؤن جخلُض بلغاثً ؤو مظاَغ           ًدٌى اللاهىن إلصاعة الًغاثب خم الخلضًغ اإلااصة الخايػت للًٍغ

م فدو ظا غً ٍَغ وجضكُم الضفاجغ  مػُىت ومدضصة ولظا حؿمى َظٍ الظاَغة بالخلضًغ او الخفخِل ؤلاصاعي َو

بي  ذ الًٍغ بت ؤو الامخىاع غً جلضًم الخهٍغ ظا في خالت جسلف اإلايلف بالًٍغ والسجالث اإلاداؾبت للميلف , َو

بت خم الُػً في  ذ غحر  مُابم ؤو جىُىي غلى غل ؤو زُإ  بال ؤن اللاهىن ؤغُى للميلف بالًٍغ ؤو الخهٍغ

  .صخت الخلضًغ وفلا لللىاغض اللاهىهُت اإلادضصة

 طلب الثال   الخددًد الىيفي للوعاء الظزيبيامل

بت  بن الاججاٍ الخضًث في اإلاالُت الػامت َى ألازظ بػحن الاغخباع بالًغ وف الصخهُت للميلف بالًٍغ

بت الصخهُت ومىه ؾيخُغق الى ولتهما  غىض بت الخلُلُت والًٍغ ظا ٌؿخضعي الخفغكت بحن الًٍغ فغيها َو

 واآلحي.

 1أوال  الظزيحبت الحليليت

بت ؤو ظغوفه الػاثلُت ؤو الاحخماغُت. فةطا  جفغى غلى الضزل بغٌ الىظغ غً شخهُت اإلايلف بالًٍغ

بت غلى الضزل الىاجج غً ملىُت ألاعى  بت خلُلُت بطا واهذ واخضة باليؿبت , فغيذ يٍغ فغيذ يٍغ

 الخانت ال فغق بحن ما ًملً َىخاعا واخضا ؤو ؤهثر. ظغوفهمغٌ الىًغ غً لجمُؼ اإلاالن ب الؼعاغُت

 

بت الخلُلُت حهضا هبحرا وال جخُلب الً ُبُلها. مً حاهب هبحر مً الىفاءة. فهي جخمحز ببؿاَتها وؾهىلت ج ٍغ

ؼة بت وجمخاػ بإن خهُلتها غٍؼ  , هما ؤنها , فهي ال جضزل في خؿابها الظغوف الصخهُت والػاثلُت للميلف بالًٍغ

بُت الظي ال جلغع ؤًت ب بغفاءاث . وبالغغم مما جلضم , فان  بت الخلُلُت ال جخالءم مؼ مبضؤ الػضالت الًٍغ الًٍغ

بت. هما ؤنها غحر مغهت فال ًمىً بخضار حغُحر في خهُلتها  ٌؿخىحب مغاغاة اإلالضعة الخيلُفُت للميلف بالًٍغ

 .بؿهىلت

  ثاهيا  الظزيحبت الصخصيت

جفغى غلى الضزل وجإزظ بػحن الاغخباع اإلاغهؼ الصخو ي و الظغوف الصخهُت للميلف فهي التي 

بت. ال ًلخهغ ألامغ غلى جدضًض ملضاع الضزل الظي ًدهل غلُه, ولىً ال بض , فػىض جدضًض اإلالضعة  بالًٍغ

بت هفؿ ه الخيلُفُت للصخو مً ألازظ في الاغخباع غضة ظغوف شخهُت جخػلم بظاث الصخو الخايؼ للًٍغ

 :جخمثل في

  املزهش الاجخماعي والعائلي للميلف بالظزيحبت  -1

ى طلً الجؼء اإلاسهو إلقباع              بت, َو ٌؿخلؼم طلً اؾدبػاص حؼء مً الضزل مً بَاع فغى الًٍغ

                                                            
 1995مً كاهىن اإلاالُت,  27مػضلت بمىحب اإلااصة  121اإلااصة  1
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ت للفغص, الخاحاث   ى ما ًُلم غلُه بدض الىفاف. ًسخلف َظا الخض مً مجخمؼ بلى آزغ ,  الًغوٍع وفي َو

بلى آزغ. باإليافت بلى زهم ما َى الػم لللُام باألغباء الػاثلُت. وجخسظ بػٌ الضٌو ؼ مً وكذ صازل اإلاجخم

يىن طلً غاصة باليؿبت للضٌو التي   إلاتزوححن,مً طلً ؾالخا بما لدصجُؼ اليؿل ؤو لفغى غلىبت لغحر ا ٍو

اصة الؿياهُت ؤو ؾالخا لخدضًض اليؿل في لضٌو الىامُت التي اصة في اليؿل حػاوي هلها في الٍؼ  .حػاوي مً الٍؼ

مصدر الدخل -2   

بت. فالضزل الىاجج غً الػمل  ا مهضع صزل اإلايلف بالًٍغ بت جإزظ في اغخباَع بن شخهُت الًٍغ

غحؼ طلً بلى ؤن الضزل الىاجج غً الػمل كض  ٌػامل مػاملت . مسخلفت غً طلً الىاجج غً عؤؽ اإلااٌ  ٍو

إلاغى ؤو العجؼ ؤو الىفاة, باإليافت بلى ازخالف مضة اؾدثماع ًخػغى لظغوف مخػللت بصخو الػامل هفؿه وا

بُت مسخلفت وفلا لظغوف ول منهما ظا ٌؿخىحب مػاملت ول منهما مػاملت يٍغ  ول منهما. َو

   املزهش املالي-3

بت , ليىنها حػض باإلاغهؼ اإلاالي للميلف, جخمحز في اإلاػاملت بحن الضزٌى اإلاسخلفت مً بن شخهُت الًٍغ

بت ؤحجا خُث  مها و قغاثدها بدُث جسًؼ ول منها لؿػغ زام ًغجفؼ ولما اػصاص ملضاع الضزل)الًٍغ

بت الخهاغضًت( لل باهسفاى الضزل وطلً وي جدلم اإلاؿاواة في الخطخُت بحن وافت اإلايلفحن بالًٍغ  .ٍو
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 الطزق اللاهوهيت في جدليم الوعاء الظزيبي   املحبد  الثال 

 1الجحبائيت دارةإلا صالخياث وخلوق املطلب ألاول   

الجباثُت نالخُاث وخلىق زىلذ لها مً َغف اإلاكغع الجباجي مً ؤحل يمان مهمت الغكابت  جمخلً ؤلاصاعة

بي غلى ؤخؿً وحه, للض زٌى اللاهىن الجباجي ال  لإلصاعةجباثُت بكيل فػاٌ, وبالخالي ميافدت الغل الًٍغ

ا في ما ًلي  :2الجباثُت الػضًض مً الؿلُاث ًمىً اًجاَػ

  خم الزكابت -1

الجباثُت ؾىاء  ؤلاصاعةالجباثُت وزىلذ إلاهالر  ؤلاحغاءاثمً كاهىن  18َظا الخم ههذ غلُه اإلااصة 

بت ؤو عؾم, ومغاكبت اإلااؾؿاث  داث ؤو اإلاؿدىضاث اإلاؿخػملت مً ؤحل جإؾِـ ول يٍغ الغكابت غلى الخهٍغ

وجضفؼ ؤحىع ؤو مغجباث مً ؤي َبُػت واهذ, وخم الغكابت لِـ مدضوص,  والهُئاث التي لِـ لها نفت الخاحغ 

لى الخلىق الغحر مباقغة و الدسجُل, وجخم مماعؾت خم الغؾىم اإلاباقغة ولىً ًمخض ؤًًا بفلِ بالًغاثب و 

  الغكابت غلى مؿخىي اإلايكأث واإلااؾؿاث اإلاػىُت, زالٌ ؾاغاث فخدها للجمهىع. 

غاث هخابُا. هما ًمىً للمفدل ًغا:" 19وهظلً ههذ اإلااصة  داث وجُلب الخىيُداث والخبًر كب اإلافدل الخهٍغ

 ؤن ًُلب صعاؾت الىزاثم اإلاداؾبُت اإلاخػللت بالبُاهاث والػملُاث واإلاػُُاث مىيىع الغكابت.

هما ٌؿخمؼ للمػىُحن ؤطا جبحن ؤن اؾخضغاءَم لهظا الغغى الًغوعي ؤو إلاا ًُلب َاالء جلضًم جىيُداث 

ت بت ؤلاًجابُت, قفٍى ضًمه لهظا غلى َلب قفىي, ؤو إلاا ًيىن الجىاب الظي جم جل غىضما ًغفٌ اإلايلف بالًٍغ

حابت غلى ول ؤو حؼء مً الىلاٍ اإلاُلىب جىيُدها, ًخػحن غلُه ان ٌػُض َلبه الُلب غباعة غً عفٌ لإل 

 هخابُا.

ذ الىلاٍ التي ًغاَا اإلافدل يغ  ت للخهٌى غلى ًجب ؤن جبحن الُلباث الىخابُت بكيل نٍغ وٍع

غاث وجيلُف اإلايلف بالًغوعة لخلضًم ؤحابخه في مضة ال ًمىً ان جلل غً زالزحن) ( 30الخىيُداث ؤو الخبًر

 ًىما. 

داث, لىً غلُه كبل طلً,  ؤلازًاع بحغاءاثجدذ َاثلت بُالن  ًمىً للمفدل ؤن ًصدر الخهٍغ

بي, ان ًغؾل ب بت الخصخُذ اإلالغع اللُالًٍغ باليؿبت ليل  ام به غلى ؤن ًبحن له بيل ويىح,لى اإلايلف بالًٍغ

م  ألاؾباب التي صغذ الى طلً ومىاص كاهىن الًغاثب اإلاُابلت لظلً بي  ؤلازًاع.وهظا اؾـ  اغاصة جلٍى الًٍغ

بت اإلاػني الى  غً مىافلخه  ؤلاغالنوخؿاب الًغاثب اإلاترجبت, هما ًلىم في هفـ الىكذ, بضغىة اإلايلف بالًٍغ

ػض غضم الغص في َظا ألاحل بمثابت كبٌى يمني, ًغؾل ألاقػاع 30في ؤحل زالزحن) همالخظاجاو جلضًم  ( ًىما. َو

بت في عؾالت مىص ى غليها مؼ اقػاع  بةغاصة م للميلف بالًٍغ  ,باالؾخالمؤو ٌؿلم له مؼ اقػاع  باؾخالمالخلٍى

دضص اإلافدل بػض اهلًاء ؤحل الغص ؤؾاؽ  بي الظي ًخم جبلُغه اًً ؤلازًاعٍو بت مؼ الًٍغ ا للميلف بالًٍغ

                                                            
بت في الىظام الجباجي الجؼاثغي(, مُبػت سخغي, الىاصي )الج1 ً ًىوـ, الغكابت الجباثُت) غلى اإلايلفحن بالًٍغ ً ًىوـ, ٍػ ؼاثغ(, غىاصي مهُفى, ٍػ

 181م  2012
ت الػامت للًغاثب,| اإلااصة  2 ت الضًملغاَُت, وػاعة اإلاالُت, اإلاضًٍغ  14م  2010ثبت, الجؼاثغ, مً كاهىن ؤلاحغاءاث الجبا 19_18الجمهىعٍت الجؼاثٍغ
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ت الاغتراىمغاغاة خم اإلاػني في   ".بػض اغضاص حضٌو الدؿٍى

  الاطالعخم -2

في اَاع البدث غً اإلاػلىمت الجباثُت, ولف اإلاكغع الجباجي الؿلُاث الجباثُت بجمؼ ول اإلاػلىماث 

ت  لخانت, والتي جفغى عاصاث والهُئاث, واإلااؾؿاث الػمىمُت الػملُاث الخدلُم والغكابت لضي ؤلا الًغوٍع

العغليها غلىباث في خاٌ عفٌ خم  م َظا الخم ًمىً ان حؿخػمل مً الَا , واإلاػلىماث اإلاجمػت غً ٍَغ

بت غلى غاجم اإلايلف, ومجاٌ خم  بي ومغاكبت ول يٍغ العؤحل جدضًض الىغاء الًٍغ الى  45مدضص باإلاىاص  الَا

ًماعؽ الا غىض ألاشخام الظي هو غليهم اللاهىن الجباثُت ,َظا الخم ال ًمىً ؤن  ؤلاحغاءاثمً كاهىن  59

ظا اللاهىن ٌؿمذ  الجباثُت بمػغفت ول اإلاػلىماث التي لها ؤزغ حباجي  لإلصاعةوغلى وزاثم زانت ليل منهم, َو

م مً كاهىن  46الػمىمُت )اإلااصة ؤلاصاعاث :وجدهل مً كبل زالر ؤنىاف مً ألاشخام ؤو الهُئاث َو

مً كاهىن ؤلاحغاءاث  58-51ؾؿاث الخانت, اإلااؾؿاث اإلاالُت والغحر) اإلاىاص اإلاا  (الجباثُت ؤلاحغاءاث

 مً كاهىن ؤلاحغاءاث الجباثُت(. 35)اإلااصة الجباثُت( والؿلُت اللًاثُت

 :خم املعاًىت والحجش-3

الجباثُت  ؤلاصاعةغىضما جيىن َىان مماعؾاث جضلِؿُه وزو اللاهىن جدذ بػٌ الكغوٍ ؤلى ؤغىان 

ثِـ اإلادىمت اإلاسخهت اإلاػاًىت ال ًخم الا بترزُو مً ع  اًىاث في ول ألامىىت لهضف البدث, وحمؼباللُام بمػ

 اكلُمُا ؤو كاى مفخىح مً كبله.

  خم اجزاء الحبد  -4

لهض به االجباثُت غلى خم احغ  ؤلاحغاءاثمً كاهىن 33ههذ اإلااصة  اء الخدلُم مً حغ اء البدث ٍو

ل بكيل مفاجئ في اإلااؾؿاث التي جلىم بػملُاث زايػت للغؾم غلى ة الجباثُت بالخضزَغف ؤغىان ؤلاصاع 

الجباثُت بيل  ؤلاصاعةاللُمت اإلاًافت ولضي ول شخو ًلىم بهظٍ الػملُاث, واإلايلف مُالب بتزوٍض ؤغىان 

ظا الخم ًمىً ؤن ًماعؽ  بت, َو ت لخدضًض عكم ألاغماٌ وؤؾـ فغى الًٍغ الىزاثم واإلاؿدىضاث الًغوٍع

خم ب ؾخػماٌؤلا مؿاءا في اإلادالث طاث  20نباخا الى  08اغت ابخضاء مً الؿ غ اإلانهي, ٍو زغ ول غملُت جضزل جدٍغ

اث التي جمذ وجفهل سجل فُه حغص الىزاثم التي ؾلمها   مدًغ جضون فُه الخدٍغ اإلاسالفاث اإلاالخظت َو

بت.  1اإلايلف بالًٍغ

  ان ألاخطاء)خم الخلادم(خم اضخدر  -5

( 4بإعبؼ ) ؤلاصاعةالجباثُت ًدضص ألاحل الظي ًخلاصم فُه غمل  ؤلاحغاءاثمً كاهىن  39ههذ غلُه اإلااصة 

ظا باليؿبت إلاا ًلي جضلِؿُهؾىىاث, الا في خالت وحىص مىاوعاث   :َو

 جإؾِـ الًغاثب والغؾىم وجدهُلها.-

 اللُام بإغماٌ الغكابت-

                                                            
, م: 1 ً ًىوـ , مغحؼ ؾبم طهٍغ   19غىاصي مهُفى , ٍػ
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 خػللت باللىاهحن والخىظُماث طاث الُابؼ الجباجي.كمؼ اإلاسالفاث اإلا-

الجباثُت إلاماعؾت خم الغكابت  ؤلاصاعةًمىً ؤن ٌػغف غلى ؤهه الخم اإلاماعؽ مً كبل  ألازُاءوخم اؾخضعان 

 بؿبب جلاصم الفتراث, لىنها جمخض الى الػملُاث التي لها ؤزغ غلى هخاثج فترة الخلت غحر مغُاة بدم الخلاصم

 خلوق امليلف الخاطع للخدليم    ياملطلب الثاو

الجباثُت بسهىم غملُاث الغكابت الجباثُت  لإلعاصةن الهالخُاث والؿلُاث الىاؾػت اإلامىىخت ب

 اغُائها اإلاكغع الجباجي للميلفحن لهظٍ الغكابت والتي هي والخالي. ويامىاثجلابلها خلىق 

 عالم املطحبم وأجل الخدظير الا  -1

بت بظلً مؿبلا غً َغ ) ال ًمىً الكغوع في ؤح ٍم ؤعؾاٌ ؤو حؿلُم غاء الخدلُم صون ؤغالم اإلايلف بالًٍغ

بت اإلادلم في بالخدلُم  ؤقػاع  ملابل ؤقػاع بالىنٌى مغفلا بمُثاق خلىق والتزاماث اإلايلف بالًٍغ

ش ب ابخضاء( ؤًام, 10مداؾبخه, غلى ؤن ٌؿخفُض مً ؤحل اصوى للخدًحر, مضجه غكغة) ؾخالم َظا مً جاٍع

ؤصوى وغلى ول خاٌ, ًمىً للميلف ان ًُلب جمضًض اإلاغاكبت اإلاػملت هدض ًىما في خاٌ  15قػاع, وؤحل ألا 

ظا ال ًمىؼ اإلادللحن مً اللُام بكيل مفاجئ بمغاكباث في غحن اإلايان جسو مػاًىت  ألاحل بىاء غلى َلب, َو

 .ووحىص الىزاثم اإلاداؾبُت للميلف.( لالؾخغالٌالػىانغ اإلااصًت 

  :بمطدشار ضخعاهتالا   - 2

)مدامي, مداؾب, مؿدكاع  ازخُاٍعًمىً ليل ملف زايؼ للغكابت الجباثُت ؤن ٌؿخػحن بمؿدكاع مً 

مىً له ؤن ٌػحن مً ًمثله زالٌ فترة ؤحغاء الغكابت الجباثُت وغُاب اإلايلف ال ًمىؼ مً ؤحغاء  حباجي(, ٍو

ا.اإلااصًت والتي جفلض مً  غملُاث اإلاغاكبت الفجاثُت للمػاًىت  1 كُمتها في خاٌ غضم بحغاَئ

 :عدم اعادة الزكابت  - 3

ان ججغي عكابت ؤزغي فُما ًسو هفـ الًغاثب والغؾىم وهفـ الفترة,  الجباثُت لإلصاعةال ًمىً        

الى ؤن الغكابت  باإليافت, الخضلؿُتوهظلً غىضما جيىن فترة الغكابت كض جلاصمذ ما غضا في خالت اإلاماعؾاث 

ؤحل  الجباثُت جيىن نهاثُت غىضما ٌػُي اإلايلف مىافلخه غلى الخػضًالث والاكتراخاث, ؤو في خاٌ غضم الغص في

غؾل اقػاع ؤزغي باإلاغاكبت ًسو الًغاثب والغؾىم التي لم  30 ًىما ؤو اًًا في خالت غُاب الخػضًالث, ٍو

, وبهىعة اؾخثىاثُت غىضما ًىكف اإلادلم مسالفاث جمـ َظٍ الًغاثب والغؾىم.  جظهغ في ألاقػاع ألاٌو

 2 مددودًت فترة الزكابت في عين امليان  -4

حغاء, ؤن حؿخغغق مضة الخدلُم في غحن اهه ال ًمىً جدذ َاثلت بُالن ؤلا  غلى 4-20جىو اإلااصة خُث          

.ً  اإلايان, في الضفاجغ والىزاثم ؤهثر مً قهٍغ

مىً ؤن جخجاوػ َظٍ آلاحاٌ غىضما ٌػُ        ي اإلايلف زالٌ غملُاث الغكابت الجباثُت مػلىماث هاكهت ؤو ٍو

                                                            

ت الػامت للًغاثب, الجؼاثغ,  64اإلااصة  1 . 29,م :2015مً كاهىن ؤلاحغاءاث الجباثُت, اإلاضًٍغ  

ت الػامت للًغاثب, الجؼاثغ, 65اإلااصة  2 3,م:2010مً كاهىن ؤلاحغاءاث  الجباثُت ,اإلاضًٍغ  
بت ا 2 ت الػامت للًغاثب, الجؼاثغ, مُثاق اإلايلف بالًٍغ  18,م:2003لخايػحن للغكابت الجباثُت, اإلاضًٍغ
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 غحر صكُلت ؤو لم ًغص غلى َلباث اإلايلفحن بإحغائها في مياجب اإلاهالر الجباثُت وجلبل مً َغفها.

  أجزاء الاعتراض وخم الزد   -5

ماح لهظا ألازحر ن ؤحغاء الاغتراى َى الىلاف الكفىي ؤو الىخابي بحن اإلادلم واإلايلف مً ؤحل الؿب      

ى لِـ فلِ الالؼام بدبلُغ هخاثج  باؾخسضام خٌى ؾحر ؤقغاٌ غملُت الغكابت الجباثُت مً هاخُت ؤزغي, َو

ظا ألاحغاء ٌؿمذ واحغاء الخػضًالث, الغكابت الجباثُت  الجباثُت  ؤلاصاعةحى مً الثلت اإلاخباصلت بحن  بةكامتَو

الىيػُاث بُنهما وهما ٌؿمذ بخللُل غضص اإلاىاػغاث واإلايلف  الخايؼ للغكابت ويمان ملابلت مسخلف 

 1 الجباثُت في اإلاؿخلبل.

  الطز املنهي   -6

  الجحبائيت على ما ًلي إلاجزاءاثمً كاهون   65جىص املادة 

خػغى للػلىباث اإلالغعة في هفـ مً كاهىن ال 301ًلؼم بالؿغ اإلانهي, بملخض ى اخيام اإلااصة          ػلىباث ٍو

اإلااصة, ول شخو مضغى ازىاء اصاء وظاثفه ؤو نالخُاجه للخضزل في ؤغضاص ؤو جدهُل ؤو في اإلاىاػغاث اإلاخػللت 

ؼ الجباجي اإلاػمٌى به. والغؾىم  بالًغاثب  اإلاىهىم غليها في الدكَغ

  اللجوء النزاعي أو اللجوء الودي - 7

بالًغاثب ؤو الغؾىم ؤو الخلىق ؤو الغغاماث اإلاػضة مً كبل مهلخت الًغاثب,  ن الكياوي اإلاخػللتب

ألازُاء اإلاغجىبت في وغاء  اؾخضعانالُػً الجزاعي, غىضما ًيىن الغغى منها الخهٌى ؤما غلى  ازخهامفي 

بت ؤو في خؿابها وؤما  عي او جىظُمي. الاؾخفاصةالًٍغ  مً خم هاجج غً خىم حكَغ

, َبلا لللىاهحن والخىظُماث الجاعي الػمل بها, بالىظغ في الُلباث التي جلخمـ مً تؤلاصاٍعجسو الؿلُت 

بت اإلافغويت كاهىها ؤو الخسفٌُ مً غبئها, في خالت غىػ ؤو يُم الخاٌ جًؼ  ؤلاغفاءخًغتها,  مً الًٍغ

ؤو  اإلاضًً  بالًغاثب اإلاسخلفت اإلالخمـ بها حػل الخهو غحر كابلت للخدهُل في خىم غضًم اللُمت,

مً  ؤلاغفاءمً اإلاؿاولُت, وهظا َلباث اإلايلفحن بالًغاثب اإلالخمـ بها ببغاء  الخهٌى غلى جإحُل الضفؼ ؤو 

اصاث في الًغاثب ؤو الغغاماث  الجباثُت ؤو الخسفُف مً كُمتها.  الٍؼ

 واجحباث امليلف بالظزيحبت   املطلب الثال 

بت, ولهظا يهضف الخدلُم في اإلاداؾبت الى الخإهض مً مهضاكُت وصخ داث اإلايلفحن بالًٍغ ت جهٍغ

الجباثُت ازىاء  ؤلاصاعةالغغى هو اإلاكغع غلى الالتزاماث التي ًجب غلى اإلايلف ؤجباغها, وطلً لدؿهُل مهمت 

 كُامها بػملُت الخدلُم.

 مً ؤحل الاؾخفاصة مً ول الخلىق والًماهاث التي هو غليها اللاهىن ًجب غلى اإلايلفحن ؤن ٌؿخىفىا         

داث الجباثُت:بكيل وامل الىاحباث طاث الُابؼ الجباجي واإلاداؾبي و   زهىنا بهخخاب الخهٍغ

 

                                                            
, م:  1 ً ًىوـ, مغحؼ ؾبم طهٍغ  24-23غىاصي مهُفى, ٍػ
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  الالتزاماث املداضبيت   -1

ن اإلايلف الخايؼ للىظام الخلُلي ملؼم بمؿً مداؾبت مىخظمت وواملت ومدؿلؿلت وصخُدت, ب

ني اإلاداؾبي  الى طلً فلض الؼم اللاهىن  يافتباإل وملىػت وماؾؿت خؿب الُغق التي هو غليها اإلاسُِ الَى

 الخجاعي الخجاع بمؿً السجالث اإلاداؾبُت الخالُت

 سجل الُىمُت الػامت-

 سجل الجغص-

جب ان ًهاصق - سجل الُىمُت وسجل الجغص ًجب ان جمؿً صون هكف وال قُب وال خكى في الهىامل ٍو

ت اإلاخػللت غلُه مً كبل كاض ي اللؿم الخجاعي باإلادىمت, وغلى اإلايلف ؤن ًدخفظ بي ٍغ ل الىزاثم الخبًر

اث, اإلابُػاث الهىضوق, هكىفاث البىً والػملُاث اإلاسخلفت إلاضة   ؾىىاث. 10باإلاكتًر

 1  الالتزاماث الجحبائيت للميلف -2

ؼ الجباجي وهيفي آلا  ًخىخبىاغلى اإلايلفحن ؤن  داث اإلاىهىم غليها في الدكَغ  :  حاٌ اللاهىهُت غضصا مً الخهٍغ

  الخصزيذ بالوجود  - 1-2

ذ بالىحىص في ؤحل  بت الجضص مُالبىن باهخخاب جهٍغ ش  30ان اإلايلفحن بالًٍغ ًىما, ابخضاء مً جاٍع

بت , باليؿبت لألوكُت اإلا بت غلى الضزل بضاًت اليكاٍ لضي مفدكُت الًغاثب بملغ فغى الًٍغ خػللت بالًٍغ

بت الجؼافُت الىخُضة. بت غلى ؤعباح الكغواث ؤو الًٍغ  الاحمالي والًٍغ

   الخصزيذ الشهزي أو الفصلي بالظزائب والزضوم   -2-2

ا ؤو فهلُا نىف  ًىخبىاؤلؼم اللاهىن اإلايلفحن بإن  دا قهٍغ بسجل الًغاثب )  G50A (ؤو (G50)جهٍغ

ً )والغؾىم اإلاضفىغت هلضا غً َ م اكخُاع مً اإلاهضع لضي كبايت الًغاثب التي ًدبػىنها كبل الػكٍغ ( 20ٍغ

 2.ؤلاصاعةًىما اإلاىالُت للكهغ ؤو الفهل اإلاػني في الىمىطج الظي جدضصٍ 

 الخصزيذ الطىوي   - 3-2

بت غلى ؤعباح الكغواث ؤن  ؤلؼم كبل ؤٌو ماي  ًخىخبىااللاهىن  الجباجي اإلايلفحن الخايػحن للًٍغ

بت غلى الضزل  ت, ؤما الخايػحن للًٍغ دا بلُمت ألاعباح اإلادللت زالٌ الؿىت الفاَع , نىف ؤلاحماليجهٍغ

ت فلض الؼمهم  دا بمبلغ ألا  بةًضاعؤعباح نىاغُت وججاٍع ل مً ول ؾىت جهٍغ عباح الخايػت كبل ؤٌو ؤفٍغ

بت التي خللتها اإلااؾؿت ؤو اإلايلف واإلاخػللت بالضوعة الؿابلت لضي مفدكُت الًغاثب بملغ فغى  للًٍغ

بت, ؤو في التي ًلؼ في مجالها   ؤلاصاعةاإلالغ الغثِس ي للماؾؿت, والىمىطج ًلضم مجاها مً  ؤلاكلُميالًٍغ

ت الجباثُت, وهفـ الص يء, باليؿبت للميلفحن اإلاماعؾحن إلاه ت نىاغُت, خغفُت فالخُت ؤو اإلاهً غحر ججاٍع ً ججاٍع

ذ زام في بهظلً   3 .الهىفُُتَاع مضازُلهم َم ملؼمىن باهخخاب جهٍغ

                                                            
ت الػامت للًغاثب, الجؼاثغ ,  93اإلااصة  1  64, م: 2010مً كاهىن ؤلاحغاءاث الجباثُت, اإلاضًٍغ
بي ,| صاع الهضي , غحن مُلت الجؼاثغ,  2  .2012غباؽ غبض الغػاق , الخدلُم اإلاداؾبي والجزاع الًٍغ
 2003غاحػت الجباثُت, صاع اإلادمضًت, الجؼاثغ, عيا زالص ي, اإلا 3
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 الخصزيذ بالخىاسل   4-2

يؼ للىظام الخلُلي غلُه ؤن ًىخدب في في خالت الخىاٌػ ؤو الخىكف )الىلي ؤو الجؼجي( غً اليكاٍ إلايلف زا

 :ؤًام غلى ما ًلي 10ؤحل 

بت- ذ ؤحمالي باإلاضازُل التي جفغى غليها يٍغ  جهٍغ

ذ زام باإلاضازُل الهىفُت-  جهٍغ

داث ًجب ان جىصع في ؤحل  اجه الخهٍغ ش الخىاٌػ ؤو الخىكف غً اليكاٍ. ابخضاءؤًام  10َو  مً جاٍع

بت   بت ؤما في خالت وفاة اإلايلف بالًٍغ ؤو اإلاؿخغل, ًلضم طوي خلىق الفلُض اإلاػلىماث الالػمت لخإؾِـ الًٍغ

ش الىفاة, واإلاخمثلت في مضازُله الػامت والخانت. 6اإلاؿخدلت في ؤحل   ؤقهغ مً جاٍع
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 خالصت الفصل 

ف التي حؿاَم في فهم مػاهيها وببغاػ ؤَم  بت كمىا بؿغص الخػاٍع هظغا للضوع الىبحر الظي جلػبه الًٍغ

ا واللىاغض واإلاباصت التي جلىم مً غلى ؤؾاؾها همبضؤ الػضالت والُلحن وهظا ألاَضاف اإلاسخلفت التي زهاثهه

بي. والُغق اللاهىهُت في جدلُله.  حؿعى بلى جدلُلها مبِىحن ماَُت الىغاء الًٍغ

غق م     بت للضزل ؤلاحمالي َو داؾبتها وبػض نهاًت َظا الفهل ؾيخُغق بلى الفهل الثاوي لىخدضر غلى الًٍغ

 في الىظام اإلاداؾبي اإلاالي
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  جمهيد 

بت اإلاػانغة, وجؼصاص ؤَمُت َظا الىىع مً  حػخبر يغاثب الضزل ؤخض اإلايىهاث اإلاهمت في ؤوكُت الًٍغ

الًغاثب في الضٌو اإلاخلضمت بهفت زانت هما ًدخل ؤَمُت مىه بيؿبت بإكل في الضولت الىامُت, بضزٌى الىظام 

خحز الخُبُم حػل مً الًغوعي اغاصة الىظغ في الػالكت بحن اإلاداؾبت والجباًت وغلُه فان  اإلاداؾبي اإلاالي

اإلاػالجت اإلاداؾبُت لًغاثب الضزل الخام باإلااؾؿت جىدس ي ؤَمُت هبحرة زانت في ظل اخترام مػُاع 

  .(12الؿىق)
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 إلاجماليماَيت الظزيحبت على الدخل    املحبد  ألاول 

بت غلى الضزل ؤلاحمالي في الجؼاثغ بمىحب  اللاهىن م ر  في  حماصي  اإلااعرعق   90-36جإؾؿذ الًٍغ

بت  1990واإلاخًمً   31صٌؿمبر ؾىت   1411غام  اإلاىافم 14الثاهُت كاهىن اإلاالُت لؿىت  للض حػغيذ الًٍغ

وطلً في  (بيافت  ؤخيام ؤزغي  ؤلاحمالي مىظ جإؾِؿها بلى حغُحراث غضًضة )بلغاء ؤخيام ؤو  1991غلى الضزل ,

 .ول ؾىت بمىحب كىاهحن اإلاالُت

 وجددًد خصائصها إلاجماليحعزيف الظزيحبت على الدخل    املطلب ألاول 

 أوال  حعزيف الظزيحبت على الدخل إلاجمالي

ػغفها اإلاكغع بت مً مهاصع مخػضصة. َو بت جفغى غلى مجمىع الضزل الهافي اإلاخدلم للميلف بالًٍغ  هي يٍغ

ت وخُضة الج بت ؾىٍى ؼاثغي في اإلااصة ألاولى مً  كاهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت هما ًلي: )جاؾـ يٍغ

بت غلى الضزل بت غلى الضزل ؤلاحمالي" وجفغى َظٍ الًٍغ  غلى صزل ألاشخام الُبُػُحن حؿمى "الًٍغ

بت, اإلادضص وفلا ألخيام اإلاىاص مً  الهافي ؤلاحمالي  (98 بلى 85للميلف بالًٍغ

خيىن الضزل الهافي ؤلاحمالي مً مجمىع اإلاضازُل الخالُت التي ههذ غليها اإلااصة     :2ٍو

 ؤلاحمالي مً مجمىع اإلاضازُل الهافُت لألنىاف الخالُت(: )ًخيىن الضزل الهافي 

 1  الخجاريت والصىاعيت ألارباح

مً كاهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت َظا الىىع مً اإلاضازُل هما ًلي: )حػخبر  11غغفذ اإلااصة ّ           

بت الضزل, ؤعباح نىاغ ألاعباح  التي ًدللها ألاشخام الُبُػُىن والىاحمت  غً مماعؾت ُت  لخُبُم يٍغ

ت ؤو نىاغُت ؤو خغفُت, وهظلً  ألاعباح  اإلاد ؤو الىاججت غنها( وجىدس ي  اإلاىجمتللت مً ألاوكُت مهىت  ججاٍع

بت الضزل هما جىو غلى  اإلااصة  َابؼ ألاعباح الهىاغُت ت التي جُبم غليها يٍغ ألاعباح التي ًدلله   12والخجاٍع

 2 :ألاشخام  الُبُػُىن الظًً

ت ؤو ٌكترون باؾمهم هفـ ًلىمىن بػملُاث الىؾ- اَت مً ؤحل قغاء ؤو بُؼ غلاعاث ؤو مدالث ججاٍع

 .اإلامخلياث إلغاصة بُػها

لىمىن بؿعي منهم ؤزىاء بُؼ َظا الػلاع    ٌؿخفُضون مً وغض بالبُؼ مً حاهب واخض ًخػلم بػلاع, ٍو

ماؾؿت ًاحغون   -ؤو كؿم  بالخجؼثت ؤو الخلؿُم, بالخىاٌػ غً الاؾخفاصة مً الىغض بالبُؼ بلى  قاعي ول حؼء

ت ؤو نىاغُت بم فُه مً ؤزار ؤو غخاص  الػم الؾخغاللها؛  ججاٍع

 ًماعؾىن وكاٍ الغاس ي غلُه اإلاىاكهت وناخب الامخُاػ ومؿخإحغ  الخلىق البلضًت ؛   - 

 ًدللىن  ؤعبا ح مً ؤوكُت جغبُت الضواحً  وألاعاهب  غىضما جىدس ي  َظٍ ألاوكُت َابػا نىاغُا؛   -

 ؛ 3ًدللىن بًغاصاث مً اؾخغالٌ اإلاالخاث ؤو البدحراث اإلاالخت ؤو اإلامالر  -
                                                            

  2017اإلااصة الثاهُت مً كاهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت,  1
ىُت للًغاثب, 2  .2014لغىاَي ًىؾف , مظهغة جغكُت للمضعؾت الَى
  2017اإلااصة الثاهُت مً كاهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت, 3
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بت الضزل, اإلاضازُل اإلادللت مً كبل الخجاع -  ت لخُبُم يٍغ هما جىدس ي  َابؼ  ألاعباح الهىاغُت   والخجاٍع

 .لهُاصًً مجهؼي الؿفً ومؿخغلي كىاعب الهُضالهُاصًً, الغبابىت ل

 2- أرباح  املهً غير  الخجاريت 

ت  هي  ألاعباح  الىاججت غً اإلاهً الخغة  22خؿب ما ههذ غلُه اإلااصة            فةن ؤعباح  اإلاهً غحر  الخجاٍع

اح والتي هي مهاصع هؿب والىظاثف واإلاهام التي ال ًخمخؼ ؤصخابها بهفت الخاحغ, واإلاؿدثمغاث  , اإلاضعة  لألعب

  :ال جيخمي بلى نىف آزغ مً  ألاعباح  واإلاضازُل وجدخىي َظٍ ألاعباح ؤًًا غلى ما ًلي 

ىع غاثضاث اإلاالف التي ًخلاياٍ الىخاب ؤو  , اإلاالفىن اإلاىؾُلُىن  ووعزتهم  واإلاىص ي لهم بدلىكهم .    -ٍع

ىع التي ًخلاياٍ  اإلاسترغىن مً مىذ عزهت اؾخغالٌ-  قهاصاتهم ؤو بُؼ غالماث نىؼ ؤو  َغق ؤو نُغ ؤو   الٍغ

  .الخىاٌػ غنها

 3- إلاًزاداث الفالخيت 

ىم اإلامازلت, ألاعاصاث مً كاهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾ 35حػخبر اًغاصاث مدلُت خؿب هو اإلااصة 

اججت غً ؤوكُت جغبُت الفالخُت وجغبُت اإلاىاش ي, وحكيل هظلً اعاصاث فالخُت ألاعباح الى اإلادللت مً ألاوكُت 

اث في الؿغاصًب صازل باًَ ألاعى.  والىدل, الضواحً,  وبلر البدغ , وآلعاهب واؾخغالٌ الفٍُغ

 :ال اطاؤوكُت جغبُت الضواحً وألاعاصاث بعاصاث فالخُت ب غحر ؤهه ال ًمىً ؤن حػخبر 

 واهذ مماعؾت مً َغف مؼاعع في مؼعغت.  -

 -وواهذ ال جىدس ي َابؼ نىاغُا.

  داخيل العلاريتامل -4

وهي اإلاضازُل الىاججت غً اًجاع الػلاعاث اإلابيُت وغحر اإلابيُت ؤو ؤحؼاء منها بما في طلً اإلاضازُل التي        

ا جإححر ؤمالن غحر مبيُت مً ول هىع ومنها ألاعاض ي الفالخُت وهظلً هغاء الػماعاث اإلاسههت  ًيىن مهضَع

 (42للؿىً.)اإلااصة 

  املىلولت ريوع رؤوص ألاموال -5

اإلامازلت لها التي جىػغها قغواث ألاؾهم والكغواث  وؤلاًغاصاثجخػلم بػاثضاث ألاؾهم ؤو خهو الكغهت 

جفغى  ( هما 45)اإلااصة ؤلاصاعةطاث اإلاؿاولُت اإلادضوصة غلى اإلاؿاَمحن والكغواء واإلاضعاء وؤغًاء مجلـ 

بت غلى الضزل  غ اإلالُضة في صفاجغ ؤو خؿاباث الاصزاع لألشخام غلى الفىاثض الىاججت غً اإلابال ؤلاحماليالًٍغ

  .( 55)اإلااصة

 :املزجحباث وألاجور واملعاشاث والزيوع العمزيت -6 

ًاث وألاحػاب  66خؿب هو اإلااصة         مً كاهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت جضعج اإلاغجباث والخػٍى

ً الضزل  ت في جيٍى ىع الػمٍغ بت غلى الضزل  إلكغاع اإلاػخمض ؤؾاؾا  حماليؤلا وألاحىع واإلاىذ والٍغ  .ؤلاحماليالًٍغ
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بت خؿب هو اإلااصة  ؤحىعاوحػخبر   :ما ًلي 67لخإؾِـ الًٍغ

 1 اإلاضفىغت الى الكغواء طوي ألاكلُت في الكغواث طاث اإلاؿاولُت اإلادضوصة. اإلايافأث-ؤ 

ظا ملابل غملهم , ٌػملىن في بُىتهم بهفت فغصًت لخؿاب الغحر  اإلابالغ اإلالبىيت مً كبل ؤشخام -ب  َو

فهم -ج ًاث والدؿضًضاث والخسهُهاث الجؼافُت اإلاضفىغت  إلاضًغي الكغواث, للاء  مهاٍع  2الخػٍى

ت, بهفت اغخُاصًت مً كبل اإلاؿخسضمحن,-ص   غالواث اإلاغصوصًت واإلايافأث ؤو غحٍر التي جمىذ لفتراث غحر قهٍغ

ـ ؤو البدث ؤو اإلابا -ٌ لغ اإلاؿضصة ألشخام ًماعؾىن بيافت بلى وكاَهم ألاؾاس ي هإحغاء وكاٍ  الخضَع

 .اإلاغاكبت ؤو هإؾاجظة مؿاغضًً بهفت ماكخت, وهظلً اإلايافأث الىاججت غً ول وكاٍ ظغفي طي  َابؼ فىغي 

   : ىاثٌ اللُمت اإلادللت في هُاق وكاٍ ججاعي ؤو خغفي ؤو فالحي ؤو خغف

  ي ؤو الجؼجي غً غىانغ  ألانٌى طاث ألاشخام الُبُػُحن الىاججت غً  الخىاٌػ الىل جسًؼ مضازُل

بت الُابؼ الػلاعي    وفي بَاع وكاٍ نىاعي, ؤو ججاعي ؤو خغفي, ؤو فالحي, ؤو ؤزىاء مماعؾت وكاٍ منهي للًٍغ

دؿب فاثٌ اللُمت غلى ؤؾاؽ  الفاعق بحن زمً بهجاػ الػىهغ اإلا خىاٌػ غىه وزمً غلى الضزل ؤلاحمالي. ٍو

 (81جيلفخه. )اإلااصة

 ثاهيا  خصائص الظزيحبت على الدخل إلاجمالي

بت غلى الضزل ؤلاحمالي ًمىً اؾخسغاج بػٌ الخهاثو اإلاضعحت في  اهُالكا  مً حػٍغف الًٍغ

بت غلى الضزل  ت وخُضة غلى صزل ألاشخام الُبُػُحن حؿمى "الًٍغ بت ؾىٍى الخػٍغف هما ًلي: ) جاؾـ يٍغ

بت...(.ؤلاحمالي بت غلى الضزل الهافي ؤلاحمالي للميلف بالًٍغ  " وجفغى َظٍ الًٍغ

بت ؤو التي   ت:  حؿخدم ول ؾىت غلى ؤؾاؽ اإلاضازُل ؤو ح ألاعباح التي خللها اإلايلف بالًٍغ بت ؾىٍى ؤ (يٍغ

 جدهل غليها زالٌ ؾىت.

بت وخُضة حكمل ول ؤهىاع وؤنىاف الضزل.   بت ؤخاصًت:  يٍغ  ب( يٍغ

بت جف بت َم ؤشخام َبُػُىن وال جُبم ج( يٍغ غى غلى ألاشخام الُبُػُحن: ,  ؤي اإلايلفحن بهظٍ الًٍغ

ت( ت )الاغخباٍع بت غلى ألاشخام اإلاػىٍى   .َظٍ الًٍغ

بت بحمالُت:  جلؼ غلى الضزل الهافي ؤلاحمالي اإلاخدهل غلُه بػض َغح الخيالُف اإلاىهىم  غليها  ص (يٍغ

 كاهىهُا. 

بت جهاغضًت ٌ جدهل  :َـ( يٍغ م وؿب مثبخت في  حضاو    غً ٍَغ

بت باؾخسضام  خم جدهُل الًٍغ بت بخُبُم ؾلم جهاغضي ملؿم بلى قغاثذ مً اإلاضازُل. ٍو ًخم خؿاب الًٍغ

بت  وؿب مثبخت في  حضاٌو  جدخىي غلى قغاثذ اإلاضازُل الخايػت للًٍغ

دُت بت جهٍغ ذ قامل لضزله الؿىىي.و( يٍغ بت ملؼم بخلضًم جهٍغ   : اإلايلف بالًٍغ

                                                            
 لغىاَي ًىؾف هفـ اإلاغحؼ الؿابم 1
2  
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ذ قامل لضزله  الؿىىي   بت ملؼم بخلضًم جهٍغ  اإلايلف بالًٍغ

 جلدًم الىظام املداضبي املالي    املطلب الثاوي

   املفهوم -1

ل ؾىت  في اإلاسُِ اإلاداؾبي ؤلانالحبضؤث غملُت  ني في قهغ ؤفٍغ وطلً مً َغف غضة  2001الَى

ني للمداؾبت وكض نضع هظا م اإلاداؾبي اإلاالي بمىحب اللاهىن عكم  زبراء فغوؿُحن وبالخػاون مؼ اإلاجلـ الَى

بلا لهظا اللاهىن فان اإلاداؾبت اإلاالُت هظام لخىظُم اإلاػلىمت اإلاالُت  2007هىفمبر 25اإلااعر في  11  07 َو

ً مػُُاث كاغضًت غضصًت بخُبُلها وجلُُمها وغغى هكىف حػىـ نىعة ناصكت غً الىيػُت  ٌؿمذ بخسٍؼ

وويػُخه في الؿىت اإلاالُت ٌكحر ؤن اَاع الخهىعي للىظام اإلاداؾبي اإلاالي  وهاحػخهاإلاالُت وممخلياث الىُان 

 اإلاداؾبي الػام الفغوس ي PSG.ومضوهت الخؿاباث اإلاؿخمضة مً اإلاسُِ  ألاهجلى هؿىويمؿخمض مً الىظام 

 الخصوري  إلاطار  -2

و مضوهت خؿاباث ًخًمً الىظام اإلاداؾبي اإلاالي اَاعا جهىعٍا للمداؾبت اإلاالُت ومػاًحر مداؾبُت 

وحؿمذ باألغضاص للىكىف اإلاالُت غلى ؤؾاؽ اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاػترف بها مثل مداؾبت الالتزاماث 

ت في الاؾخغالٌ اللابلُت للفهم الضاللت اإلاهضاكُت, وؤؾبلُت الىاكؼ الاكخهاصي غً اإلاظهغ اللاهىوي.   والاؾخمغاٍع

اع اإلاداؾبي للمداؾبت اإلاالُت صلُل ل لت مداؾبُت ًمثل الَا لها وازخُاع ٍَغ ألغضاص اإلاػاًحر اإلاداؾبُت وجإٍو

ل ؤو مػُاع اإلاداؾبي. ا مً ألاخضار اإلاػالجت بمىحب جإٍو  مالثمت غىضما جيىن َىان بػٌ اإلاػامالث وغحَر

اع هما ًخًمً  , الخهىم اإلاىخجاث وألاغباء ومجاٌ  ؤلَا اإلاداؾبي للمداؾبت اإلاالُت مفاَُم ليل مً ألانٌى

  .اإلاداؾبُت 1ومباصت الاجفاكُاثالخُبُم 

الى ؤهىاع الىكىف  باإليافتهما ًدضص َغق وجلُُم وخؿاب غىانغ ألانٌى الخهىم مىخجاث وألاغباء  

 .اللىاثم اإلاالُت وهُفُت غغيهااإلاداؾبُت ؤو 

 املميزاث  أوال 

 2:ًمخاػ الىظام الجضًض بثالر محزاث 

خاج ازخُاع البػض الضولي إلاُابلت اإلاماعؾت اإلاداؾبُت مؼ الػاإلاُت لًمان الخىُُف مؼ الىظام اإلاػانغ واه-

مػلىماث مفهلت  حػىـ بهضق الىيػُت اإلاالُت للماؾؿت ومً يمً زالر مغحػُاث مداؾبُت ؤوعوبُت 

ىُت ازخاع َظٍ ألازحرة.  ؤمٍغ

دت وواضخت للمباصت وكىاغض الدسجُل ولُغق الخلُُم واغضاص اللىاثم َظا ًدض - اخخىاٍئ غلى ههىم نٍغ

الث الخاَئت   عاصًتب والا  ؤلاعاصًتمً الخإٍو

ظا جلبُت لخاحت اإلاؿاَمحن الخالُحن ًىفغ - مػلىماث مالُت واضخت ومخىافلت كابلت للملاعهت وؤزظ اللغاع َو

                                                            
ضة الغؾمُت عكم اإلاخً 11_07مً اللاهىن عكم  3عكم اإلااصة 1  الجؼاثغ 2007هىفمبر  25الهاصعة في  74مً الىظام اإلاداؾبي اإلاالي الجٍغ
 11لخًغ غالوي, هًام اإلاداؾبت اإلاالُت ؾحر الخؿاباث وجُبُلها, الهفداث الؼعكاء, م 2
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 منهم ؤو اإلاؿخلبلُحن.

  الخصوصياثثاهيا  

 ما ًمحز الىظام الجضًض غً اإلاماعؾت اإلاداؾبُت الؿابلت ما ًلي

ت الخلُلت الاكخهاصًت غً الًاَغ ؤي الخلُلت اللاهىوي-  ؤولٍى

 1ة لخلُُم ألانٌى والخهىم اللُم الػاصلتَغق حضًض-

 :ىهاث مثالؤلاَالن واإلائمفاَُم حضًضة لألغباء والىىاجج وألعاصاث حغحر َغق -

ظا ما ًظهغ في مسغحاث الىظام-  ايفاء الهبغت اإلاالُت غلى اإلاداؾبت َو

 اإلاالُت يمً اإلاثبخاث بِىما واهذ في الؿابم في اإلاسُِ اإلاداؾبي يمً الخلىق  الؾدثماعاثلاصعاحه -

 .جسلي غً كاغضة غضم اإلاؿاؽ باإلاحزاهُت الافخخاخُت-

لت الػمل, الىظام اإلاػلىماحي في اإلااؾؿت لت الخظهحر, ٍَغ   .ول َظا ٌؿخضعي حغحر ٍَغ

   12جلدًم املعيار ركم   املطلب الثال 

 اليشأة والظهور    أوال

)يغاثب الضزل( الظي ؤلغى اإلاػُاع  1996غضٌ اإلاجلـ اإلاػُاع اإلاداؾبي الضولي الثاوي غكغ في ؤهخىبغ          

)اإلاداؾبت غلى يغاثب الضزل( للض ؤنبذ اإلاػُاع  1994اإلاداؾبي الضولي الثاوي غكغ اإلاػاص نُاغخه غام 

ؤو بػض طلً  1992حغُي الفلغاث التي جبضؤ مً ألاٌو حاهفي  اإلاػضٌ هافؼ اإلافػٌى غلى البُاهاث اإلاالُت التي

ش.  الخاٍع

ش  الالخلت( ألاخضار 1999غضٌ اإلاػُاع اإلاداؾبت الضولُت الػاقغ )اإلاػضٌ الػام  1999في ماي             لخاٍع

ت ا86اإلاحزاهُت الػمىمُت )الفلغة  لتي حغُي ( للض ؤنبذ الىو اإلاػضٌ باق اإلافػٌى للبُاهاث اإلاالُت الؿىٍى

ش.  الفلغاث التي جبضؤ في ألاٌو مً واهىن الثاوي ؤو بػض طلً الخاٍع

ًدل َظا اإلاػُاع )اإلاػُاع اإلاداؾبي الضولي الثاوي غكغ )اإلاػضٌ(( مدل اإلاػُاع اإلاداؾبي الضولي الثاوي غكغ 

ػٌى غلى الفتراث التي ,اإلاداؾبت غً يغاثب الضزل ٌػخبر اإلاػُاع اإلاداؾبي الضولي الثاوي غكغ  اإلاػضٌ هافظ اإلاف

ش ان الخغحراث الغثِؿُت في اإلاػُاع اإلاداؾبي الضولي الثاوي  1998جبضؤ في واهىن زاوي )ًىاًغ(  ؤو بػض طلً الخاٍع

  ًلي  غكغ ألانلي هي هما

بت اإلااحلت باؾخسضام اما - ًخُلب اإلاػُاع اإلاداؾبي الضولي الثاوي غكغ ألانلي غً اإلايكإة اإلاداؾبت غً الًٍغ

ل لت ٍَغ لت كاثمت الضزل لاللتزام . ًمىؼ َظا اإلاػُاع ٍَغ لت الالتزام اإلاػغوفت ؤخُاها بٍُغ ت الخإحُل ؤو ٍَغ

لت اإلاحزاهُت الػمىمُت لاللتزام.  لت التزام ؤزغي حػغف ؤخُاها باؾم ٍَغ خُلب ٍَغ  الخإحُل ٍو

لت اإلاحز -  لت كاثمت الضزل لاللتزام غلى فغوق الخىكُذ بِىما جغهؼ ٍَغ اهُت الػمىمُت لاللتزام غلى جغهؼ ٍَغ

 الفغوق اإلااكخت.

                                                            
ت, بىصواو, م 1قػُب قىىف, مداؾبت اإلااؾؿت, ج 1  23, مىخبت الكغهت الجؼاثٍغ
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بي والغبذ اإلاداؾبي التي جيكإ في فترة واخضة وجىػىـ في  ان فغوق الخىكُذ هي فغوق بحن الغبذ الًٍغ

بُت ألنل ؤو التزام وكُمت طلً ألانل ؤو الالتزام  فترة ؤو ؤهثر الخلت ؤما الفغوق اإلااكخت فهي بحن اللاغضة الًٍغ

بُتهي اإلابلغ الظي   ٌػؼي لظلً ألانل ؤو الالتزام لألغغاى الًٍغ

حمُؼ فغوق الخىكُذ فغوق ماكخت هما جيكإ الفغوق اإلااكخت مً الظغوف الخالُت, والتي ال جاصي الى فغوق 

لت هما غالج الػملُاث التي جاصي الى  جىكُذ مؼ ؤن مػُاع اإلاداؾبت الضولي الثاوي غكغ كض غالجها بىفـ الٍُغ

 فغوق الخىكُذ.

 م كُام اإلايكأث الخابػت والؼمُلت واإلاكغوغاث اإلاكترهت بخىػَؼ وامل ؤعباخها الى اإلايكإة ألام ؤو اإلاؿدثمغ.غض

بُت. ت مػاصلت لألغغاى الًٍغ  اغاصة جلُُم اإلاىحىصاث صون احغاء حؿٍى

 1 ثاهيا  الهدف

في طلً هي هُف  ألاؾاؾُتنف اإلاػالجت اإلاداؾبُت لًغاثب الضزل واإلاؿإلت هضف َظا اإلاػُاع الى و ي

بت ٌ ت واإلاؿخلبلُت للًٍغ  جخم اإلاداؾبت غً الخبػاث الجاٍع

)الؿضاص( اإلاؿخلبلي للمبالغ اإلاسجلت همىحىصاث )مُلىباث( مػترف بها في اإلاحزاهُت الػمىمُت  الاؾترصاص-

ت اإلاػترف بها للبُاهاث اإلاالُت للميكإة.للميكإة, والػملُاث وألاخضار ألازغي للف  ترة الجاٍع

بُت في الغبذ  ا الًٍغ ىظا فإن الػملُاث وألاخضار التي ٌػترف بها في الغبذ ؤو الخؿاعة ًجب ؤن ٌػترف بإزاَع َو

 ؤو الخؿاعة هظلً.

 ثالثا  الىطاق

 ًُبم َظا اإلاػُاع في اإلاداؾبت غً يغاثب الضزل.-

بت. لغاًاث َظا اإلاػُاع, اهضماج-  يغاثب الضزل اإلادلُت وألاحىبُت اإلافغويت غلى ألاعباح الخايػت للًٍغ

هما حكمل يغاثب الضزل مثل الًغاثب اإلاؿخلُػت والىاحب ؾضاصَا مً كبل اإلايكأث الخابػت والؼمُلت 

غ.  ؼ اإلاكترهت غىض كُامها بخىػَػاث ألاعباح  للمكغوع بػض الخلٍغ  واإلاكاَع

بُت لدصجُؼ الاؾدثماع. ال ٌػالج َظا اإلاػُاع َغق ا- إلاداؾبت غً الهُئاث الخيىمُت , ؤو الخهىماث الًٍغ

ولىً َظا اإلاػُاع ٌػني اإلاداؾبت غً الفغوق اإلااكخت التي ًمىً ؤن جيكا غً مثل َظٍ الهُئاث والخهىماث 

بُت لدصجُؼ الاؾدثماع.  الًٍغ

  حعاريف

 لها حؿخسضم اإلاهُلخاث الخالُت في َظا اإلاػُاع باإلاػاوي اإلادضصة

بت.  : املداضبي  الزبذ  َى نافي عبذ ؤو زؿاعة الفترة كبل اهلُاع مهغوف الًٍغ

َى نافي الغبذ)الخؿاعة( للفترة اإلادضصة بمىحب اللىاغض   : للظزيحبت)الخطارة الظزيبيت(  الخاطع  الزبذ

بُت والتي جدضص غلى يىثه يغاثب الضزل اإلاؿخدلت)اللابلت لالؾت  .رصاص(التي جًػها الؿلُاث الًٍغ

                                                            
 135,م:  5َاعق غبض الػاٌ, مىؾىغت اإلاػاًحر الضولُت , ج1
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َى اإلابلغ ؤلاحمالي اإلاكمٌى في جدضًض نافي الغبذ ؤن الخؿاعة للفترة  املصزوف الظزيبي )الدخل الظزيبي( 

بت اإلااحلت. ت والًٍغ بت الجاٍع  بسهىم الًٍغ

بت )الخؿاعة  :الظزيحبت الجاريت َى مبلغ يغاثب الضزل اإلاؿخدلت )اللابلت لالؾترصاص( غً الغبذ الخايؼ للًٍغ

بُت( لل  فترة.الًٍغ

بُت ماحلت هي مبالغ يغاثب الضزل اإلاؿخدلت في الفتراث اإلاؿخلبلُت بسهىم الفغوق اإلااكخت  مُلىباث يٍغ

بت.  الخايػت للًٍغ

بت ماحلت  هي مبالغ يغاثب الضزل اللابلت لالؾترصاص في فتراث مؿخلبلُت بسهىم الفغوق  مىحىصاث يٍغ

 اإلااكخت اللابلت لالكخُاع 

بُ-  ت غحر اإلاؿخسضمت للفتراث اللاصمت.جغخُل الخؿاثغ الًٍغ

بُت غحر اإلاؿخسضمت للفتراث اللاصمت.-  جغخُل الخهىماث الًٍغ

بُت. الفغوق الفغوق اإلااكخت  هي فغوق ًبحن اإلابلغ اإلاسجل ألنل ؤو التزام في اإلاحزاهُت الػمىمُت وكاغضجه الًٍغ

بت وهي فغوق ماكخت ؾىف ًيك اإلااكخت كض جيىن  بت فغوق ماكخت زايػت للًٍغ إ غنها مبالغ زايػت للًٍغ

بُت( للفتراث اإلاؿخلبلت غىضما ًخم اؾترصاص ؤو ؾضاص اإلابلغ اإلاسجل  بي)الخؿاعة الًٍغ غىض جدضًض الغبذ الًٍغ

 ألنل ؤو التزام.

فغوق ماكخت كابلت لالكخُاع وهي فغوق ماكخت ؾىف ًيكإ غنها مبالغ كابلت لالكخُاع غىض جدضًض 

بي )الخؿاعة الًغ  ٍبُت( للفتراث اإلاؿخلبلُت غىضما ًخم اؾترصاص ؤو ؾضاص اإلابلغ اإلاسجل ألنل ؤو الغبذ الًٍغ

 التزام.

بُت ألنل ؤو التزام بت. :اللاغضة الًٍغ  َى اإلابلغ الظي ٌػؼي الى طلً ألانل ؤو الالتزام ألغغاى الًٍغ

بي الجغ ًخيىن اإلاه بي الجاعي)الضزل الًٍغ بي( مً اإلاهغوف الًٍغ بي)الضزل الًٍغ اعي( واإلاهغوف وف الًٍغ

بي اإلااحل( بي اإلااحل )الضزل الًٍغ   1.الًٍغ

بت  :اللاعدة الظزيبيت بُت ملابل ؤي مىافؼ اكخهاصًت زايػت للًٍغ هي اإلابلغ الظي ؾُلخُؼ ألغغاى الًٍغ

بت فان ؾدخضفم للميكإة غىضما حؿترص اإلابلغ اإلاسجل ألنل واطا لم جىً اإلا ىافؼ الاكخهاصًت زايػت للًٍغ

بُت ألنل حؿاوي مبلغ اإلاسجل  .اللاغضة الًٍغ

 

 

 

                                                            
ت الػامت للًغاثب كىاهحن حباثُت, م   1  20اإلاضًٍغ
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 الظزائب على  الدخل إلاجمالي وهيفيت معالجتها   املحبد  الثاوي 

 الجواهب الجحبائيت للىظام املداضبي املالي    املطلب ألاول 

ض ؾىف ٌ الىظام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًاإلاالُت في الجؼاثغ مً زال ت جُبُم اإلاػاًحر اإلاداؾبُت والػلىم

ني اإلاداؾبي, التي جىو بكيل مباقغ  ًاصي الى حغُحر بػٌ اللىاغض اإلاداؾبُت اإلاُبلت في ظل اإلاسُِ الَى

خُلب طلً يغوعة جىُُف اللىاغض الجباثُت مؼ الىاكؼ  بت غلى هخاثج اإلااؾؿاث ٍو غىانغ جدضًض الًٍغ

ىكُف ؤو الاهخلاٌ مً الىدُجت اإلاداؾبُت الى الىدُجت الجباثُت, بما اإلاداؾبي الجضًض ويغوعة اغضاص حضٌو ج

ٌؿمذ بػهغهت الىظام الجباجي وجللُل جإزحراث حغحر اإلاغحؼ اإلاداؾبي, وػٍاصة قفافُت للماؾؿاث مً صازل 

 وزاعج الجؼاثغ.

 الىظام املداضبي الجدًد والىديجت الجحبائيت  

ولُت والىظام اإلاداؾبي اإلاالي, فإهه غلى اإلااؾؿت ؤن جىفغ في خؿب الخُبُلاث التي ؤجذ بها اإلاػاًحر الض

بي  كىاثمها اإلاالُت وبالًبِ في اإلالخم مػلىماث جسو اإلالاعبت بحن ول مً الىدُجت اإلاداؾبُت, الػبء الًٍغ

ظا ٌؿخلؼم  بي الفػلي, َو بي الىاجج غً جُبُم اإلاػضٌ الًٍغ الظاَغ في حضٌو خؿاب الىدُجت والػبء الًٍغ

الىدُجت اإلاداؾبُت الى الىدُجت الجباثُت, ؤي الىدُجت التي حكيل الاهخلاٌ مً اؾؿت اغضاص حضٌو مً اإلا

بت غلى ؤعباح الكغواث  والػىانغ التي ًيىن الازخالف فيها في جلُُمها في جدضًض الىدُجت اللاغضة لخؿاب الًٍغ

ت اعجى  ؼ غمىما في الىلاٍ الخالُت.بحن كىاغض الىظام اإلاداؾبي اإلاالي, واللىاغض الجباثُت الجؼاثٍغ

 , والخؿاثغ في اللُمت, َظٍ ألازحرة حػخبر غىهغا حضًض غً الىظام الجباجي.لإلَالناللىاغض والخلىُاث -

لي -  الدسجُل اإلاداؾبي لػملُاث الاًجاع الخمٍى

ت وألاحىبُت.- ل الضًىن والخلىق بالػملت ألاحىبُت للماؾؿاث الجؼاثٍغ  جلىُاث جدٍى

ش الخُاػة.جلُُم بػٌ ألا -  نٌى والخهىم غلى ؤؾاؽ اللُمت الػاصلت في جاٍع

ش ؤزظَا بػحن - اإلاػالجت اإلاداؾبُت للًغاثب, وزانت الًغاثب اإلااحلت, مؼ امياهُاث وحىص فاعق ػمني بحن جاٍع

ش ؤزظ هفـ الػبء في جدضًض الىدُجت الجباثُت.  الاغخباع مداؾبُا وجاٍع

ا مباقغة غلى مؿخىي ألامىاٌ الخانت صون حغُحر الُغق اإلاداؾبُت وجصخُذ ألازُا- ء, والتي ًظهغ ؤزَغ

 الدسجُل في حضٌو خؿاباث الىخاثج.

لت ألاحل وهىاجج الخىاٌػ غً الاؾدثماعاث ؤو غملُاث اؾخثىاثُت ؤزغي.-  فىاثض اللُم ٍَى

زظ بػحن ألاغباء والىىاجج التي جضزل يمً الىدُجت اإلاداؾبُت لىً مً الىاخُت الجباثُت ًمىً ؤن ال جا -

الاغخباع, مثل ألاغباء التي حػخبر مً الىمالُاث وغحر اإلابرعة مً وحهت هظغ الاصاعة وهىاجج الفغوع مً جىػَػاث 

 ؤعباح ألاؾهم اإلالبىيت وؤغباء وهىاجج مغجبُت بالػملُاث التي جخم مً الفغوع ؤو ماؾؿاث مكترهت.

 تي جازظ بػحن الاغخباع في الىدُجت الجباثُت.الػملُاث غحر اإلاسجلت مداؾبُا في الىدُجت اإلاداؾبُت وال-

 في الىظام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض 12مضي جُبُم اإلاػُاع الضولي اإلاداؾبي عكم

ني وطلً مً زالٌ جبني  باإلنالخاثغىضما كامذ الجؼاثغ باللُام  غلى مؿخىي اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى
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لىظام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض الظي يهضف الى خل اإلاػاًحر الضولُت اإلاداؾبُت الظي هخج غىه ظهىع ؾمي با

مكيلت الخىافم اإلاداؾبي الضولي بمػنى جُبُم اإلاػاًحر الضولُت خغفُا, وهسخو في َظٍ الىلُت باألؾاؽ الى 

 ؤلانالخاثالظي لم ًخم جُبُله بػض غلى مؿخىي الىظام الجباجي الجؼاثغي خُث مؿذ  12اإلاػُاع الضولي عكم

ضة الغؾمُت الػضص ألازحرة للاهىن ا في الفهل الثالث اللؿم الغابؼ  19لًغاثب غلى مؿخىي الػضص ألازحرة لجٍغ

 .الًغاثب اإلااحلت

بي لم ًدىاٌو َظا اإلاػُاع بػض وهظلً ال هيس ى مؿخىي اإلااؾؿاث الاكخهاصًت  ؼ الًٍغ وفي يل الدكَغ

ىُت التي مػظمها غمىمُت وان وحضث بػضَا زانت  الى مؿخىي اإلااؾؿاث الضولُت لم جغجلي بػض  فةنهاالَى

الػمالكت ليي ًخم جُبُم َظا اإلاػُاع ولىً ؾىف ًخم مً صون قً ويؼ جدؿِىاث غضًضة غلى مؿخىي َظا 

ىُت.  اإلاػُاع لؿحر مؿخىي اإلااؾؿاث الاكخهاصًت الَى

  الىخائج الجحبائيت

لت  اإلاىاػهت غىض ؤٌو بدؿب ميىهاث ألانل ب ؤلاَالنمً ؤَم آلازاع الجباثُت اإلاخػللت بخغحراث ٍَغ

لت اإلاداؾبُت الجضًضة ًجب غليها ؤن جيىن مُبلت  ؤلاَالنجُبُم للاغضة  والخؿاعة في كُمت ألانل, فالٍُغ

ؾلفا, ؤي هإنها صاثما مؿخػملت كبل جلؿُم ألانل خؿب ميىهاجه َظا ما ًاصي بىا الى خؿاب اَخالن حمُؼ 

لخحن ًمىً جُبُلها مً َغف اإلااؾؿت مً ؤنٌى اإلااؾؿت خؿب اللىاغض الجضًضة ولىً غملُا َىان  ٍَغ

  :ؤحل اإلاغوع الى الىظام الجضًض

سُت للميىهاث ا- ً لخيلفت الاَخالواث الىاججت غً الخيلفت الخاٍع لت اغاصة جيٍى لتي ًجب جُبُلها, واغاصة ٍَغ

سُت للميىهاث خؿاب ؤلا  اث َخالوالتي وحب جُبُلها واغاصة خؿاب ؤلا َخالواث الىاججت غً الخيلفت الخاٍع

   اهُالكا مً َظٍ الخيلفت, حغُحراث ألانٌى حػالج مداؾبُا في ألامىاٌ الخانت.

لت - لت اغاصة مىذ اللُم اإلاداؾبُت, التي هي ٍَغ , والتي لِؿذ لضيها ؤلاَخالواثب جىكػُه غلى مؿخىي خؿٍَغ

 1ؾبُت الهافُت بضاللتؤزغ غلى عئوؽ ألامىاٌ الخانت الافخخاخُت خُث ًجب غليها اغاصة جلُُم اللُم اإلادا

لألنل, ول ميىن يهخلً غلى مضة اؾخػماله اإلاخبلُت  ؤلاحمالُتاليؿب التي جمثل جيلفت ول غىهغ مؼ اللُمت 

لت ؤلا  ابخضاء مً ؤٌو ؾىت جُبُم َظا الىظام اإلاداؾبي اإلاالي الجضًض ىهغ َخالن ليل غالخُبُم ألاٌو لٍُغ

ٌ الاؾدثماعاث. بةغاصةالىبحرة اإلاخػللت  لإلنالخاثجفغى غلى اإلااؾؿاث اغاصة اعحاع اإلائىهاث اإلاىحهت   حػٍى

 َخالنأ ( مدة إلا 

بُت باليؿبت لألنٌى غحر اإلاغهبت مضة الاؾخػماٌ  ًجب غلُىا ألازظ مً ؤحل جدضًض الىدُجت الًٍغ

ى جدلُم غاثض مً الثابخت, وما غضا مباوي  للجؼء اإلاخػلم باؾدثماعاث الخىظُف )مبنى خحز غلُه لهضف واخض َو

َخالواث ميىهاث ألانل ؤؾاؽ مضة خُاجه الفػلُت ومػغفت ب عؤؽ اإلااٌ اإلاؿدثمغ( والظي ؾىف يهخلً غلى

 ًيىن غلى كاغضة مضة اؾخػماله.

                                                            
بي في الجؼاثغ  1  20م  ,مغاص غلي ؤلانالح الًٍغ
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لت الخال بُت اإلاخػللت باألنل لها ؤن حػالج بالٍُغ  ُتالازخالف بحن اللىاغض اإلاداؾبُت والًٍغ

 اطا واهذ مضة الاؾخػماٌ الاكخهاصًت ؤكهغ مً مضة اؾخػماله في اإلااؾؿت, ؾىف ًُبم اَخالن اؾخثىاجي-

لت نهاثُت.-  اطا واهذ مضة الاؾخػماٌ الاكخهاصًت ؤٌَى مً مضة اؾخػماله في اإلااؾؿت, فان الخل مدضص بٍُغ

َخالن الجباجي, والظي ن اإلاداؾبي وؤلا غاصة اصماج الفغق اإلاىحىص بحن ؤلاَخالجيىن اإلااؾؿت ؤمام اقيالُت ا-

 لِـ له ؤزغ الا بىيؼ اإلااؾؿت في الخالت الابخضاثُت. 

ؼ أل وؤما بالؿماح للماؾؿاث بازخُاع مضة الاؾ-  نىلها.خػماٌ التي حؿمذ باَخالن ؾَغ

 َخالن اإلاداؾبي ًجب ؤن ًدؿب اإلاضة الخلُلُت, اطا واهذ مضةؤلا  باليؿبت لالؾدثماعاث غحر اإلاغهبت-

الفغق بحن  الاؾخػماٌ حض كهحرة, الاصاعة الجباثُت ًجب غليها ؤن حؿمذ للماؾؿاث بخُبُم اَخالن اؾخثىاثُت

 :اللىاغض اإلاداؾبُت والجباثُت ًمىً ؤن ٌػالج بالُغق الخالُت

اطا وان الاَخالن اإلادؿىب غلى ؤؾاؽ مضة اؾخػماٌ هبحرة غلى مضة الاَخالن اإلادؿىب بمضة اؾخػماٌ في -

بُا.اإلااؾ  ؿت فان الفغق ًجب اصماحه يٍغ

اطا وان الاَخالن اإلادؿىب غلى ؤؾاؽ مضة اؾخػماٌ كهحرة غلى مضة الاَخالن اإلادؿىب بمضة اؾخػماٌ في -

بُا.  اإلااؾؿت فان الفغق ًجب اصماحه يٍغ

مىً ألازظ - لت اإلاخىاكهت ومضة الاَخالن ليل ميىن ؾىف جدضص مػامل  بةمياهُتٍو الاَخالن خؿب الٍُغ

 َخالن اإلاخىاكو اإلاسخاع.الا 

  واملزاجعت وإلاصالحب( مصاريف اعادة الخجدًد 

 َىان هظام ًمىً ؤن ًمىذ الخُاع للماؾؿاث

 الىبحرة  لإلنالخاثاما جسهُو مئىهاث -

ظٍ الخانُت )الخُاع( - لت اإلايىهاث مؼ الدسجُل إلايىهاث ألانل و اإلايكإة في َظا الىيػُت َو اما بخُبُم ٍَغ

فها, وفي الخالت الثاهُت اإلااؾؿت ًيخج منها هخ اثج حباثُت ففي الخالت ألاولى اإلااؾؿت جلىم بخسفٌُ مهاٍع

 وحب غليها اغضاص مسُِ اَخالوي زام بيل ميىن مً ميىهاث ألانل.

 :ج( كاعدة اَخالن ألاصل

ى اإلابلغ  )مبلغ الخُاػة(  ؤلاحمالياللُمت اإلاهخلىت لألنل في اللاغضة )اإلابلغ( التي ًدؿب غلُه الالَخالن, َو

( في َظا اإلاىظىع َىان بػٌ  بُغح اللُمت اإلاؿترحػت )اللُمت ألانلُت لألنل مُغوح منها ؤغباء الخىاٌػ

ألانٌى الثابخت كُمتها اإلاهخلىت مخىاكهت, لىً ًمىً للماؾؿت ؤن جدؿب الاَخالن غلى ول اللُمت )اللُمت 

م اَخالواث اؾخثىاثُت.   الاحمالُت( غً ٍَغ

  داضبي الظزيبيالدسجيل امل

ش جدمل غبء حباجي ؤو احخماعي غلى   ًدضر بهفت صوعٍت وحىص فغوكاث, جيىن مفؿغة بحن جاٍع

بت)مثل مئىهت الػُل اإلاضفىغت(. ش جدمل هفـ الػبء لخدضًض الىدُجت الخايػت للًٍغ  اإلاؿخىي وجاٍع

بِىما اإلاسُِ اإلاداؾبي الىظام الجباجي ًدث غلى جدلُم الخيلفت مً ؤحل اصزالها في الىدُجت الخايػت, 
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ني لؿىت  والظي ٌكحر الى مفهىم الخيلفت اإلاؿخدلت والتي هي هفؿها ؤصزلذ للىدُجت اإلاداؾبُت ومً  1975الَى

بي لهظٍ الخيلفت؟   َىا جُغح لىا مكيلت اغاصة ألاصماج الًٍغ

بت اإلااحلت الضازلت ف بت اإلاؿخدلت والًٍغ ي جدضًض الىدُجت الىظام اإلاداؾبي ًىضر الخيلفت ؤو كُمت الًٍغ

بت اإلاضفىغت ؤو اإلاؿترحػاث جدذ غُاء الفىاثض ؤو  بت اإلاؿخدلت هي مبلغ الًٍغ الهافُت لليكاٍ, والًٍغ

 الخؿاعة الجباثُت لليكاٍ.  

بت الىاحبت الضفؼ زالٌ اليكاٍ بت اإلااحلت هي مغجبُت بمبلغ الًٍغ إلاؿخلبلي  اوهىنى زهىم الًٍغ

بت  جدذ غُاء الفغوكاث اإلااكخت الخايػت بت اإلااحلت فهي مخػللت بمبلغ الًٍغ بت, ؤما ؤنٌى الًٍغ للًٍغ

 اإلاؿترحػت ؤزىاء اليكاٍ اإلاؿخلبلي جدذ غُاء الفىاثض ؤو الخؿاعة الجباثُت لليكاٍ

بت الىاحبت الضفؼ زالٌ اليكاٍ اإلاؿخلبلي جدذ غُاء  بت اإلااحلت هي مغجبُت بمبلغ الًٍغ زهىم الًٍغ

بت اإلاؿترحػت ؤزىاء الفغوكاث اإلااكخت الخايػت للًغ  بت اإلااحلت فهي مخػللت بمبلغ الًٍغ ٍبت, ؤما ؤنٌى الًٍغ

 اليكاٍ اإلاؿخلبلي جدذ غُاء

 الفغوكاث اإلااكخت-

بُت -  ؾابلا اإلاػاصلتالخؿاثغ الًٍغ

بت اإلاػالجت ؾابلا -  كغوى الًٍغ

بت اإلااحلت ًجب ؤن جسهم ؤو جًاف في ألامىاٌ الخانت اطا حػللذ بػى انغ ؤنٌى وزهىم الًٍغ

 صاثىت ؤو مضًىت مباقغة في عئوؽ ألامىاٌ لىفـ الضوعة ؤو لضوعاث ؤزغي 

ني لؿىت  بت هما ؤن 1975اإلاسُِ اإلاداؾبي الَى ال ًدمل ؤي جىيُداث مخػللت بالدسجُل اإلاداؾبي للًٍغ

بت ؤن  مىً للًٍغ بت ٌسجل في الىدُجت ختى ولى وان ًدمل غىانغ مسجلت في ؤمىاٌ زانت, ٍو مبلغ الًٍغ

 :1لى ألامىاٌ الخانت في بػٌ الخاالث الخانتجدمل غ

بت نافُت- لت الاكخُاع غلى ألامىاٌ الخانت ًيىن يٍغ  غىض حغُحر الٍُغ

اصة عؤؽ اإلااٌ جيالُف - بت نضاع اللُمت الهافُت ؤلانضاع جدمل غالواث بوفي خالت ٍػ  للًٍغ

بي  الدسجُل اإلاداؾبي ألنل في محزاهُت الًغاثب اإلااحلت ًبلى بضون ؤزغ غلى هدُجت ابخضاء مً الاكخهاص الًٍغ

اإلادخمل الظي ال ًظهغ كاهىهُا, والظي ًبني خم غلى الخلىق ال ًظهغ كاهىهُا والظي ًبني خم غلى الخلىق 

 والظي ًدىاٌػ غىه هدم .

 في الىظام املداضبي املالي  إلاجمالي  ى الدخلالظزائب عل    املطلب الثاوي 

  إلاجماليألاشخاص الخاطعون للظزيحبت على الدخل -1 

بت غلى الضزل  03جدضص اإلااصة عكم         هما ًلي ؤلاحماليمً كاهىن الًغاثب اإلاباقغة ألاشخام الخايػىن للًٍغ

 ألاشخام الظًً ًخىفغون غلى اكامت حباثُت في الجؼاثغ-

                                                            
1 Khafrabi Mdzin , Comptabilite Des Societes, 2

eme
edition , Alger En 1998 . 
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الى ما  بةيافتالظًً ال ًخىفغون غلى اكامت حباثُت في  الجؼاثغ ولهم غاثضاث مً مهضع حؼاثغي, ألاشخام -

بت غلى الضزل  ؾىاء وان مىاًَ جيلُفهم في الجؼاثغ ؤم ال, ألاشخام مً  ؤلاحماليؾُلضم ًسًؼ للًٍغ

ت ؤو ؤحىبُت, الظًً ًخدهلىن في الجؼاثغ غلى ؤعباح ؤو مضازُل ًدٌى فغى بت غليها الى  حيؿُت حؼاثٍغ الًٍغ

 حباثُت زم غلضَا مؼ بلضان ؤزغي. الجؼاثغ بملخض ى اجفاكُت

بت غلى الضزل  بهفت شخهُت غلى خهت الفىاثض الػاثضة مً الكغواث الى فاثضة  ؤلاحماليهما ًسًؼ للًٍغ

 :ألاشخام الخالُت

 الكغواء في قغواث ألاشخام -

 ماعؾت اإلاكترهت إلاهىت ؤغًائها. قغواء لكغواث اإلاضهُت اإلاهىُت اإلاكيلت مً ؤحل اإلا-

 .1ؤغًاء الجمػُاث اإلاؿاَمت الظًً لهم مؿاولُت جًامىُت وغحر مدضصة فيها-

  إلاجماليمً الظزيحبت على الدخل  إلاعفاءاث -2

بت غلى الضزل  بي غضة اغفاءاث مً الًٍغ بهفت صاثمت ؤو ماكخت  ؾىاء ؤلاحماليللض وكؼ اإلاكغع الًٍغ

ىضعج طلً يمً الؿُاؾت ؤلا  بي, مً ؤحل جدلُم ٍو ىان  الػبءغفاثُت للىظام الًٍغ بي غلى اإلااؾؿت َو الًٍغ

 هىغان  

 2عفاءاث الدائمتإلا   -أ 

 غفاءاث في ما ًلي جخمثل َظٍ ؤلا    

 صج  60000مبلغ  ؤلاحماليم الظًً ال ًخػضي صزلهم الهافي ألاشخا -

 الؿفغاء وألاغىان الضبلىماؾُحن واللىانل وألاغىان اللىهلحن مً حيؿُت ؤحىبُت في ؤَاع اإلاػاملت باإلاثل 

 اإلااؾؿاث الخابػت لجمػُاث ألاشخام اإلاػاكحن اإلاػخمضًً وهظا الهُاول الخابػت لها-

 ً َغف الفغق اإلاؿغخُتؤحمالي اإلاضازُل اإلادللت م-

. ؤلاصاعاث-  الهاصعة غً ػعاغت الخبىب والبلٌى

 في ما ًلي  إلاعفاءاثاملإكخت   جخمثل َذٍ  إلاعفاءاث -ب

ت في ؤَاع اإلاسُُاث  ت ؤو مخػضصة الؿىىاث  ؤلاهماثُتحؿخفُض ألاوكُت اإلاػلً غً َابػها ألاولٍى الؿىٍى

بت غلى الضزل  ش صزىلها خحز اليكاٍ,  ابخضاء مًإلاضة زالر ؾىىاث  ؤلاحماليمً ؤغفاء وامل مً الًٍغ جاٍع

ؾىىاث غىضما جماعؽ َظٍ اإلااؾؿت وكاَها في اإلاىاَم الىاحب جغكُتها التي  الى زمـ ؤلاغفاءوجغفؼ مضة 

م الخىظُم.   كاثمتها غً ٍَغ

بت لضزل  الهاصعة غً ألاوكُت الفالخُت  ؤلاًغاصاثؾىىاث غً  10إلاضة  ؤلاحماليٌػفى مً يٍغ

 3وكُت جغبُت اإلاىاش ي اإلاماعؾت في ألاعاض ي اإلاؿخهلخت خضًثا, وجلً اإلاماعؾت في اإلاىاَم الجبلُتوؤ
                                                            

ت الػامت للًغاثب, مغحؼ ؾابم, م 1  50اإلاضًٍغ
 .6, م: 1971عفػذ اإلاذجىب, اإلاالُت الػامت, صاع الىفلت الػغبُت, ؾىت 2
ىُت والضولُت, الهفداث الؼعكاء, م:3  130بىغىن ًدُاوي ههحرة, الًغاثب الَى
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بت غلى الضزل إلاضة  ؤلاغفاءٌؿخفُض مً  - ؾىىاث, الخغفُىن الخللُضًىن و ألاشخام الظًً  10مً الًٍغ

 ؾىن وكاَا في الخغف الفىُت.ًماع 

  جددًد الدخل الخاطع للظزيحبت-4

 مً كاهىن الًغاثب اإلاباقغة  والغؾىم اإلامازلت مما ًلي 2جىو اإلااصة عكم 

 الهافُت الخالُت اإلاضازُلمً مجمىع  ؤلاحماليًخيىن الهافي 

ت والخغفُت-  ألاعباح الهىاغُت والخجاٍع

ت-  ؤعباح اإلاهً غحر الخجاٍع

 ؼاععغاثضاث اإلا -

 اإلاضازُل اإلادللت مً اًجاع اإلالىُاث اإلابيُت وغحر اإلابيُت-

ت- ىع الػمٍغ  اإلاغجباث وألاحىع واإلاػاقاث والٍغ

ىع عئوؽ ألامىاٌ اإلاىلىلت-  ٍع

 مً كاهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت ٌؿمذ بسهم الخيالُف الخالُت 85وفم اإلااصة عكم

للؿىىاث الخالُت ختى الؿىت  ؤلاحماليوان الضزل  واطاالٌ ؾىت, العجؼ اإلاسجل في نىف مً الهاصعاث ز-

 الخامؿت.

 فىاثض اللغوى والضًىن اإلالتريت ألغغاى مهىُت وجلً اإلالتريت لكغاء مؿاهً ؤو بىاءَا.-

ػامهفلاث -  .ؤلَا

 وزُلت جإمحن بهفت فغصًت مبرمت مً َغف اإلاالً للماحغ.-

 .يالاحخماعاقتراواث مىذ الكُسىزت والًمان -

 إلاجماليآليت خطاب الظزيحبت على الدخل -5

بت الهافُت الىاحب صفػها مً َغف اإلايلف جىحض ؤعبػت زُىاث اإلاخمثلت فُما  04للخهٌى غلى الًٍغ

 :ًلي

 وطلً ًجمؼ اإلاضازُل الهافُت الخالُت ؤلاحماليالخُىة ألاولى  جدضص الضزل الخام 

ت.-  ألاعباح الهىاغُت والخجاٍع

ت.ؤعباح اإلاهً غحر -  الخجاٍع

 اإلاضازُل الفالخُت-

 اإلادللت مً ؤًجاع اإلالىُاث اإلابيُت وغحر اإلابيُت. ؤلاًغاصاث-

 غاثضاث عئوؽ ألامىاٌ اإلاىلىلت-

 اإلاغجباث وألاحىع فىاثٌ اللُمت اإلاترجبت غً الخىاٌػ بملابل غً الػلاعاث اإلابيُت ؤو غحر اإلابيُت.-

 إلاجماليجددًد الدخل الصافي    الخطوة الثاهيت

 َظٍ الخيالُف جخمثل فُما ًلي ؤلاحماليوطلً بسهم الخيالُف اإلادضصة كاهىن مً الضزل الخام 
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 الخؿاثغ اإلاسجلت للؿىىاث الخمـ الؿابلت-

 فىاثض اللغوى والضًىن اإلالتريت ألغغاى مهىُت وطلً اإلافتريت لكغاء مؿاهً ؤو بىاءَا-

 ا اإلايلفالتي ًضفػه الاحخماعياقتراواث مىذ الكُسىزت والًمان -

 هفلاث الُػام-

 وزُلت جإمحن بهفت فغصًت مبرمت مً َغف اإلاالً اإلااحغ -

 إلاجماليخطاب الظزيحبت الخام على الدخل    الخطوة الثالثت

بت الخام غلى الضزل   وؿخػمل الجضٌو الخالي ؤلاحماليلخؿاب الًٍغ

بت الهافُت ا بت الهافُت للخهٌى غلى الًٍغ لىاحبت الضفؼ جُغح كُمت الفغق الخُىة الغابػت   خؿاب الًٍغ

بي.   الًٍغ

 خطاب الظزيحبت -6

 املعادالث اللابلت للخطحبيم  -أ

بت غلى الضزل   104اإلااصة   :1جبػا للجضٌو الخهاغضي الخالي ؤلاحماليهدؿب الًٍغ

 خل إلاجماليًمثل الظزيحبت على الد )II- 1) جدول ركم

 كطط الدخل الخاطع للظزيحبت)دج( وطحبت الظزيحبت

 120.000ال ًخجاوػ   0%

 360.000بلى  12.001مً  20%

 140.000بلى  360.001مً  30%

 1440.000ؤهثر مً  35%

 

الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت مً الخسفٌُ مً مً كاهىن  66ؾخفُض اإلاضازُل اإلاظوىعة في اإلااصة 

ب ض 1000غحر ؤهه ال ًمىً ؤن ًلل َظا الخسفٌُ غً %40وؿبت  ٌؿاوي  ؤلاحمالُت تالًٍغ ا ؤو ًٍؼ صج ؾىٍى

ا ؤي بحن 18.00غً  ا فًال غً طلً, ًُبم جسفٌُ كضعة1500صج و1000 صج ؾىٍى غلى %  20 صج قهٍغ

ً. اإلاغجباث اإلاضفىغت بػىىان غلض الخبرة   والخيٍى

 :خصم الاكخطاعاث مً املصدر -ب 

ىن اإلاكاع اليها في اإلااصة  وؤلاًضاغاثًمىذ الاكخُاع مً اإلاهضع اإلاُبم غلى مضازُل الضًىن   106املادة والَغ

بي ٌؿاوي مبلغه مبلغ َظا الاكخُاع, ًخم بصعاحه   مً َظا اللاهىن للمؿخفُضًً منها الخم في كغى 55 يٍغ

. م الجضٌو بت غلى الضزل الهاصع غً ٍَغ  في  الًٍغ

بي اإلا مً اإلاهضع اإلاُبم غلى الفىاثض الىاججت غً  الاكخُاعمىىح غلى ألاؾاؽ غحر ؤن اللغى الًٍغ

                                                            
 130لخًغ غالوي, هظام اإلاداؾبت اإلاالُت, الهفداث الؼعكاء , م 1
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اإلابالغ اإلالُضة في الضفاجغ الخىفحر ؤو خؿاباث للؿىً, ًيىن مؿاوي لخهت الاكخُاع اإلاىاؾبت غىض جُبُم 

 10% 104وؿبت اإلاىهىم غليها في اإلااصة 

ت فًال  :107ملادة ا بي ٌؿخفُض ألاحغاء الظًً ًخلايىن مضازُل ؤحٍغ م الغثِس ي مً كغى يٍغ  غً ؤحَغ

بت مُا غلى ألاحغ الغثِس ي كبل جُبُم الخسفٌُ الجباجي  ٌؿاوي الًٍغ غلى الضزل ؤلاحمالي الظي ًدؿب َو

م  اإلالغع لهظٍ الفئت بت النهاثُت اإلالغع غً ٍَغ بي غلى الًٍغ بت ًلُض َظا اللغى الًٍغ مً اإلاضًىحن للًٍغ

 ٌ  .الجضو

 خل إلاجمالي طزق دفع الظزيحبت على الد -7

بت غلى الضزل ؤلاحمالي بػضة ؤهظمت, وججضع ؤلاقاعة بلى ول نىف  ًمىً جلضًغ غضة َغق لضفؼ الًٍغ

بت وفم كاهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم  لت ؤو هظام مػحن في صفؼ الًٍغ مً ؤنىاف اإلاضازُل ًسًؼ لٍُغ

 اإلامازلت.

 أوال  هظام الدفع الجشافي 

لت واهذ ملغعة وفم بت 1991مً كاهىن اإلاالُت  15اإلااصة  َظٍ الٍُغ , خُث ًدضص الغبذ الخايؼ للًٍغ

ض عكم ؤغمالهم الؿىىي غً ) بت الظًً ال ًٍؼ ( بطا واهذ 500.000جدضًضا حؼافُا باليؿبت للميلفحن بالًٍغ

ُبم الججاعتهم الغثِؿُت جخمثل في بُؼ الؿلؼ واإلاىاص الغظ ىظام اثُت جخمثل في بُؼ الؿلؼ واإلاىاص الغظاثُت ٍو

ض غً مبلغ ) بت بطا وان عكم ؤغمالهم الؿىىي ال ًٍؼ م مً اإلايلفحن بالًٍغ ػخمض 250.000الجؼافي غلى غحَر ( َو

بت مً َغف بصاعة الًغاثب ٌؿدىض بلى بػٌ اإلاظاَغ والػىانغ  َظا الىظام غلى جلضًغ غام إلابلغ الًٍغ

   :الخاعحُت مً خُاة ومػِكت الصخو مثل

بت  2007ى هظام الضفؼ الجؼافي بمىحب كاهىن اإلاالُت لؿىت مبلغ بًجاع الؿىً للض ؤلغ وغىى بًٍغ

بت الضزل ؤلاحمالي والغؾم غلى  بت الجؼافُت الىخُضة' التي خلذ مدل الىظام الجؼافي في يٍغ جضعى 'الًٍغ

بت الجؼافُت الىخُضة ألاشخام الُبُػُىن الظًً اللُمت اإلا سًؼ للًٍغ ًافت والغؾم غلى اليكاٍ اإلانهي ٍو

عؾىن ؤؾاؾا غملُاث بُؼ البًاجؼ وجلضًم الخضماث وال ًخجاوػ عكم ؤغمالهم زالزت مالًحن صًىاع ًما

بت الجؼافُت الىخُضة بدُث ؤهه جلضع  3.000.000) م الًٍغ صج( . ؤما خالُا فةن الخلضًغ للىغاء ًخم غً ٍَغ

ما ثاهُت فهي مسههت إلااصي باليؿبت لكغاء وبغاصة البُؼ واإلاىخجحن ؤًًا, ؤما باليؿبت ال %5بيؿبخحن َو

ظا ما ؾيخُغق بلُه مً زالٌ الفهل الخُبُلي. %12الخضماث بيؿبت   َو

 ثاهيا  هظام الزبذ الحليلي 

ت لألشخام الظًً ًخجاوػ عكم ؤغمالهم زالزت  جسًؼ لىظام الغبذ الخلُلي ألاعباح الهىاغُت والخجاٍع

بت الجؼاف3.000.000مالًحن صًىاع ) بت خؿب هظام الغبذ صج( ؤو ال ًسًػىن للًٍغ ُت الىخُضة. بن فغى الًٍغ

بت مؿً مداؾبت هظامُت َبلا لللىاهحن وألاهظمت اإلاػمٌى بها. هما  الخلُلي ٌؿخىحب غلى اإلايلفحن بالًٍغ

بت الخايػحن لىظام الغبذ الخلُلي  ما ًلي:  ًخػحن غلى اإلايلفحن بالًٍغ

ذ باإلاضازُل إلافدكُت الًغاثب اإلاىحىصة ي -1 ل مً ول ؾىت  30مً بكلُم غلى ألاهثر ًىم جلضًم الخهٍغ ؤفٍغ
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 ًخًمً مبلغ عبدهم الهافي للؿىت ؤو للؿىت اإلاالُت الؿابلت. 

ا غىض ول َلب ألغىان الًغاثب. -2  مؿً مداؾبت مىخظمت وغليهم ؤن ًلضمَى

 152جلضًم مجمىغت مً الىزاثم ههذ غليها اإلااصة  -3

 ثالثا  الىظام املبطط للزبذ الحليلي

بت غحر الخابػحن ٌػخبر َ ظا الىظام جُبُلُا مبؿُا لىظام الغبذ الخلُلي ًسًؼ له اإلايلفىن بالًٍغ

بت الجؼافُت الىخُضة الظًً ال ًخجاوػ عكم ؤغمالهم غكغة مالًحن صًىاع )  20صج( .)اإلااصة  10.000.000للًٍغ

بت اهخخا ل مً مىغع( فهظا الىظام ال ٌػخبر هظاما مؿخلال بظاجه وغلى اإلايلفحن بالًٍغ ذ كبل ؤٌو ؤفٍغ ب الخهٍغ

 (2مىغع  20ول ؾىت, هما غليهم جلضًم محزاهُت ملخهت وخؿاب مبؿِ للىدُجت الجباثُت....) اإلااصة 

والظي لم ٌػض في غمل به خؿب مفدكُت  2014للض جم بلغاء َظا الىظام خؿب كاهىن اإلاالُت لؿىت  

 الًغاثب.

  هظام الخصزيذ املزاكب رابعا 

ت ؤو ممازلت لها ) اإلااصةًسًؼ لهظا الىظا ( 26م ألاشخام الُبُػُحن الظي ًخلايىن ؤعباخا غحر ججاٍع

ذ  بت الخايػحن لىظام الخهٍغ جب غلى اإلايلفحن بالًٍغ ت ٍو فهظا الىظام ًُبم بطا غل ؤعباح اإلاهً غحر الخجاٍع

دا ًبِىىن فُه اإلابلغ اإلا 30اإلاغاكب ؤن ًىخدبىا غلى ألاهثر ًىم  ل مً ول ؾىت جهٍغ ًبٍى لغبدهم الهافي ؤفٍغ

 وجضغُمهى بيل وزاثم ؤلازباث الاػمت.

  الاكخطاع مً املصدر خامطا 

بت, فهظا الىظام ًلىم غلى الاكخُاع  بت ًخم اكخُاع مبلغ الًٍغ كبل صفؼ الضزل بلى اإلايلف بالًٍغ

دضص اللاهىن الخاالث التي ًُبم غليها َظا ا بت غلى الضزل  ؤلاحمالي ٍو ىع اإلاباقغ إلابلغ الًٍغ لىظام ومنها ٍع

( وهظلً اإلاغجباث وألاحىع 60( و )اإلااصة54عئوؽ ألامىاٌ اإلاىلىلت واًغاصث الضًىن والىصاجؼ والىفاالث ) اإلااصة

ت )اإلااصة ىع الػمٍغ  1(. 1فلغة  128واإلااصة  1فلغة 74واإلاىذ والٍغ

                                                            

.2017مً كاهىن اإلاالُت ؾىت 60بلى اإلااصة 54اإلااصة مً  1  
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 1عالجت املداضبيتاملطلب الثال   امل

   هيفيت خطاب الظزيحبت على الدخل إلاجمالي صىف الزواجب وألاجور )II- 1)الشيل ركم 

   

      + 

 

 

=                                   

 

 

N. Merzoug A, Bechir, Les Opérations Comptables Selon Le SCF, P 96 املصدر  

م اؾخسضام الخؿاباث الخالُت:جخم مػا بت غلى الضزل ؤلاحمالي نىف الغواجب وألاحىع غً ٍَغ  لجت الًٍغ

 صىف الزواجب وألاجور  ًمثل الظزيحبت على الدخل إلاجمالي ) II- 2)جدول ركم 

 الخعزيف الحطاب

 مدًً دائً

 حسجُل هكف ألاحغ عواجب وؤحىع  631 ؤحىع اإلاؿخسضمحن 44

 َُئاث احخماغُت 43

 يغاثب مذجىػة 444

 الىلضًاث  53و  51

 

ذ ؤحىع اإلاؿخسضمحن 44  الخهٍغ

 الدؿضًض

 )ألاحىع(

ذ باكخُاع الًغاثب غلى مضازُل  يغاثب مذجىػة 444 الىلضًاث 53و  51 جهٍغ

 ألاحىع 

   

بت.  وكض اغخمضها في َظا الىىع غلى مثاٌ لخىيُذ هُفُت خؿاب وحسجُل الًٍغ

                                                            
 .88بىغىن ًدُاوي ههحرة, حباًت اإلااؾؿت, الهفداث الؼعكاء, م 1

 محبلغ أجزة املىصب الفوائد

 الظمان الاجخماعي

 ألاجز الخاطع

 IRG وطحبت الظزبيت خطب الطلم
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 :خسضم غلى الكيل الخاليمثاٌ يم هكف ؤحغ غاصي للمؿ

 ًمثل هيفيت خطاب وحسجيل الظزيحبت  )II- 3)جدول ركم

 الحبيان املدًً دائً

 67.518 

1000 

16204 

17.554 

40 .510 

 ألاجز اللاعدي

 حعويع ألاجز

 مىدت املزدودًت

 حعويع املىطلت

 حعويع الجشة

 ألاجز  

 الاجخماعيالظمان   12850

 حعويع الطلت 11423 

 صافي الخاطع للظزيحبتال 83294 

 الظزيحبت على الدخل  11987

 ألاجز الصافي للدفع  129373

 املجموع 154211 154811

 ل املداضبييالدسج-

 ل املداضبييالدسج ًمثل  )II- 4)جدول ركم

  154211 ؤحىع اإلاؿخسضمحن  361

  36411 الكغواث اإلاضفىغت  635

  2976 ألاغباء الاحخماغُت ألازغي   637

 129373  اإلاؿخسضمحن ألاحىع مؿخدلت 421 

 52238  الًمان الاحخماعي 431 

بت غلى الضزل 4420   11987  يٍغ

 عىد حطدًد املطخدلاث-

 حطدًد املطخدلاث ًمثل  )II- 5)جدول ركم

  129373 اإلاؿخسضمحن  421 

  52238 الًمان الاحخماعي  431

بت غلى الضزل  4420   11987 يٍغ

 512   193598 
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:خالصت الفصل  

مً زالٌ صعاؾدىا للفهل الثاوي بحن لىا ؤكضام الضولت غلى جبني فىغة اإلاػاًحر الضولُت  ؤصي بها بلى غضة 

بُت وفم الىظام اإلاداؾبي الجضًض ًسخلف غً  حغحراث فُما ًسو الىظام الجباجي هما ؤن اإلاداؾبت الًٍغ

غق الخدهُل والدؿضًض مً حهت, وال جسلفه وىنها الىظام اللضًم مً خُث الخؿاباث وهُفُت اإلاػالجت والُ

 غبئ غلى اإلااؾؿاث واًغاص باليؿبت للضولت.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث الفطل

 للػسائب  الجىازي  باملسكص خالت دزاطت
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   :جمهيد

هداٌو مً زالٌ هظا الفطل اللُام بضعاؾت جؿبُلُت للفطل ألاٌو الظي وان عباعة عً صعاؾت 

بي همضزل جمهُضي وجىملت لظلً ؾىف هلىم بترحمخه ما جمذ صعاؾخه بالىاكع الخؿبُلي,  ت للىعاء الػٍغ هظٍغ

ت و  بُت بيافت أشيالها العامت منها والجهٍى هظلً الىالئُت منها, وبعضها خُث كمىا اوال بالخؿغق إلى ؤلاصاعة الػٍغ

كمىا بخلضًم اإلاؤؾؿت مدل الضعاؾت والتي هي اإلاغهؼ الجىاعي للػغائب لضائغة عين جاصلـ وهظا مً زالٌ 

بي مً زالٌ أمثلت خؿابُت أما اإلابدث  اإلابدث ألاٌو اما اإلابدث الثاوي كمىا فُه بخلُُم أهظمت الىعاء الػٍغ

بت على الضزل ؤلاحمالي .  الثالث كمىا فُه أًػا ب خؿاب الخطيُف  اث اإلاسخلفت للػٍغ
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 لعين جادلعCPI ول: جلدًم املسكص الجىازي  للػسائب املبدث لا 

 : الهيكل الخىظيمي لإلدازة الجبائيت في الجصائس املؿلب لاول 

, والخعغف على الهُيل الخىظُمي ؼ الجىاعي للػغائب لضائغة عين جاصلـفي بضاًت صعاؾدىا لخلضًم اإلاغه

ت  لها, ؾيخعغع في البضاًت إلى مدخىي الهُيل الخىظُمي لئلصاعة الجبائُت بالجؼائغ مً زالٌ ول مً اإلاضًٍغ

ت والىالًت للػغائب. ت الجهٍى  العامت, واإلاضًٍغ

 : DGLاملدًسيت العامت للػسائب  الفسع لاول:

ت العامت للػغائب أخض الغوائ حعخبر  ؼ ألاؾاؾُت في الاكخطاص الىؾني والتي حعخمض عليها الحيىمت اإلاضًٍغ

ع والخىظُم إلى  بي والخدىم في ول حىاهبه مً الدشَغ في جىفُظ بغامجها, ليىنها ميلفت بئصاعة الىظام الػٍغ

ىت الضولت بعض اإلادغوكاث, هما  زؿـ الؿُاؾت الجبائُت يهضف جدطُل اإلاىاعص التي حعخبر اإلاطضع الغئِس ي لخٍؼ

ت العامت للػغائب في جخم مػغُت لخؿلعاث اإلايلفين بمهامها هئصاعة فعالت و  الاؾالعثل الغاًت الغئِؿُت للمضًٍغ

بت, ال ؾُما ما حعلم منها بدبني اللُم ألاؾاؾُت للمجخمع وهظا جىَغـ الحلىق الفغصًت والجماعُت,  بالػٍغ

بت.  وخُث أنها ميلفت بخؿبُم خم ؾُاصي للضولت وهى جدطُل الػٍغ

ت العامت للػغائب عضة مهام جىدطغ أهمها فُما ًلي:ال  طفت جخىلى اإلاضًٍغ

ت إلعضاص - عُت والخىظُمُت وهظا جىفُظ الخضابير الػغوٍع الؿهغ على صعاؾت واكتراح وإعضاص الىطىص الدشَغ

 ئُت:ت وشبه الجباوعاء الػغائب وجطفُتها وجدطُل الػغائب والحلىق والغؾىم الجبائُ

الؿهغ على جدػير ومىاكشت الاجفاكُاث الجبائُت الضولُت والاجفاكُاث الضولُت التي جدخىي على أخيام حبائُت -

 أو شبه حبائُت:

ت واللػائُت اإلاخعللت بالػغائب والحلىق والغؾىم أًا واهذ ؾبُعتها:الؿ -  هغ على الخىفل باإلاىاػعاث ؤلاصاٍع

ت إلايافدت الغش وا-  لتهغب الجبائي:جىفُظ الخضابير الػغوٍع

 جىفير أصواث جدلُل ومغاكبت حؿُير ومغصوصًت مطالح ؤلاصاعة الجبائُت.-

بت. -  الؿهغ على جدؿين عالكاث اإلاطالح الجبائُت مع اإلايلفين بالػٍغ

ت في  3889-70-31اإلاؤعر في  229-89بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  اإلاعضٌ واإلاخمم بدىظُم ؤلاصاعة اإلاغهٍؼ

ت العامت للػغائب على ؾخت )وػاعة اإلاالُت,  اصة على مفدشُت  اإلاطالح الجبائُت جخيىن اإلاضًٍغ اث 70فٍؼ ( مضًٍغ

ت وبيل واخضة أعبعت ) اث فغعُت, اإلاىضحت هما 70ًمغهٍؼ  لي:( مضًٍغ
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 : الهيكل الخىظيمي للمدًسيت العامت للػسائب)III- 2) حدول زكمالشكل زكم 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

لىم الدظيير، جسطظ: مداطبت، كليت العلىم الاكخطادًت والخجازيت وعلىم املطدز: لياض كالب ذبيذ، مظاهمت الخدكيم املداطبي في دعم السكابت الجبائيت، مركسة ملدمت كجصء مً مخؿلباث هيل شهادة املاحيظتر في ع

.99، ص2011-2010ئس، الدظيير، حامعت مدمد زيػس بظكسة، الجصا

 المديرية العامة للضرائب

DGI 

مديرية األبحاث 
 والمراجعات 

مديرية التنظيم واإلعالم 
 اآللي

مديرية المنازعات  مديرية إدارة الوسائل 
 الجبائية

 مديرية التشريع الجبائي   مديرية العمليات الجبائية

المراجعات، البحث -
 عن المعلومات الجبائية

البرمجة-  
الجبائية الرقاية -

 للمقاييس واإلجراءات

الدراسات الجبائية -
 والوثائق 

التشريع الجبائي -  
العالقات العمومية -

 واإلعالم 
 اإلتفاقيات الجبائية-

 الدولية

التنظيم والمناهج -  
تطوير أنظمة اإلعالم -

 اآللي
تطبيق أنظمة اإلعالم -

 اآللي

تسيير ملفات -
 الموظفين

عمليات الموازنة-  
الوسائل العامة -

 والمحفوظات 
التكوين وتحسبين -

 المستوى 

منازعات الضريبية -
 على دخل

منازعات الرسم على -
 القيمة المضافة

المنازعات اإلدارية -
 والقضائية

 

المراجعات الجبائية -  
اإلحصائيات -

 والتالخيص
الضمان واألنظمة -

 الجبائية 
  العمليات الجبائية-
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 DRLالفسع الثاوي: املدًسيت الجهىيت للػسائب

ت على مؿخىي الجهىي وحعخبر همؼة الىضل بين   ت للػغائب ؤلاصاعة اإلاغهٍؼ ت الجهٍى جمثل اإلاضًٍغ

ت العامت للػغائب بهضف عبـ اللاعضة باللمت هما حؿهغ على جىفُظ  اث الىالئُت للػغائب وبين اإلاضًٍغ اإلاضًٍغ

ت, وجػمً العالكت الىظُفُت بين ؤلاصاعة البرامج  وجؿبُم الخعلُماث واللغاعاث الطاصعة عً ؤلاصاعة اإلاغهٍؼ

اث الىالئُت  ت للػغائب جيشُـ عمل اإلاضًٍغ اث الجهٍى اث الىالئُت, ومً مهامها جخىلى اإلاضًٍغ ت واإلاضًٍغ اإلاغهٍؼ

 الخابعت الزخطاضها ؤلاكلُمي مع جىحيهها وجيؿُلها وختى مغاكبتها.

ت للػغائب عضة مهام جىدطغ أهمها فُما ًلي: ت الجهٍى  وبههظه الطفت جخىلى اإلاضًٍغ

ت في ؾغكها وملاًِؿها وختى إحغاءاتها-  حؿهغ على اخترام أصواث جضزل اإلاطالح الجبائُت الجهٍى

 حعض بطفت صوعٍت ول الخدطُالث واإلالخطاث اإلاخعللت بأعماٌ اإلاطالح الجبائُت اإلادلُت-

ع الجبائي, هما جضعؽ ؾلباث جىلل ألاعىان فُما بين الىالًاثجلضم أي -  اكتراح لخىُُف الدشَغ

ً ألاعىان وجدؿين مؿخىاهم وججضًض معلىماتهم- ً جيٍى  حشاعن في أعماٌ جيٍى

غا صوعٍا عً طلً- ت واإلااصًت والخلىُت وحعض جلٍغ  جلضع اخخُاحاث اإلاطالح الجبائُت مً الىؾائل البشٍغ

 الؿعىن لضي الجهاث اإلاطضعة لللغاع واإلايشأة على مؿخىي الجهىي جىظم أشغاٌ لجىت -

عُت- بت مً هظام الشغاء باإلعفاء خؿب الىطىص الدشَغ  جىافم على اؾخفاصة اإلايلفين بالػٍغ

اإلاعضٌ واإلاخمم ًدضص جىظُم اإلاطالح  2770-78-39اإلاؤعر في  120-70وبمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

ت للػغائب والبالغ عضصها حؿعت ) الخاعحُت لئلصاعة الجبائُت اث الجهٍى ( 78وضالخُاتها, بدُث جىظم اإلاضًٍغ

ت اإلاؿؤولت عً  اث حهٍى ت والئُت التي جدضص ازخطاضها ؤلاكلُمي  40مضًٍغ بمىحب كغاع وػاعي. هما مضًٍغ

اث فغعُت ال جخجاوػ عضصها أعبعت ) ت للػغائب على مضًٍغ ت حهٍى ت فغع70جخيىن ول مضًٍغ ُت ( وليل مضًٍغ

 1 ( مياجب , واإلاىضحت في الشيل الخالي:70مياجب ال ًخجاوػ عضصها أعبعت )

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

WWW .MF DGL .GOV.DZ.  :ش الاؾالع ت العامت للػغائب, جاٍع  1   2730-71-34وػاعة اإلاالُت, اإلاضًٍغ
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 الهيكل الخىظيمي للمدًسيت الجهىيت للػسائب:)III- 3) الشكل زكم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
املعدل واملخمم واملخػمً جىظيم املطالح الخازحيت لإلدازة  18/09/2006املإزر في  327 06مً املسطىم الخىفيري زكم  07املطدز: املادة 

 .08. ص24/09/2006املإززت في  59الجبائيت وضالخياتها، الجسيدة السطميت، العدد 

 DWIالفسع الثالث: املدًسيت الىالئيت للػسائب

ت ت  جػمً اإلاضًٍغ الىالئُت للػغائب مماعؾت الؿلؿت الؿلمُت إلاغاهؼ الػغائب واإلاغاهؼ الجىاٍع

ع الجبائي, ومخابعت وشاؽ اإلاطالح وجدلُم  للػغائب, وبهظه الطفت حؿهغ على إخترام الخىظُم والدشَغ

ت الىالئُت للػغائب هظهغ منها:  ألاهضاف اإلادضصة لها ومً بين اإلاهام اإلاىولت للمضًٍغ

 جىظُم حمُع العىاضغ الالػمت إلعضاص الخلضًغاث الجبائُت:-

 جخىفل بالجضاٌو وؾىضاث ؤلاًغاصاث وجدطُل الػغائب وألاجاوي -

بت وجخابع جىفُظها وجلىم هخائجها-  حعض بغامج الخضزل لضي اإلايلفين بالػٍغ

بت-  جخابع جؿىع اللػاًا اإلاغفىعت أمام اللػاء في مجاٌ وعاء الػٍغ

بت وإعالمهم جىظُم اؾخلباٌ-  اإلايلفين بالػٍغ

ت واإلااصًت والخلىُت واإلاالُت وإعضاص جلضًغاث اإلايزاهُت اإلاؿابلت - ت مً الىؾائل البشٍغ جلضًغ اخخُاحاث اإلاضًٍغ

 لظلً.

 املدًسيت الجهىيت للػسائب

DRI 

املدًسيت الفسعيت 

 للسكاًت الجبائيت 

املدًسيت الفسعيت 

 للخىظيم والىطائل 

املدًسيت الفسعيت 

 للعملياث الجبائيت
املدًسيت الفسعيت 

 للخكىيً

مكخب مخابعت -

البرامج لابدار 

 واملساحعاث الجبائيت

مكخب جدليل جلازيس -

 املساحعاث الجبائيت

مكخب مساكبت -

 املىاشعاث

  

مىخب اإلاؿخسضمين-  

مىخب الخىظُم -

 وؤلاعالم آلالي 

مىخب مغاكبت -

  اؾخعماٌ الىؾائل

مىخب الخيشُـ -

والخىظُم والعالكاث 

 العامت

مىخب مغاكبت -

 ألاوشؿت والخالزُظ 

مىخب ؤلاخطائُاث-  

مكخب الخكىيً -

 الاطاس ي واملخىاضل

مكخب الدعائم -

 البيداغىحيت 
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اإلاعضٌ واإلاخمم ًدضص جىظُم اإلاطالح  2770-78-39اإلاؤعر في  120-70وبمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

اث فغعُت ال ًخجاوػ عضصها الخاعحُت لئلصاعة الجبائُت و  اث الىالئُت في مضًٍغ ضالخُاتها, بدُث جىظم اإلاضًٍغ

ت فغعُت.70أعبعت )  ( وفي مياجب ال ًخجاوػ عضصها74زمـ )  ( في ول مضًٍغ

ت فغعُت بلغاع وػاعي مشترن بين الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت والؿلؿت اإلايلفت  دضص جىظُم وضالخُاث ول مضًٍغ ٍو

 واإلاىضحت في الشيل الخالي:بالىظُفت العمىمُت 
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املدًسيت الىالًت 

 للػسائب 

DWI  

املدًسيت الفسعيت 

 للمىاشعاث

املدًسيت الفسعيت 

 للىطائل

املدًسيت الفسعيت للسكاًت 

 الجبائيت 

املدًسيت الفسعيت 

 للخدطيل 

املدًسيت الفسعيت 

 للعملياث الجبائيت

 

مكخب املظخسدمين -

 والخكىيً

مكخب عملياث امليزاهيت -  

مكخب الىطائل -

 وإلاعالم آلالي

مكخب الجداول -  

مكخب إلاخطائياث -  

مكخب الخىظيم -

والخيشيـ والعالكاث 

  العمىميت

مكخب الشكاوي -  

املىاشعاث  مكخب-

اللػائيت ولجان 

 الؿعً

مكخب الخبليغ ولامس -

 بالخسفيؼ

مكخب البدث عً -

 املعلىماث الجبائيت 

مكخب البؿاكياث -

 وملازهت املعلىماث 

مكخب املساحعاث -

 الجبائيت

مكخب مساكبت -

 الخدطيل

مكخب مساكبت الدظيير -

 املالي 

  مكخب الخطفيت-

 الهيكل الخىظيمي للمدًسيت الىالئيت للػسائب:)III- 4) الشكل زكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 16، مسحع طبم ذكسه، ص18/09/2006املإزر في  327 06مً املسطىم الخىفيري زكم  17املادة املطدز: 
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 CPIاملؿلب الثاوي: املسكص الجىازي للػسائب 

 الفسع لاول: الخلدًم العام للمسكص الجىازي للػسائب لدائسة عين جادلع

, ومً بين الضوائغ لضائغة عين جاصلـ 2732جأؾـ اإلاغهؼ الجىاعي للػغائب لضائغة عين جاصلـ ؾىت 

ضالخاث التي هجض, بلضًت الطىع, واص الخير, بلعؿاع, والظي وان ٌؿمى في ألاٌو اإلافدشُت الجبائُت ووفلا لئل 

بت والتي جمسػذ زػعذ لها الىظم الجبائُت والتي تهضف منها إلى إضالح حظعي لئلصاعة الػٍغ

 خىضلتها)عطغهت الىظم الجبائُت(.

بُت ومغاهؼ الػغائب ,  ب اإلاىاؾً مً ؤلاصاعة الػٍغ ت على مؿخىي صوائغ لخلٍغ في ظهىع مغاهؼ حىاٍع

ين الظًً ًفىق عكم  وجلىم هظه اإلاغاهؼ باإلهخمام باإلاؤؾؿاث والخاغعين لها هم ألاشخاص الؿبعُين واإلاعىٍى

بت الخابعين له إلجمام واحباتهم الجبائُت واإلاخمثلين في:صج, ٌ 17.777.777أعمالهم  ؿمذ للميلفين بالػٍغ

بت الخاغعين للىظام الجؼافي -  اإلايلفين بالػٍغ

 ألاشخاص الظًً ًدللىن مضازُل مهىُت-

ت -  ألاشخاص الظًً ًدللىن مضازُل علاٍع

 للمغهؼ الجىاعي للػغائب: ًدبع إلاجاٌ ازخطاص اإلاغهؼ الجىاعي للػغائب: ألاشخاص الخاغعين

بت الجؼافُت الىخُضة ) ألاشخاص الؿبُعُىن  -3 ىن الخاغعىن لىظام الػٍغ ألاشخاص الؿبُعُىن أو اإلاعىٍى

ت وا ىن. الشغواث والخعاوهُاث التي جماعؽ وشاؽ ضىاعي, أو ججاعي أو خغفي أو مهىت غير ججاٍع لتي ال أو اإلاعىٍى

 1صج ( 17.777.777ًخجاوػ عكم أعمالهم الؿىىي زالزين ملُىن صًىاع حؼائغي 

 ً بت الجؼافُت الىخُضة اإلاؿدثمٍغ ع واإلاؤهلين هما ًسػع للػٍغ الظًً ًماعؾىن أوشؿت أو ًىجؼون مشاَع

غ" لالؾخفاصة مً صعم "الطىضوق الىؾني لضعم حشغُل الشباب" أو " الطىضوق الىؾني لضعم اللغع اإلاطغ

 أو  "الطىضوق الىؾني للخأمين على البؿالت"

  لاشخاص الؿبيعيىن الرًً ًإحسون: -2

 علاعاث مبيُت أو حؼء علاعاث مبيُت الؾخعماٌ ؾىني     -      

 أمالن غير مبيُت مهما جىً ؾبُعتها -    

 ألاشخاص الؿبُعُىن الظًً ًدللىن مضازُل فالخُت -1

في خىػتهم أمالن في الجؼائغ وأًػا ألاشخاص  ألاشخاص الؿبُعُىن الؿاهىىن في الجؼائغ, الظًً -0

 الؿبُعُىن الظًً لِـ لهم إكامت في الجؼائغ ولىً لهم أمالوا فيها.

ىن اإلاالىين لعلاعاث مبيُت أو غير مبيُت. -4  ألاشخاص الؿبُعُىن أو اإلاعىٍى

 جىازي للػسائبالفسع الثاوي: جىظيم ومهام للمسكص ال

( مطالح عئِؿت وكباغت ومطلحخين وطلً وفم ما ًبِىه ) الشيل 71ًىظم اإلاغهؼ الجىاعي للػغائب في زالر)

             (70عكم 

  

                                                            
1 CPL_Champ_De  Compentence_2016_Ar ,P01. 
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 الهيكل الخىظيمي للمسكص الجىازي للػسائب:)III- 5) الشكل زكم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 ئيع مفدش مسكصي الجىازي للػسائب.الؿالبت، اعخمادا على جطسيذ بً كىة عمس، ز املطدز: مً ئعداد 

 

 , وجيلف ب: املطلحت السئيظيت للدظييرأ. 

. إخطاء اإلامخلياث واليشؿاث وحؿُير الىعاء مً زالٌ إعضاص فغع الػغائب وهظا باإلاغاكبت الشيلُت 3

داث:  للخطٍغ

. اإلاطاصكت على الجضاٌو وؾىضاث الاًغاصاث وجلضًمها لغئِـ اإلاغهؼ للمىافلت عليها, بطفخه وهُال مفىغا 2

 للمضًغ الىالئي للػغائب:

بت في مسخلف اإلاغاكباث.1  . إعضاص اكتراخاث بغامج اإلايلفين بالػٍغ

 وحعمل على حؿُير:

ت والحغفُت -  مطلحت حباًت اليشاؾاث الخجاٍع

مطلحت 

 الاؾخلباٌ 

 عئِـ اإلاغهؼ الجىاعي للػغائب

CPI 

الاعالم مطلحت 

 آلالي

اإلاطلحت الغئِؿُت 

 للدؿُير 

اإلاطلحت الغئِؿُت 

 للمغاكبت والبدث

اإلاطلحت الغئِؿُت 

 للمىاػعاث
 اللباغت

مطلحت حباًت 

ت  اليشاؾاث الخجاٍع

 والحغفُت

اإلاطلحت البؿاكُاث 

 وملاعهت اإلاعلىماث

 مطلحت الطىضوق  مطلحت الشيىي 

مطلحت حباًت 

 الؼعاعُت

البدث  مطلحت

 والخضزالث

مطلحت لجان الؿعً 

 واإلاىاػعاث واللػائُت

مطلحت حباًت 

 اإلاضازُل واإلامخلياث

مطلحت الخبلُغاث  مطلحت الغكابت

 وألامغ بالطغف

 مطلحت اإلاخابعاث

مطلحت حباًت 

ت  العلاٍع

 مطلحت اإلاداؾبت
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 الؼعاعُتمطلحت الجباًت -

 مطلحت حباًت اإلاضازُل واإلامخلياث-

ت -  مطلحت الجباًت العلاٍع

 , وجخيلف بػمان:املطلحت السئيظيت للمساكبت والبدث-3

بت اإلالُمين في مدُـ اإلاغهؼ - حشىُل ومؿً فهاعؽ اإلاطاصع اإلادلُت للمعلىماث وبؿاكُاث اإلايلفين بالػٍغ

ت     اإلاخىاحضة فُهالجىاعي للػغائب واإلامخلياث العلاٍع

بت وجلُُم - داث والبدث عً اإلااصة الخاغعت للػٍغ مخابعت جىفُظ بغامج اإلاغاكبت على أؾاؽ مؿدىضاث الخطٍغ

 وشاؾاث اإلاطالح اإلاعىُت.

 حعمل على حؿُير:

 مطلحت البؿاكُاث واإلالاعهاث-

 مطلحت البدث والخضزالث التي حعمل في شيل فغق -

 مطلحت اإلاغاكبت-

 ب : السئيظيت للمىاشعاث وجخكلفاملطلحت  -2 

 صعاؾت ول ؾعىن هؼاعُت أو اعفائُت مىحهت للمغهؼ الجىاعي للػغائب-

 الخىفل بئحغاء الخبلُغ وألامغ بالطغف للغاعاث ؤلالغاء أو الخسفُؼ اإلالغعة-

 مخابعت اللػاًا النزاعُت اإلالضمت أمام الهُئاث اللػائُت -

 وحعمل على حؿُير:

 مطلحت الاخخجاحاث-

 مطلحت لجان الؿعً واإلاىاػعاث اللػائُت-

 مطلحت الخبلُغ وألامغ بالطغف-

 اللباغت وجخكلف ب: -1

بت بعىىان اإلاضفىعاث الخللائُت التي جمذ بعىىان حضاٌو - الخىفل بالدؿضًضاث التي ًلىم بها اإلايلفىن بالػٍغ

 أضضعث في خلهم وهظا مخابعت وغعُتهم في مجاٌ الخدطُلعامت أو فغصًت 

ين اإلافعٌى واإلاخعللت بالخدطُل الجبري - ع والخىظُم الؿاٍع جىفُظ ؤلاحغاءاث اإلاىطىص عليها في الدشَغ

بت  1للػٍغ

 مؿً مداؾبت مؿابلت للىاعض اإلاداؾبت العامت وجلضًم خؿاباث الدؿُير اإلاعضة إلى مجلـ اإلاداؾبت. -

 وحعمل على حؿُير:

 مطلحت الطىضوق  -

 مطلحت اإلاداؾبت-

 اثمطلحت اإلاخابع-

 

                                                            
ش ؤلاؾالع 1 ت العامت للػغائب, اإلاطالح الخاعحُت, جاٍع  http://www.mfdgl.gov.dz  . 2730-70-32الىػاعة اإلاالُت, اإلاضًٍغ
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 وجخيلف ب: وإلاعالم مطلحت الاطخلبال -0

بت وإعالمهم-    جىظُم اؾخلباٌ اإلايلفين بالػٍغ

بت الخابعين للمغهؼ الجىاعي للػغائب.-  وشغ اإلاعلىماث خٌى الحلىق والىاحباث الجبائُت للميلفين بالػٍغ

 وجخيلف ب : مطلحت إلاعالم آلالي والىطائل -4

 اإلاىافلت لها.وعزظ الضزٌى  الخأهُالث اؾخغالٌ الخؿبُلاث اإلاعلىماجُت وجأمُنها وهظا حؿُير -

 إخطاء خاحُاث اإلاطالح مً عخاص ولىاػم أزغي وهظا الخىفل بطُاهت الخجهيزاث. -

 ؤلاشغاف على اإلاهام اإلاغجبؿت بالىظافت وأمً اإلادالث. -

 الىعاء الػسيبي وجلدًسه للػسيبت على الدزل إلاحمالي املبدث الثاوي :

بي للضزل ؤلاحمالي جبين لضًىا أن هىا هىعين مً       ت لؿغق الخلضًغ الىعاء الػٍغ مما ؾبم في الضعاؾت الىظٍغ

 ألاهظمت التي حعخمض عليها مفدشُت الػغائب للحطٌى على الىعاء اإلاىاؾب.

 املؿلب لاول: الىظام الحليلي

عين مً ألاشخاص الظًً هم ملؼمىن بااللخداق للىظام الحلُلي واإلاخمثلين في ألاشخاص هىان هى 

ذ بمضازُله  ين) مثل الشغواث(, ومىه ٌؿخؿُع الشخظ الؿبُعي الخطٍغ الؿبُعُين وألاشخاص اإلاعىٍى

 إًجابُت .وهدُجخه ؾىاء ؾلبُت أو 

م الىظام  بي عً ؾٍغ  الحلُلي. ؾىف هأزظ أمثلت  لىُفُت جلضًغ الىعاء الػٍغ

  دج.120000أوال: باليظبت لسكم لاعمال أكل مً 

بت. 337777هأن ًيىن جاحغ عكم ألاعماٌ   صج فهظا ألازير معفى مً صفه الػٍغ

 صج .     107777وأضغغ مً صج 327777باليؿبت لغكم ألاعماٌ أهبر مً  زاهيا:

بت على الضزل ؤلاحمالي واآلحي :                     207777هأن ًيىن جاحغ عكم ألاعماٌ   صج إطن ؾىلىم بدؿاب الػٍغ

207777-327777 =347777    

 347777 ×20% = 177777    

بت على الضزل ؤلاحمالي.  1777ومىه   صج هي الػٍغ

  دج1440000 وأضغس مً دج360000باليظبت لسكم لاعمال أكبر مً : زالثا

بت هظا ألازير والخالي:                                          3377777هأن ًيىن جاحغ عكم ألاعماٌ   صج إطن ؾىلىم بدؿاب غٍغ

3377777-107777=007777  

222777+09777=207777 

بت على الضزل ؤلاحمالي. 207777ومىه   صج هي الػٍغ

   دج1440000 باليظبت لسكم لاعمال أكبر مً: زابعا

بخه واآلحي:1277777هأن ًيىن جاحغ عكم ألاعماٌ ًلضع ب   صج فخلضع غٍغ

1277777-3007777 =3007777 

616000=35%   ×   1760000 

940000=48000+22000   

بت على الضزل ؤلاحمالي807777ومىه   صج هي الػٍغ
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لضع عبذ هظه الفئت بيؿبت  ظه ألامثلت كمىا بخفطُل بدىم وشاؾهم اإلايلف واإلاخعب, بيل ه  %10ٍو

بت على الضزل ؤلاحمالي ليل فئت, ومىه ؾيخؿغق في  بت هُفُت خؿاب الػٍغ اإلاؿلب الثاوي لىُفُت جلضًغ الػٍغ

 بالىظام الجؼافي.

 الىظام الجصافي املؿلب الثاوي:

فُما ًسظ هظا الىظام فلض  جؿغكىا إلُه في الجاهب الىظغي بالخفطُل وطهغها أًػا أن هظا الىظام 

بت الجؼافُت الىخُضة لغكم ألاعماٌ, وهىان هىعين مً عكم ألاعماٌ الخاغع لهظه  ٌعخمض على جلضًغ الػٍغ

أما الفئت الثاهُت جيىن ألصحاب   5%ألازيرة الىىع ألاٌو وهى شغاء وإعاصة البُع واإلاىخجين جلضع وؿبتهم ب

بي ًمىً للميلفين ؾىظهغ مثاٌ ليل فئت لخدضًض الىع  %12مؤصو الخضماث وجلضع وؿبتهم ب  اء الػٍغ

بت خؿب هظام الغبذ  بت الجؼافُت الىخُضة أن ًسخاعوا الخػىع للػٍغ بت الخاغعين لىظام الػٍغ بالػٍغ

بت  بلغ ؤلازخُاع لئلصاعة الجبائُت كبل أٌو فبراًغ مً الؿىت ألاولى التي ًغغب فيها اإلايلف بالػٍغ الحلُلي. ٍو

بلى الازخُا ا للؿىت اإلاظوىعة والؿيخين اإلاىالُخين خُث ًيىن فيها الازخُاع جؿبُم هظام الغبذ الحلُلي ٍو ع ؾاٍع

 صج.17.777.777ال عحعت فُه, ولخلضًغ هظا الىعاء ًجب أن ًيىن عكم أعماله أكل مً  

يىن ال عحعت فُه ؾىاٌ هظه الفترة.                                                             ًمضص الازخُاع غمىُا على فترة زالر ؾىىاث ٍو

بت الغاغبين في الخسلي عً هظا الازخُاع جبلُغ ؤلاصاعة الجبائُت بظلً كبل أٌو فبراًغ مً  على اإلايلفين بالػٍغ

              الؿىت اإلاىالُت للفترة التي جمذ فيها مماعؾت هظا الازخُاع أو جم فيها الخمضًض غمىُا.                                            

بت الجؼافُت الىخُضة مً ؾغف ؤلاصاعة الجبائُت بىاءا على معلىماث مؤؾؿت  ًمىً أن ًلغى ؤلازػاع للػٍغ

مً  3مىغع  292كاهىها عىضما ًفىق عكم ألاعماٌ اإلاصحح مً ؾغف ؤلاصاعة الجبائُت, اإلابالغ اإلادضصة في اإلااصة 

 كاهىن الػغائب اإلاباشغة والغؾىم اإلامازلت.

 لشساء وئعادة البيع واملىخجين أوال: باليظبت

بت الجؼافُت الىخُضة جيىن واآلحي:                                    477777ًيىن عكم ألاعماٌ لهظه الفئت  عىضما صج فئن الػٍغ

بت الجؼافُت الىخُضة                                                                                                      24777= 5%×477777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   الػٍغ

لضع عبذ هظه الفئت بيؿبت24777ومىه  بت الجؼافُت الىخُضة ٍو  عكم ألاعماٌ                                                              مً  %37صج هي الػٍغ

بت الجؼافُت الىخُضة مغة واخضة في الؿىت مً  حىان أما باليؿبت لؤلشخاص  17حىان إلى غاًت  3جضفع الػٍغ

بت الجؼافُ                                                                  %24و  %24و%      4ت الىخُضة على زالزت أكؿاؽ بيؿبالظًً ًضفعىن الػٍغ

 هأن جضفع واآلحي: 

بت الجؼافُت الىخُضة 24777= 4%×477777  الػٍغ

 حىان 17حىان إلى غاًت  3حؿضص الضفعت ألاولى مً 32477 =   4%×24777

 ؾبخمبر 34ؾبخمبر إلى غاًت  3حؿضص الضفعت الثاهُت مً 0247  =  24%× 24777

 ؾبخمبر 34ؾبخمبر إلى غاًت  3حؿضص الضفعت الثاهُت مً  0247=  24%×24777

 زاهُا: باليؿبت إلاؤصو الخضماث     

بت الجؼافُت الىخُضة الآلحي: 477777عىضما ًيىن عكم ألاعماٌ   صج فخلضع الػٍغ

477777×32% =07777   
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بت الجؼافُت إلاؤصو  07777ومىه   17حىان إلى غاًت  3الخضماث وجضفع في الفترة اإلادضصة ما بين  صج هي الػٍغ

 حىان أما باليؿبت للظًً ًغغبىن في الضفع باألكؿاؽ فُىؿبم عليهم هفـ العملُت مثل الفئت الؿابلت:  

بت الجؼافُت الىخُضة    07777=  32%×477777  الػٍغ

 حىان 17حىان إلى غاًت 3حؿضص الضفعت ألاولى مً  17777=47%×07777

 ؾبخمبر 34ؾبخمبر إلى غاًت  3حؿضص الضفعت الثاهُت مً  34777= 24%×07777

 صٌؿمبر 34صٌؿمبر إلى غاًت  3حؿضص الضفعت الثالثت مً  34777= 24%×07777

بدىم وشاؾهم الغير ميلف والغير مخعب ملاعهت باألوشؿت   %27ًمىً جلضًغ كُمت الغبذ لهظه الفئت بيؿبت 

 ألاولى.
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 لػسيبت على الدزل إلاحماليللاضىاف املسخلفت : كيفياث خظاب الثالثاملبدث 

 املؿلب لاول: كيفياث خظاب الػسيبت على الدزل إلاحمالي "فئت لازباح املهىيت":

 دزاطت خالت أولى:

  البىاء, جسػع للىظام الحلُلي. مؤؾؿت أشغاٌ

ذ باألعباح لؿىت   : 2734وان الخطٍغ

صج ) الجاهب اإلاضًً للحؿاب اإلاالي للمؤؾؿت(                                                        48.701.000مبُعاث ألاشغاٌ: 070-

اث مؿتهلىت: 07-                               صج                                                                                                 00.130.079مشتًر

ىاث ألازغي:  072-        صج                                                                                                                           3.020.002الخمٍى

                                                                                            صج                          332.810 زضماث مطغفُت وشابهها: 020-

         صج                                                                                                                           3.177.027أعباء اإلاؿخسضمين:  01-

صج                                                                                               400.700الػغائب والغؾىم واإلاضفىعاث اإلاخمازلت: 00-

                                                صج                                                                            0.819.022مسططاث الاهخالواث:  09-

اث زاعج الغؾم على اللُمت اإلاػافت  مسؼون آزغ مضة  -اإلاىاص ألاولُت: مسؼون أٌو مضة+ مشتًر

 خظب حدول حغيير املسصون: جطسيذ لازباح( 3

                                                                                    صج                                                    301.137.330مسؼون أٌو اإلاضة: 

اث زاعج الغؾم على اللُمت اإلاػافت : صج                                                                                             4.722.303مشتًر

  صج323.730.047مسؼون نهاًت اإلاضة:

اث مؿتهلىت:  صج                                                                                   00.130.079.77= 323.730.047-4.722.303+301.137.330مشتًر

  خظب حدول الاهخالكاث:( 2

 صج                                                                          00.029.283اإلاتراهم لبضاًت اإلاضة:  الاهخالن

 صج08.100.831الاهخالن اإلاتراهم لنهاًت اإلاضة: 

                     صج                                    0.819.022.77=00.029.283 -08.100.831: 2734مسططاث ؤلاهخالن لؿىت 

 ألاعباء –الغبذ: ؤلاًغاصاث 

 : خظاب الىخائج ) خظب الؿبيعت( للمإطظتًمثل  :)III- 6) زكم  حدول 

 العىاضس 2734ؾىت 

 زكم لاعمال 48.701.000
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 :( للمإطظتحدول الاهخالكاثخظاب الىخائج ) خظب ًمثل  :)III- 7) زكم  حدول 

 خظاب الػسيبت:    -

 :الػسيبتخظاب ًمثل  :)III- 8) زكم  حدول 

 

 اللظـ الخاغع للػسيبت اليظبت الػسيبت الػسيبت املتراكمت

 327.777أكل مً  0 7 7

 107.777إلى327.773مً  %20 09.777 09.777

 3.007.777إلى107.773مً  %30 120.777 102.777

 1.277.777إلى  3.007.777مً  %35 030.777 899.777

بت على الضزل ؤلاحمالي899.777.77الىدُجت   صج كُمت الػٍغ

 "املدازيل الفالخيت"  كيفياث خظاب الػسيبت على الدزل إلاحمالي فئت: املؿلب الثاوي

 الظيد مدمىد له أزع شزاعيت وكاهذ مسططت كالخالي:

 خظاب الػسيبت على الدزل إلاحمالي فئت "املدازيل الفالخيت"ًمثل  :)III- 9) زكم  حدول 

 

 ؾبيعت املصزعت املظاخت

 بؿاؾا هىخاع 07

 فلفل هىخاع 37

 ؾماؾم هىخاع 07

 مدضصة على ؾبُل الظهغ الخالي 2734الهىخاع لؿىت مع العلم أن الخيالُف اإلاؿبلت في 

 إهخاج فترة -3 59.063.676

اث مؿتهلىت 47.317.608  مشتًر

 زضماث زاعحُت وإؾتهالواث أزغي  1.739.608

 إؾتهالن الفترة-2 49.057.287

 (3-2اللُمت اإلاػافت لالؾخغالٌ) -1 10.006.389

 أعباء اإلاؿخسضمين 1.300.720

 غغائب وعؾىم واإلاضفىعاث اإلاشابهت 567.047

 الفائؼ ؤلاحمالي لالؾخغالٌ-0 8.138.622

 مسططاث الاهخالن 4.938.622

 الىدُجت الدشغُلت-4 3.200.000

 الىدُجت العاصًت-0 3.200.000

 الىدُجت الطافُت للفترة 3.200.000
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 2015الخكاليف املؿبلت في الهكخاز لظىت خظاب ًمثل  :)III- 10) زكم  حدول 

 

 (1املىؿلت) الظعس لادوى الظعس لاكص ى الظعس املخىطـ الخكاليف

 ؾبيعت املصازع

 بؿاؾا 47.977 04.727 02.837 08.407

 فلفل 127.777 037.777 434.777 101.277

 ؾماؾم 924.777 07.977 002.877 134.177

 زىع  84ماعؼ و  077بلغة,  217والؿُض مدمىص لضًه زغوة خُىاهُت مدضصة والخالي: 

 زسوة خيىاهيتًمثل  :)III- 11) زكم  حدول 

 

 الخعيين أضل أحىبي أضل مدلي

 الليمت الخجازيت املخىطؿت الليمت الخجازيت املخىطؿت 

 بلغة خلىب - 07.477

 ماعؼ - 37.4777

 زيران 94.007 -

 املدازيل الصزاعيت:  -

 :جددًد اللاعدة الػسيبيت-

 :جددًد اللاعدة الػسيبيتًمثل  :)III- 12) زكم  حدول 

 

 ؾبيعت املصازع (1الظعس املخىطـ) (2الخكاليف) (3املظاخت) اللاعدة الػسيبيت

 بؿاؾا 62.910 49.560 هىخاع 07 934.500

 فلفل 515.000 343.200 هىخاع 37 1.718.000

 ؾماؾم 442.900 315.300 هىخاع 07 5.104.000

بُت ؤلاحمالُت   صج  0.040.477.77اللاعضة الػٍغ
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  الحيىاهاث:( 2   

 جددًد اللاعدة إلاحماليت:    -

 :جددًد اللاعدة الػسيبيتًمثل  :)III- 13) زكم  حدول 

                                                                                                            

اللاعدة 

 الػسيبيت

 

الليمت الخجازيت  عدد الحيىاهاث

املخىطؿت بعد 

 الخسفيؼ

الليمت الخجازيت  60%الخسفيؼ

 املخىطؿت

 

 خلىب بلغة 40.500 24.300 16.200 230 3.726.000

 ماعؼ 10.500 6.300 4.200 400 1.680.000

 زيران 85.660 51.396 34.264 95 3.255.080

 9.003.797صج  :   اللاعدة الػسيبيت: الػسيبت إلاحماليت

بِخين للمضازُل الفالخُت:)الؼعاعت وجغبُت الحُىاهاث(  مجمىع اللاعضجين الػٍغ

 صج 30.030.497= 9.003.797+ 0.040.477

 للمدازيل الفالخيت:)الصزاعت وجسبيت الحيىاهاث( جددًد اللاعدة الػسيبيتًمثل  :)III- 14) زكم  حدول 

 

 لاكظاؽ الفازق  املعدل الػسيبت الػسيبت املتراكمت

 327777أكل مً  0 %0 0 0

 327.773مً   240.000 %20 48.000 48.000

 107.777إلى

 إلى 107.773مً  1.080.000 %30 324.000 372.000

3.007.777 

إلى  3.007.777مً  4.977.580 %35 5.242.153 5.662.153

30.030.497 

بت على صزل إحمالي جلضع ب: 30.030.497.77إن الضزل ٌؿاوي  صج.              4.002.341.77صج جضفع علُه الػٍغ

ت الىاججت عً إًجاع  بت على الضزل ؤلاحمالي فئت: "مضازُل العلاٍع اإلاؿلب الثالث: هُفُاث خؿاب الػٍغ

 ألامالن اإلابيُت وغير اإلابيُت": 

 :  دزاطت خالت أولى

على صزل هاجج  مً جأحير شلت لالؾخسضام الؿىني اإلابلغ  2730بت كض جدطل زالٌ ؾىت ميلف بالػٍغ

ا.  34.077.77صج, و  397.777.77 ًلضع ب: ؾىىي   صج شهٍغ

 :خظاب الػسيبت

 صج 397.777.77مبلغ ؤلاحمالي لئلًجاع الؿىىي:  -

بت اإلاؿخدلت: اإلا-  صج32.077.77=   7%×  397.777.77بلغ الػٍغ
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  اهيت:دزاطت خالت ز

بت كض جدطل زالٌ ؾىت  ؾخعماٌ الؿىني زل هاجج عً جأحير ؾىىه الفغصي ال على ص 2730ميلف بالػٍغ

ا  17.777.77صج , و  107.777.77بمبلغ ؾىىي   صج شهٍغ

 : خظاب الػسيبت

 صج   107.777.77مبلغ ؤلاحمالي لئلًجاع الؿىىي:  -

بت اإلاؿخدلت : -    صج      107.777.77 =  10%× 107.777.77مبلغ الػٍغ

 دزاطت خالت زالثت:

بت كض جدطل زالٌ ؾىت  على صزل هاجج عً جأحير مدل طو اؾخعماٌ ججاعي,  2730ميلف بالػٍغ

ا47.777.77صج و  077.777.77بمبلغ ؾىىي   صج شهٍغ

 صج       077.777.77مبلغ ؤلاحمالي لئلًجاع الؿىىي:    -

بت:  -  صج      077.777.77الضزل الخاغع للػٍغ

بت اإلاؿخدلت:  -   صج8.777.77= 15%×077.777.77مبلغ الػٍغ

 " كيفياث خظاب الػسيبت على الدزل إلاحمالي فئت" زيىع زؤوض لامىال املىلىلت: املؿلب السابع

 : خٌى خىاضل أؾهم أو خطظ شغواث )أعباح الشغواث(   دزاطت خالت أولى 

ىين وؿبت ول  لضًىا شغهت طاث مؿؤولُت مدضوصة ملفها الجبائي على مؿخىي مغهؼ الػغائب جخيىن مً شٍغ

  :                                                       منهما والآلحي

 : ً ألاٌو  )هى مؿير الشغهت(%47خطت الشٍغ

ً الثاوي: بت  2734شغهت ؾىت مً أعباح الشغهت وان الغبذ الخاص بال %47خطت لشٍغ كبل جؿبُم الػٍغ

بت على أعباح الشغهت 10.559.671علُه هى  ذ بالػٍغ  )هما هى مىضح في جطٍغ

 3.....................صج 37.488.003.77( أعباح خللتها شغهت طاث اإلاؿؤولُت اإلادضوصة3

بت على أعباح الشغهت وؿبت2  2........صج....................... 2.010.820.77= %21( الػٍغ

بت على أعباح الشغواث 1  2-3صج................... 9.303.000.77( أعباح بعض جؿبُم الػٍغ

ً ألاٌو  بت الشٍغ  7.4×1صج ......................... 0.797.901.77خطت عائضة إلايلف بالػٍغ

ً الثاوي  بت الشٍغ  7.4× 1صج ................ 0.797.901.77خطت عائضة إلايلف بالػٍغ

بت على خطظ الشغواء وجمثل  بت على الضزل ؤلاحمالي.  %37مبلغ الاكخؿاع الخاص بالػٍغ  مدغعة مً الػٍغ

  : ً ألاٌو  صج079.790.77= %37×0.797.901باليؿبت للشٍغ

ً الثاوي:   صج079.790.77=37%×0.797.901باليؿبت للشٍغ

اصة ب وبما أن الشغهت لم جطغح على أعباح الشغواث ؾدخعغع إلى غغامت الخأ  :%24زير ٍػ

 : ً ألاٌو  صج372.723.77= %24×0.797.90.1باليؿبت للشٍغ

ً الثاوي:   صج 372.723.77= %24×0.797.90.1باليؿبت للشٍغ

 اإلابلغ ؤلاحمالي: مبلغ الاكخؿاع+ غغامت الخأزير

 ٌ ً ألاو  صج437.379.77: باليؿبت للشٍغ

ً الثاوي:  صج 437.379.77باليؿبت للشٍغ
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ت مً زالٌ زػىع الشغهت إلى الغكابت الجبائُت على اإلاداؾبت مً ؾغف مىخب الخدلُم  وجمذ هظه الدؿٍى

 للمطلحت الغئِؿُت للمغاكبت والبدث على مؿخىي مغهؼ الػغائب.

كيفياث خظاب الػسيبت على الدزل إلاحمالي فئت: "املسجباث ولاحىز واملىذ والسيىع  املؿلب الخامع:

 العمسيت":

 خالت: دزاطت

ت". جبعا للجضٌو الخطاعضي  ىع العمٍغ بت على الضزل ؤلاحمالي فئت"اإلاغجباث وألاحىع واإلاىذ والٍغ جدؿب الػٍغ

 الخالي:

 الؿُض عمغ, ٌعمل في إخضي اإلاؤؾؿاث العمىمُت جدطل على:

 صج20777أحغ كاعضي: 

ؼ الخبرة اإلاهىُت:   مً ألاحغ اللاعضي %32حعٍى

 مً ألاحغ اللاعضي %9ميافأة اإلاغصوص الفغصي 

 %20ميافأة اإلاغصوص الجماعي 

ؼ الؿلت:   صج للىحبت 97حعٍى

ؼ الؿىً:   صج  3777حعٍى

 9أوالص أكل مً  1مً أحغ اإلاىطب الشخظ متزوج ولضًه   %3حؿبُم اإلاؿلمت في الخعاوهُت للمؤؾؿت 

 ؾىىاث.

 جددًد لاحس الطافي: -

بت على الضزل ؤلاحمالي  ًىم 22علما أن عضص أًام العمل ول شهغ جلضع ب  جدضًض الىعاء الخاغع للػٍغ

 بؿاكت لاحسة:-

 ؿاكت لاحسةبًمثل  :)III- 15) زكم  حدول 

 

 عىاضس لاحس لاطاض الظىت أو العدد املبالغ الجصئيت املبالغ الكليت

 لاحس اللاعدي  ًىم 22 26.000 

 حعىيؼ زبرة املهىيت  %12 3.120 

 املسدود الفسدي مكافأة  %8 2.080 

 مكافأة املسدود الجماعي  %24 6.240 

 أحسة املىطب    37.440

 حعىيؼ الظكً   1.000 

 حعىيؼ الظلت 80 ًىم 22 1.760 

 لاحس الخاغع للػسيبت    40.200

 املىذ العائليت 300 3 900 

 لاحس الخام    41.100
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 الاكخؿاعاث    

 الاحخماعي الػمان 37.400 %9 3.369 

 4.549  36.830 IRG 

 الدظبيم 37.440 %1 374 

 لاحس الطافي    32.808

 خظاب الػسيبت:

 صج0.708.77=2.708+0.777=%30(×10.917-17777)

 3.477أهبر مً  2.038.0=7.0×0.708الخسفُؼ:

 :0.708.77-3.477 IRG  

صج0.408:  IRG 

إلاحمالي فئت "فىائؼ الليمت الىاججت عً الخىاشل كيفياث خظاب الػسيبت على الدزل : املؿلب الظادض

 بملابل عً العلازاث املبييت وغير املبييت:

 دزاطت خالت:

بت جىاٌػ عً شلخه في  كُمت الخىاٌػ  2778-72-73والظي جدطل عليها في  2730-72-73ميلف بالػٍغ

ف البُع ب:  37.777.777.77  صج  977.777.77صج جلضع عؾىم ومطاٍع

 صج 0.777.777.77خىاءه ب: لضع كُمت اكج

 صج ول هظه الخيالُف مبرعة.877.777.77جلضع جيالُف الحطٌى على اإلالً وجيلُف ضُاهخه وجدؿبه 

: هي -  ؾىىاث 37ؾىىاث أي أكل مً  9مضة الخىاٌػ

 فائؼ الليمت الخاغع للػسيبت: الفازق ئًجابي بين: -

 ؾعغ الخىاٌػ عً اإلالً

 ؾعغ الاكخىاء

: زمً الخىاٌػ -  جيالُف البُع والغؾىم: –ؾعغ الخىاٌػ

   صج 8.277.777.77= 977.777.77   - 37.777.777.77

ف الطُاهت والخدؿين:  -  ؾعغ الاكخىاء : زمً الاكخىاء  +  مطاٍع

 صج 0.877.777.77=  877.777.77+ 0.777.777.77

بت: ؾعغ الخىاٌػ  -  ءؾعغ الاكخىا –فائؼ اللُمت الخاغع للػٍغ

 صج 2.177.777.77= 0.877.777.77 – 8.277.777.77

بت: -  5%معضٌ الػٍغ

بت- بت: فائؼ اللُمت الخاغع للػٍغ بت:× مبلغ الػٍغ  معضٌ الػٍغ

 صج 334.777.77= %5×  2.177.777.77

م  ًخم الدؿضًض لضي ضىضوق  كابؼ مىً لئلصاعة أن حعُض جلٍى الػغائب, ميان جىاحض اإلالً اإلاخىاٌػ عنها, ٍو

 العلاعاث أو أحؼاء العلاعاث اإلابيُت وغير اإلابيُت
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ووان الؿعغ ألاصوى اإلادضص خؿب مضوهت ألاؾعاع اإلاغحعُت 2م  377إطا وان لضي هظه الشلت مؿاخت كضعها  

 صج:  327.777هى 

م: -  صج 32.777.777.77= 327777× 2م377ؾعغ إعاصة الخلٍى

 (977.777+ 0.877.777) – 32.777.777الفاعق = 

بت الجضًضة=  فائؼ اللُمت -   صج 0.177.777.77الخاغع للػٍغ

بت اإلاطغح به=  -  صج 2.177.777.77فائؼ اللُمت الخاغع للػٍغ

 صج 2.777.777.77=  الفاعق 

بت )الحلىق(   صج 377.777.77=  5%مبلغ الػٍغ

 صج 34.777.77= %34غغامت 

 صج 334.777.77اإلابلغ ؤلاحمالي: 
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 زالضت الفطل:

مً زالٌ التربظ الظي جػمً  كمىا به في اإلاغهؼ الجىاعي للػغائب حعغفذ على الهُيل الخىظُمي 

 الخاص بهم وعلى ول ميىهاجه ومطالحه, وعلى اإلاهام التي جلىم بها هظه ألازيرة. 

بي وزاضت في  هما جمىىا مً الاؾالع على ول الىزائم التي ٌعخمض عليها اإلاغهؼ لخلضًغ وعائها الػٍغ

داث التي ًخم إًضاعها للخىفل بػغائبهم  مطلحت اإلاضازُل لؤلشخاص الؿبُعُين مً زالٌ ول أهىاع الخطٍغ

 خؿب ألاهظمت اإلاىخهجت في كاهىن اإلاالُت.
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مً خالٌ دزاطدىا ملىطىع جلدًس الىعاء الظسيبي  للظسيبت على الدخل إلاحمالي هجد أن 

حعد الظسيبت جلعب دوزا محىزيا في جمىيل خصيىت الدولت لدزحت أمىىىا معها اللٌى أن الظسائب 

زافدا مً زوافد الاًساداث العامت ووطيلت مً وطائل الخىميت لهرا فالدولت حعخمد بشيل أطاس ي على 

 مىازد حبائيت مً أحل جمىيل مشازيعها الاكخصادًت.

وجبين لىا أن الظسيبت على الدخل إلاحمالي حظاهم في كظط إحمالي معين في إلاًساداث  امليزاهيت 

سائب ألاخسي طعيىا إلى إلاحاطت بمخخلف أصىاف املداخيل الخاطعت وجأثير هره الظسيبت على الظ

للظسيبت وفعاليتها مع دزاطت حاالث جطبيليت الخاصت بيل صىف على حدي على مظخىي مسهص 

 الظسائب.

هما أن عمليت جحدًد الىعاء الظسيبي جخطلب املصج بين الطسق الىميت والىيفيت لخحدًد 

عخماد على طسيلت واحدة أو هىع واحد مً طسق الخحدًد الىيفيت أو كيمت هرا الىعاء وال ًيبغي الا 

الىميت على حد الظىاء وفي مجاٌ الخحصيل وحدها أن هىان طسيلخين للخحصيل وهما اجضح لىا 

الدشسيع الجصائسي ًدبع العدًد مً أهظمت فسض الظسيبت التي جمثلذ في الىظام الحليلي وهظام 

 الظسيبت الجصافيت الىحيدة.

 ومىه جىصلىا إلى الىخائج الخاليت:              

إن الظسيبت على الدخل إلاحمالي هي مىزد مالي دائم ومخجدد حيث ًخم جحصيلها ولما جحلم دخل  1

 أو زكم أعماٌ

 احظاع مجاٌ جطبيم الظسيبت والظهىلت التي جخمخع بها عىد ألاداء 2

امليلف على حظب اطخطاعخه لرلً ًخم وطع طلم اكترابها مً مبدأ العدالت الظسيبيت إذ ًدفعها  3

 جصاعدي جحدد على أطاطه هره الظسيبت

هىان حعدد في املداخيل امليىهت للىعاء الظسيبي للظسيبت على الدخل إلاحمالي مما ًؤدي إلى  4

صعىبت الخحصيل ملبلغ الظسيبت والخعليد في الحظاباث وبالخالي الىكىع في ألاخطاء طىاء بالصيادة أو 

لىلصان ففي حالت الىلصان جخعسض املؤطظت إلى علىباث وغساماث ماليت وفي حالت الصيادة حسمان ا

 املؤطظت مً جىظيف املبلغ املحجىش لدي مصلحت الظسائب 

 اثبات صحة الفرضيات

 الفرضية ألاولى صحيحة )الضريبة فريضة الزامية على ألاشخاص( ذلك ألن :

ظت احبازيت على ألاشخاص ًجب عليهم دفعها, وجحصل للظسيبت خاصيت الالصاميت بأنها فسي

 باطخعماٌ الجبر

 الفرضية الثاهية صحيحة ) يتم ثحديد الوعاء الضريبي وفق طريقتين( ذلك أن:

املشسع الجصائسي طً طسيلخين لخحدًد الىعاء الظسيبي جمثلذ في طسق هميت حيث ول طسيلت جىخمل 

 ألاخسي 
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التغيرات التي جاء بها النظام املحاسبي املالي ملعالجة ضرائب الفرضية الثالثة صحيحة)ماهي 

 (الدخل إلاجمالي

 أهه فعال خصص بعع الحظاباث لظسائب الدخل.

 الاقتراحات والتوصيات:

لترهيز في مىح إلاعفاءاث الظسيبيت على أهم عىصسيً محفصيً على الاطدثماز واملخمثالن في زأض  1

 وعدد مىاصب الشغلاملاٌ املخصص إلعادة الاطدثماز 

حظدًد مبلغ الظسيبت على الدخل إلاحمالي ًخم بشيً بىيي وذلً لخجىب املخاطس والظسكت أو  2 

 الظياع

إكامت حعاون بين إدازة الظسائب ومخخلف إلاًدازاث وييخج عً ذلً الخعاون جصويد هره إلادازة بما  3

 جحخاج مً معلىماث وجىطيحاث حٌى أوشطت امليلفين.
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 ملخص

إن جقدًس الىعاء الضسيبي  للضسيبت على الدخل إلاجمالي هجد أن الضسيبت جلعب دوزا محىزيا 

في جمىيل خصينت الدولت لدزجت أمكننا معها القىل أن الضسائب حعد زافدا من زوافد الاًساداث العامت 

من أجل جمىيل  ووسيلت من وسائل الخنميت لهرا فالدولت حعخمد بشكل أساس ي على مىازد جبائيت

 مشازيعها الاقخصادًت.

إن الضسيبت على الدخل إلاجمالي هي مىزد مالي دائم ومخجدد حيث ًخم جحصيلها كلما 

 جحقق دخل أو زقم أعمال.

 احساع مجال جطبيق الضسيبت والسهىلت التي جخمخع بها عند ألاداء

خطاعخه لرلك ًخم وضع سلم واقترابها من مبدأ العدالت الضسيبيت إذ ًدفعها املكلف على حسب اس

 جصاعدي جحدد على أساسه هره الضسيبت

وهناك حعدد في املداخيل املكىهت للىعاء الضسيبي للضسيبت على الدخل إلاجمالي مما ًؤدي إلى صعىبت 

الخحصيل ملبلغ الضسيبت والخعقيد في الحساباث وبالخالي الىقىع في ألاخطاء سىاء بالصيادة أو النقصان 

نقصان جخعسض املؤسست إلى عقىباث وغساماث ماليت وفي حالت الصيادة حسمان املؤسست ففي حالت ال

 من جىظيف املبلغ املحجىش لدي مصلحت الضسائب. 

 : الىعاء الضسيبي، الضسيبت على الدخل إلاجمالي، الخحصيل الضسيبيالكلمات املفتاحية

 

Abstract 
 

        Estimating the tax base for the tax on gross income, we find that the 

tax plays a pivotal role in financing the state treasury to the extent that we 

can say that taxes are a tributary of the revenues of public revenues and a 

means of development for this, as the state relies mainly on fiscal 

resources in order to finance its economic projects. The tax on gross 

income is a permanent and renewable financial resource that is collected 

whenever income or business numbers are achieved. 

The wide scope of tax application and the ease with which it 

performs 

 And its approach to the principle of tax justice, as the taxpayer 

pays it according to his ability, so an upward scale is established on the 

basis of which this tax is determined. 

There is a multiplicity of incomes consisting of the tax base for the tax on 

gross income, which leads to the difficulty of collecting the amount of tax 

and the complexity of the accounts, and thus making mistakes, whether 

by increasing or decreasing. 

Key words: Tax Base, Tax On Gross Income, Tax Collection 
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