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خير " محمــد"لك الحمد ربي حتى تزض ى، وكما ًيبغي بجاللك، والصالة السالم على 

. ألاهام والزحمت املهداة

: أهدي جمزة جهدي املتواضع خالل مشواري الدراس ي إلى

وغمزتني بحبها ودعواتها ... وحملتني في بطنها تسعا... إلى مً أوصاها الزسول بها جالث• 

. إلى مً الجىت تحت أقدامها، حفظها هللا ورعاها... دائما

" أمـــي الغـــالية     "

هذه يا أمي ثمزة السنين   أهديها لك وأنا رافع الجبيـــن 

 كنت لي أفضل معيـن       فلـن أنس ى فضلك إلى يوم الدين

 .شبيل طيبأعز صدًقكل أفزاد عائلتي دون أن أوس ى • 

. و إلى صدًقت العمز و هصفي الثاوي حبيب خدًجت•

. وإلى كل مً دلني إلى طزيق العلم مً ألاساتذة اعترافا لهم بالفضل• 

 تسييرتخصصتدقيقمحاسبيومزاقبتال "2 " إلىجميعالزمالءبدفعتماستر•

 إلىكلمىقدم ًداملساعدةوالىصح

 



 
 

 

 

 

 

الحمد هلل الري أهاز طسيقىا بالعلم، وأزشدها إلى طسيق الخير ووفقىا لعمالىا املتىاضع 

. الري هى قطسة من بحس

إهه من العسفان بالجميل أن أتىحه في بداًة البحث بجزيل الشكس و التقدًس إلى • 

 . على ثىجيهاثه و نصائحه القيمة"مرحىم محمد الحبيب"أستاذي املشسف 

و أتقدم بالشكس إلى أعضاء لجىة املىاقشة الرًن شسفىوي بقبىل املىاقشة املركسة • 

. وتقييمها

كما ال ًفىتني أن أتقدم بخالص الشكس و التقدًس لكل من أسهم بسأًه و شجعني و • 

. لى بكلمة طيبة إلخساج هرا البحث إلى حيز الىحىد

. إلى كل من ساعدها ولى بابتسامة صادقة إلى كل هؤالء حزاهم هللا خيرا• 

 

علما أدبني الدهر     أراني نقص عقلي 

وإذا ما ازددت علما    زادني علما بجهلي 
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 لالكخطاد مالئم مداطبي هظام جبني براتها كائمت دولت ول جميز ضازث التي واإلاالُت الاكخطادًت اإلاظلماث مً

 الػملُاث مً الهائل للىم مدىما جىظُما الىظام هرا ًػمً خُث الدولت، هره في الظائدًً اإلاالي والىظام

ت االثاإلاج شتى في الاكخطادًت اإلاإطظاث أوشؿت غً الىاججت الاكخطادًت  مً هرا والخدماجُت وؤلاهخاحُت الخجاٍز

 وجفي اإلاإطظاث مً الىىع لهرا اإلاالي الىغؼ غً حػبر مداطبُت مػلىماث بخىلُد ٌظمذ أخسي  حهت ومً حهت،

ً، ومخىكػين، خالُين مظاهمين مً بها الطلت ذاث ألاؾساف باخخُاحاث  ئب،الػسا مطالح مثل) الدولت مظيًر

 .ئلخ...الصبائً اإلاىزدًً، ،اإلاالُت الهُئاث...(، الخجازي  السجل وؤلاخطاء، الخخؿُـ

 الظلػت مثل أضخذ فلد ئليها، وبالخاحت اإلاداطبُت باإلاػلىماث الاهخمام اشداد واإلااٌ ألاغماٌ غالم فبخؿىز 

ظػىن  بها ًخػاملىن  الاكخطادًين ألاغىان فيل والىادزة، الثمُىت الاكخطادًت ٌ  بغُت حاهدًً َو  إلاا غليها الخطى

 كساز ألي والازجياش الاهؿالق هلؿت ئليهم باليظبت جمثل فهي اإلاخػددة،كسازاتهم  اجخاذ في وأطاس ي هبير دوز  مً لها

 وميلفت وخُمت جيىن  كد غىاكبها التي التهدًداث ًخػمً الفسص ًخػمً هما كساز ول وألن اجخاذه، غلى طُلبلىن 

ت بالخطائظ جخطف ؤلاؾاز هرا في غليها ٌظدىد التي اإلاداطبُت اإلاػلىماث جيىن  أن بد فال ،سازالل إلاخخر  الػسوٍز

 .اإلاخخر اللساز وؾبُػت لىىع واإلاىاطبت

 غير مً اإلاداطبُت اإلاػلىماث جيىن  بدونها التي اإلاداطبُت اإلاػلىماث حىدة غً الخدًث ئلى ًلىدها ما وهرا

 اإلاىاضفاث غً البدث ئلى ًلىدها زهبدو  وهرا وان، غسع أي في واطخغاللها اطخخدامها جم ما ئذا ومػللت فائدة

 مً غليها الاغخماد ًمىً وبالخالي اإلاىاطبت، بالجىدة جخمخؼ ختى اإلاػلىماث مً الىىع بهرا جىفسها الالشم والخطائظ

خطه ٌػىُه فُما ول الاكخطادًين اإلاخػاملين كبل  .ٍو

 بميان الطػىبت مً فاهه ،اإلاداطبُت اإلاػلىماث مظخخدمي بين والغاًاث ألاهداف وحػازع لخداخل وهظسا

 ٌ  البدث اإلاػىُت ألاؾساف غلى الػسوزي  مً فأضبذ ووافُت، مىاطبت حىدة ذاث مداطبُت مػلىماث غلى الخطى

 اإلاخػمدةوالخجاوشاث  ألاخؿاء مً طالمتها ومدي اإلاداطبُت اإلاػلىماث هره ومىغىغُت ضدق غمان هُفُت غً

ٌ  فالىاكؼ وان، طبب ألي مخػمدة والغير  اإلاػلىماث وغسع ئظهاز في الشفافُت غً حغلب الخػلُل دواعيئن  ًلى

 .اإلاداطبُت

 مػلىماث جىلُد غمان غلى هبير بشيل حظاغد التي السكابُت وآلالُاث الىطائل جخػدد ؤلاؾاز هرا وفي

 ومً اإلاػىُت، للمإطظت الخلُلُت اإلاالُت الىغػُت غً للخػبير الالشمخين واإلاىغىغُت باإلاطداكُت جخمخؼ مداطبُت

 مً جمىً وآلُاث ؾسق  جخػمً التي الجبائُت السكابت هجد اكخطادًت مإطظت ول غلى الخخمُت الىطائل هره

 لِع ألاخيرة هره مً السئِع الهدف أن مً السغم غلى الخدور، اإلادخملت فاثساوالاهد ألاخؿاء غدًد اهدشاف

 .اإلادللت والىدُجت اليشاؽ وحجم ىي مظخ غً البدث هى ما بلدز اإلاداطبُت اإلاػلىماث حىدة مدي مً الخأهد
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 :البحث إشكاليتأوال/ 

 املحاسبيت؟ املعلوماث جودة جحسين في الجبائيتكيف يمكن أن حساهم الرقابت

 

 :الخالُت الفسغُت ألاطئلت ئلى الظابلت ؤلاشيالُت جدلُل ًمىً

ٌ  ًمىً هُف  -  حىدتها؟ مىاضفاث هي وما اإلاداطبُت، اإلاػلىماث غلى الخطى

 اإلاداطبُت؟ اإلاػلىماث حىدة جدظين غلى اإلاظاغدة الجبائُت السكابت وئحساءاث هُاول هي ما  -

ت مظخىي  غلى اإلاؿبلت الجبائُت السكابت ؾسق  هي ما -  حىدة جدظين في حظاهم التي الىالئُت الػسائب مدًٍس

 اإلاداطبُت؟ اإلاػلىماث

 :البحث فرضياثثاهيا/ 

 :الخالُت فسغُاثال مً البدث هرا ئغداد في اهؿللىا

ً) الداخلُت ألاؾساف مً للىثير بالغت أهمُت اإلاداطبُت اإلاػلىماث جىدس ي -  مطلخت) والخازحُت ،(اإلاظيًر

 ...(.الدائىين ب،سائالػ

 .غليها الاغخماد ًمىً ختى خاضت مىاضفاث اإلاداطبُت باإلاػلىماث جخىفس أن ًجب  -

بت الخاغػين اإلايلفين غلى جؿبم تئحباٍز كاهىهُت وطُلت الجبائُت السكابت حػخبر  -  .للػٍس

ت الىزائم الدفاجس، وملازهت فدظ ،بمساكبت هفُلت وؾسق  أدواث الجبائُت للسكابت - مً  للخأهد واإلاداطبُت الخجاٍز

 .صختها مدي

 :البحث أهميت/ ثالثا

 ًمىً أن وما ،الجبائُت للسكابت اإلاباشس وغير آلاخس بالدوز  الخػٍسف خالٌ مً أهمُخه اإلاىغىع هرا ًىدس ي

وحػتري  حشىب أن ًمىً التي والخػلُل الغش مداوالث مً الىثير وئخباؽ باهدشاف السكابت هره غىه حظفس

بت، الخاغػين اإلايلفين كبل مً بها اإلاطسح اإلاداطبُت اإلاػلىماث  بها مطالح اللُام جخىلى السكابت هره وألن للػٍس

 زكابت جخػؼ لها التي اإلاداطبُت اإلاػلىماث فان كاهىهُت، تبظلؿ وجخمخؼ مداًدة خيىمُت ئدازة وهي الػسائب،

 مً خاحتها أن حظخىفي اإلاداطبُت باإلاػلىماث اإلاهخمت لألؾساف ًمىً وبالخالي هبير، خد ئلى حىدتها جخدظً طىف

ٌ  خىاحص أو غىائم دون  ألاخيرة هره  .ذلً دون  جدى

 :البحث أهدافرابعا/ 

 :ًلي فُما هىحصها هدافألا  مً حملت جدلُم ئلى البدث هرا يهدف

 .ئليها مظخخدميها خاحت و اإلاداطبُت اإلاػلىماث حىدة أهمُت بُان -

 .منها ول وبدوز  الجبائُت السكابت مطالح بمخخلف الخػٍسف -

داث خالٌ مً اإلاداطبُت واإلاػلىماث الجبائُت السكابت بين الػالكت جىغُذ -  .الجبائُت الخطٍس

 .اإلاداطبُت اإلاػلىماث حىدة مً الخدظين في الجبائُت السكابت جلػبه أن ًمىً الري الدوز  ئلى الاهدباه لفذ -

 .الجبائي التهسب ميافدت بخالف الجبائُت للسكابت الخفُت ألاخسي  ألادواز ئبساش -
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 .والاكخطادًت السكابُت أهمُتها غلى والخأهُد الجباًت غً الشائػت الظلبُت الىظسة حغُير -

 :املوضوع اخخيار أسباب /خامسا

 ؛اإلاداطبت مجاٌ في الجبائي الخدكُم مىغىع أهمُت -

 ؛الدولُت اإلاداطبت مػاًير جؿبُم مخؿلباث هأخد اإلاداطبُت اإلاػلىماث حىدة مىغىع ئزساء مداولت -

 ؛خطىضا الجبائُت والسكابت غمىما الجبائُت الدزاطاث ئزساء في اإلاظاهمت -

 حدود الدراست:/ سادسا

للميلفين  اإلاداطبُت اإلاػلىماث حىدة جدظين في الجبائُت السكابت دوز  وجىغُذ نبُا غلى البدث ًلخطس

بت الخاغػين ؼ ًخىافم بما للػٍس ت مظخىي  غلى اإلاُداهُت الدزاطت الجصائسي، وواهذ الجبائي والدشَس  مدًٍس

 .لىالًت مظخغاهم الػسائب

ذ ما بين  أنها اإلاُداهُت الدزاطت لهره الصمىُت الخدود جخمثل  .2012-2002أحٍس

 :املخبع املىهج /بعاسا

 الفسغُاث صخت اخخباز و البدث، ئشيالُت حػىع والتي اإلاؿسوخت، الدظاؤالث مخخلف غلى ؤلاحابت أحل مً

 وجطيُفها باإلاىغىع اإلاخػللت اإلاػلىماث حمؼ بهدف الخدلُلي الىضفي اإلاىهج باخخُاز كمىا أغاله، اإلاروىزة

ػاث غلى مخخلف اللىاهين البدث هرا أطلىب في والاغخماد وجدلُلها ت الجبائُت والدشَس  اإلاخػللت الجصائٍس

ت السكابت دزاطت بمىغىع ادة هُفُت الجصائٍس بي الخدطُل ٍش  خالت دزاطت ومىهج الىظسي، ؤلاؾاز فهم بغسع الػٍس

ا اإلاظخػسغت وألادواث الخلىُاث وجؿبُم اإلاُداهُت اإلاػلىماث حمؼ خالٌ مً  ٌظمذ لشا البدث ػؿُاثم غلى هظٍس

 .اإلاىغىع في هرا بالخػمم

 صعوباث البحث: /ثامىا

 اهجاش هرا واحهت التي للطػىباث وباليظبت الطػىباث، مً حملت غلمي بدث أي جىاحه أن الؿبُعي مً

 :هرهس البدث

 ؛اليلُت مىخبت في خاضت الدزاطت مىغىع ًخظ فُما الىخب هلظ -

 ؛اإلاداطبت في اإلاطىب الخدلُم مثل الجبائُت، الخدلُلاث ؼبػ إلحساءاث مفطل دلُل وحىد غدم -

ٌ  وضػىبت ألػسائب إلدازة البيروكساؾُت ؤلاحساءاث خُث مً ضػىباث -  وؤلاخطائُاثاإلاػلىماث  غلى الخطى

ت مً  ؛الرهني بالظس ذلً في والخحجج الػسائب، مدًٍس

 / جقسيم البحث:جاسعا

 ٌ ٌ  زالزت ئلى بدثىا كظمىا ؿسوختاإلا الُتؤلاشي بجىاهب جدُـ غلمُت دزاطت ئلى للىضى  :آلاحي الىدى غلى فطى

 .صل ألاول: الرقابت الجبائيتفال -

ٌ  جؿسكىا مباخث، زالر ئلى بدوزه الفطل هرا كظم ٌ  غمىمُاث ئلى في اإلابدث ألاو  بطفت الجباًت مً ول خى

 أهدافها اهُتها لخىغُذ مخخلفم جددًد خالٌ مً ألازع، غلى الىكائؼ فسغتها هػسوزة الجبائُت السكابتو  غامت
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 الجبائُت ؤلادازة مً ول وواحباث ًىضح خلىق  الري اللاهىوي ؤلاؾاز ئلى جؿسكىا الثاوي اإلابدث وأشيالها وفي

بت، واإلايلف  أهم ذلً في مبرشا لرا الهُئاث اإلاخخطت بالسكابت الجبائُت غلى فًىىص الثالث اإلابدث أما بالػٍس

ت ُيلُت،هال الىطائل  .الجبائُت للسكابت خططتخاإلا والبشٍس

 .الفصل الثاوي: املعلوماث املحاسبيت وجودتها -

ت الجىاهب مخخلف ئلى الفطل هرا في الخؿسق  جم  خُث وبجىدتها، اإلاداطبُت باإلاػلىماث الطلت ذاث الىظٍس

ٌ  اإلابدث في جىاولىا مباخث، زالزت ئلى بدوزه كظم  ألاخيرة بهره الخػٍسف زم اإلاداطبُت، اإلاػلىماث ماهُت ألاو

 اإلاػلىماث حىدة غً للخدًث ظائخط فلد الثاوي اإلابدث أماوبمظخخدميها، أهمُتها، أهىاغها  وؤلاشازة ئلى

 السكابت بين السبـ خاولىا فلد الثالث وفي اإلابدث فيها، مإزسة وغىاملخطائظ  مً بها ًخػلم وما اإلاداطبُت

 مً الخدلم غلى اإلاظاغدة الجبائُت السكابت ؾسق  مً حملت خالٌ مً اإلاداطبُت، اإلاػلىماث وحىدة الجبائُت

ت الػسائب مفدشُت مً ول مظخىي  غلى اإلاداطبُت اإلاػلىماث حىدة  .الىالئُت الػسائب ومدًٍس

 .املحاسبيت املعلوماث جودة جحسين في الفصل الثالث: جقييم فعاليت الرقابت الجبائيت -

ٌ  جمدىزث والتي الخؿبُلُت، للدزاطت البدث مً الثالث الفطل خطظ السكابت  مطالح مً مطلخت خى

ت وهي الجبائُت، ألاٌو  في جىاولىا مبدثين، ئلى الفطل هرا كظم خُث لىالًت مظخغاهم، الىالئُت الػسائب مدًٍس

ت بهره الخػٍسف اتها مهام جىغُذ ئلى ئغافت الخىظُمي وبهُيلها اإلادًٍس للمبدث  باليظبت أما الثالر، الفسغُت مدًٍس

لت مُداهُت خالت خاالث دزطىا دفل الثاوي ت، هره مظخىي  غلى اإلاىخهجت الجبائُت السكابت لؿٍس  جىاولىا خُث اإلادًٍس

لت وفم مػالجتها خالت جمذ باإلايلف  اإلاخػللت اإلاداطبُت اإلاػلىماث ليل شامل هخدلُم اإلاداطبت في الخدلُم ؾٍس

 والخجاوشاث. ألاخؿاء دًدلػ اهدشاف مً غنها هخج وما طىىاث أزبؼ آلخس حػىد والتي اإلاػني

 :السابقت والبحوث الدراساث /عاشرا

اإلاداطبُت،  اإلاػلىماث وحىدة الجبائُت السكابت مىغىعي جىاولذ التي والبدىر الدزاطاث مً الػدًد هىان

 :ومنها هرهس

 اثمً مخؿلب هجصء ملدمت مرهسة، الجبائيت الرقابت دعم في املحاسبي الخدقيق مساهمتدبُذ،  كالب لُاض -

ت الاكخطادًت الػلى ولُت الدظُير، غلى كظم جخطظ مداطبت، اإلااحظخير، شهادة هُل  الدظُير، وغلىم والخجاٍز

 .2011-2010 الجصائس،مدمد خُػس، بظىسة، حامػت

 الجبائي الىظام واكؼ ئلى اطدىادا الجبائُت السكابت دغم في اإلاداطبي الخدكُم مظاهمت ئشيالُت الباخث دزض

بي التهسب ظاهسة وأبسشها مػىكاث، غدة ؾسف مً الىظام هرا ًىاحهها التي ددًاثالجصائسي والخ  جفسشه وما الػٍس

ىت وامخُاشاث غام بشيل الىؾني الاكخطاد مظخىي  غلى لظاؾس مً  التي اإلاىازد ليىن  خاص بشيل الػمىمُت الخٍص

ت طُاطاتها وجىفُر زطم في الدولت غليها حػخمد  مجهىلت كىىاث يف منها ًىطب ما ًىحد الخىمٍى

دراست حالت بمفدشيت الضرائب في  –الرقابت الجبائيت ودورها في الخحصيل الضريبي بُلت طاغد،  -

مرهسة جخسج غمً مخؿلباث هُل شهادة اإلااطتر جخطظ مداطبت وجدكُم، كظم غلىم اإلاداطبت  ،-ألاخضريت
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ت وغلىم ال سة،اهلي مدىد أوالخاج،  دظُير، حامػتواإلاالُت، ولُت الػلىم الاكخطادًت والخجاٍز الجصائس،  البٍى

2012/2012. 

 مإشساث اغخماد خالٌ مً الجصائس، في الػسائب وجدطُل جأطِع كىاغد جدلُل ئلى الدزاطت تهدف هره

 جدلُل واكؼ غلى الدزاطت جلىم هره الجصائسي، خُث الجبائي الىظام لطاغت غلى الخىم أحل ألاداء للدظُير مً

اث ئُتالجبا فاغلُت اإلاطالح  جدطُل خطائظ إلاجمل ألاداء مإشساث بخدلُل وهرا للػسائب الىالئُت للمدًٍس

ت اإلاىازد وهرلً واإلاىاشغاث، السكابت الخدطُل مً الخأطِع الػسائب،  .لرا الػمىمُت والػالكاث البشٍس

 خطادًتالاك الػلىم ولُت ماحظخير، مرهسة ،"الجبائيت والرقابت املحاسبيت املعلوماث" هسدودي، طهام -

ت  .2002/2002 ،الجصائس بظىسة، خُػس، مدمد حامػت الدظُير، وغلىم والخجاٍز

ٌ  لم أنها الدزاطت هره غً ًالخظ ما  حىدة جدظين في الجبائُت دوز السكابت بػُد مً وال كٍسب مً ال جدىاو

بت. اإلايلفين كبل مً بها اإلاطسح اإلاداطبُت اإلاػلىماث  بالػٍس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل ألاول: الركابت الجبابيت

 

 7 

ابت الجباةُت ئخضي ألاصواث الُهالت للمإؾؿاث إلاطالح الػغاةب نلى خض ؾىاء، ئط حهخبر الىكام  حهض الْغ

داث و مهاًىت ألازؿاء و الىٓاةظ و ؤلانُاءاث و ٖظا نضم اخترام  بُت مغاْبت الخطٍغ الظي ًسٛى لإلصاعة الػٍغ

بت، و طلٚ ألهمُتها  البالًت في اجساط الٓغاع و جدلُل الىغهُت الالتزاماث الجباةُت مً ْبل اإلاٙلُحن بالػٍغ

ىت الهمىمُت مً ظهت و مً ظهت أزغي لغصم  الجباةُت للمٙلُحن َهي وؾُلت َهالت جػمً مطلحت الخٍؼ

ُاتهم  داتهم و ؾلٖى اإلاٙلُحن و جدؿِؿهم بأن ئصاعة الػغاةب طاث خػىع صاةم، و هظا ما ًىه٘ـ نلى جطٍغ

بي.  اججاه التزامهم الػٍغ

ابت الجباةُت ْمىا بخٓؿُم هظا الُطل نلى زالر مباخض  ٍوبًغع الخهغ   :وهيأٖثر نلى الْغ

ابتاملبدث ألاول:   اةُت.الجب ؤلاؾاع اإلاُاهُمي للْغ

ابت الجباةُت.املبدث الثاوي:   ؤلاؾاع الٓاهىوي إلاباشغة نملُت الْغ

ابت الجباةُت وأشٙالها. املبدث الثالث:  أظهؼة الْغ
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 الجبابيت ركابتلل إلاطار املفاهيميول: املبدث ألا 

ابت لها صوع َهاٛ في جدُٓٔ  ض أن حهكم أعباخها َالْغ ابت الجباةُت ظؼء مً نمل اإلاإؾؿت التي جٍغ حهض الْغ

ابت الجباةُت جداَل هخاةج  وطلٚ بانؿاءألاهضاٍ اإلاسخلُت َهي جٓىم بخُُٓم نمل اإلاإؾؿت،  أنمالها َالْغ

ىت   ًسخلؿها. ب مًوجداع نلى أمىاٛ الخٍؼ

 ماهيت الركابت الجبابيتاملطلب ألاول: 

 غمىمياث خىل الجباًت /أوال

ت اإلاُغوغ الاْخؿاناثهي مجمىم   والغؾىم وؤلاجاواثالػغاةب  والتي جػمت مً ؾٍغ الضولت ؤلاظباٍع

 .1واإلاؿاهماث الاظخمانُت

، َالجباًت وؤَ غؾىموال غاةبأوؾو مً مُهىمي ٗل مً الػ مُهىم الجباًتح هظا الخهٍغِ ًخطمً 

 .واإلاؿاهماث الاظخمانُت ؤلاجاواثئلى  والغؾىم باغاَتالخهٍغِ الؿابٔ جخػمً الػغاةب 

بت وألن َغغها ومجاٛ اإلاضازُل حجمخطت ألاؾض مً الجباًت مً  جأزظ الػغاةب  بسضمت جغجبـ ال الػٍغ

 باإلاٙلُحن ًإصي للغؾم، ليؿبتبا الشأن هى ٖما صَهه ئًاها هكحر اإلاٙلِ ًخلٓاها زاضت( مباشغة )مىُهت

حن الؿبُهُحن الخاغهحن )ألاشخاص ّ  وئجبام التهغب ئلى (واإلاهىٍى ٛ  التي وألاؾالُب الؿغ  صَههم صون  جدى

هاث لهظا حؿً للػغاةب، ابت أهمها ومً.الكىاهغ هظه بمداعبت الُُ٘لت وآلالُاث الدشَغ  .2الجباةُت الْغ

         الركابت الجبابيتحػريف  /ثاهيا

ابت الجباةُت ججضع بىا ؤلاشاعة ئلى ْب ابت، خُض حهضصث ل الخؿّغ ئلى مُهىم الْغ وجىىنذ اإلاُهىم الهام للْغ

ٔ الخؿت اإلاغؾىمت  الخهاٍعِ ٗان ٗل ش يء ٌؿحر َو ابت هي الخدٓٔ مما ئطا  اإلاغجبؿت بها، َمنها: َالْغ

مها  الخؿأطهِ أو ما مىغىنها َهى جبُان هىاحي ال. اوالٓىانض اإلآغعة والخهلُماث الطاصعة مً أظل جٍٓى

 3ومىو ج٘غاعها

ابت الجباةُت هلخطها:  ُاث اإلآضمت للْغ  أما الخهٍغ

ابت الجباةُت هي  :آزغ حهٍغِ في - ٘خاباث اإلاداؾبُت بما ًخالءم مو الٓاهىن الجباتي حصخُظ مدخىي ال"الْغ

داث اإلآضمت ٗالخطٍغ  .4"ٗالخدٓٔ مً هظا اإلادخىي مو ؤلازباجاث 

                                                 
 .13 ، ص 1998الؿبهت ألاولى،  ألاعصن، الشٓاَت صاع ، م٘خبتالحكىميت ألاجهسة غلى واملاليت إلاداريت الركابتؾلُمان،  خمضي 1
 .55، ص2005 بضون ؾبهت،  ناث الجامهُت، الجؼاةغ،، الؿبهت الشاهُت، صًىان اإلاؿبى اكخصادًاث املاليت الػامتمدمض نباؽ مدغػي،  2
 .19، ص 1997، صاع الؼهغان لليشغ والخىػَو، ألاعصن، بضون ؾبهت، الخصحيذ-الخلييم-مبادا الركابت إلاداريت: املػاًيرنبض الغخمً الطباح،  3
مٓضمت للملخٓى الهلمي ميشىعة مضازلت  ،-خالت الجسابر–هدى إطار ملترح لخفػيل آلياث الركابت الجبابيت للحد مً آثار ألازمت بىنالم ولهي،  4

مت الهاإلاُت، ْؿم نلىم الدؿُحر، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت ونلىم الدؿُحر، ظامه ت َغخاث الضولي خٛى ألاػمت اإلاالُت والاْخطاصًت الضولُت والحٖى

 .06، ص 2009أٖخىبغ  20/21ًىمي الجؼاةغ، نباؽ، ؾؿُِ، 
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داث َدظ "أجها نلى ٖٚظل حهٍغ - ل لخطٍغ بت الخاغهحن اإلاٙلُحن ومؿدىضاث ووزاةٔ سجالث ٗو  لها، بالػٍغ

ٗاهىا ؾىاء ت، ٖظلٚ أو ؾبُهُت شخطُت طاث أ  جدخىحها ملُاتهم التي اإلاهلىماث صحت مً الخأٖض بٓطض مهىٍى

 .1 "تالجباةُ

 واظباتهم أصاء في ملتزمحن اإلاٙلُحن بأن ٔالخدٓ مً الجباةُت ؤلاصاعة جمً٘ التي الىؾُلت" أجها نلى أًػا حهٍغ -

 .2"تاإلاالخك ألازؿاء بخصحُذ لها وحؿمذ

ابت مُهىم بلىعة ًمً٘ ؾبٔ، مما  الجباةُت ؤلاصاعة جٓىم بها التي الهملُاث نلى ئجها مجمىم الجباةُت، الْغ

داث صحت الخدٓٔ مً ْطض  اثالهملُ اٖدشاٍ لًغع اإلاٙلُحن ؾٍغ مً اإلا٘خدبت ومطضاُْت الخطٍغ

بت مً صَو التهغب منها الهضٍ التي الخضلِؿُت  .الضَو الىاظبت الػٍغ

 الركابت الجبابيت أهداف /ثالثا

ابت الؿابٓت الخهاٍعِ زالٛ مً  جدُٓٓها ئلى حؿعى التي ألاهضاٍ بهؼ اؾخسالص ىىاًم٘ الجباةُت للْغ

 :في واإلاخمشلت

اث مسخلِ ومؿاًغة مؿابٓت يمض مً الخأٖض في ًخمشل :اللاهىوي الهدف-1  للٓىاهحن للمٙلُحن اإلاالُت الخطَغ

ؼ ألازحرة، هظه ؾالمت نلى وخغضا لظا وألاهكمت، ابت جٖغ  إلاهاْبت واإلاداؾبت اإلاؿإولُت مبضأ نلى الجباةُت الْغ

بت اإلاٙلُحن بي للتهغب ًماعؾىجها مسالُاث أو اهدغاَاث أًت نً بالػٍغ  .3الجباةُت مؿخدٓاتهم صَو مً الػٍغ

ابت جإصي :ي إلادار  الهدف-2 بت، لإلصاعة هاما صوعا الجباةُت الْغ  والتي جٓضمها التي اإلاهلىماث زالٛ مً الػٍغ

بحر بشٙل حؿاهم اصة في ملُذ ٖو ت في حؿانضها التي والخجاوػاث ألازؿاء ٖشِ بىاؾؿت وهظا اإلاغصوصًت، ٍػ  مهَغ

 .4الجباةُت ؾُاؾتها في لُمتالؿ الٓغاعاث لالجساط طلٚ نً الىاظمت ألازاع وجُٓم ،وؤلاخطاةُاثالحٓاةٔ 

ابت ضٍته خُض :والاكخصادي املالي الهدف-3  الخالنب مً الهامت ألامىاٛ نلى اإلاداَكت ئلى الجباةُت الْغ

ت، ٛ  لػمان ألاشٙاٛ وهظا مً شٙل بأي غُام ٗل مً خماًتها أي ٗالؿْغ ىت أٖبر ئًغاصاث صزى  الهمىمُت، للخٍؼ

اصة وبالخالي اصة ئلى ًإصي مما الهام اّلإلهُ اإلاخاخت ألامىاٛ ٍػ اهُت مؿخىي  ٍػ  أن ئط للمجخمو، الاْخطاصًت الَغ

ابت الاْخطاصًت ألاهضاٍ بت الهالْت غمً مىظىصة الجباةُت للْغ  .5توالجباً الاْخطاص بحن اإلاٖغ

                                                 
1 Pierre beltrame –la fiscalité en France- hachette livre 6 émé .édition .paris.france.1998.p 12. 

 مخؿلباث غمً مٓضمت ميشىعة مظٖغة ،الضريبي التهرب ظاهرة مً الحد في ودورها الجسابر في الجبابيت الركابت وإجراءاث آلياث المُت، بلٓاؾم آًذ 2

تو  الاْخطاصًت الهلىم ، ٗلُتاظؿخحرشهاصة اإلا هُل غة، الدؿُحر، ظامهت ونلىم الخجاٍع  .31-30، ص ص2014-2013 الجؼاةغ، البٍى
اء أخمض نؼام،  3 ٍغ  .166، ص 2000 بضون ؾبهت،  ، صاع اإلاؿحرة لليشغ، ألاعصن،املاليت الػامت والىظام املالي في إلاسالممدمىص خؿحن الىاصي، ٖػ
 .167هُـ اإلاغظو، ص 4
جسغط غمً ميشىعة مظٖغة  ،-دراست خالت بمفدشيت الضرابب في ألاخضريت –رها في الخدصيل الضريبي دو الجبابيت و الركابت بُلت ؾانض، ه 5

ت ونلىم الدؿُحر، ظام هت اٖلي مخؿلباث هُل شهاصة اإلااؾتر جسطظ مداؾبت وجضُْٔ، ْؿم نلىم اإلاداؾبت واإلاالُت، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت والخجاٍع

غة،أوالحاط، مدىض   .07، ص 2015-2014الجؼاةغ،  البٍى
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ابت هجض الاظخماعي الطهُض نلىالاجخماعي:  الهدف-4  اإلاٙلِ اهدغاَاث ومٙاَدت مىو ئلى تهضٍ الجباةُت الْغ

ـ منها ؾهُا وهظا واظبخه، وجدمل أصاء في أو الخٓطحر وؤلاهماٛ الخالنب مشل ضىعها، سخلِبم  مبضأ لخَ٘غ

 .1ناإلاٙلُح بحن اإلاؿىاة

 ئهاومباد: أسباب إجراء الركابت الجبابيت املطلب الثاوي

 أسباب الركابت الجبابيت /أوال

ابي هكام ئًجاص غغوعة ئلى صنذ أؾباب نضة هىإ داث بتبمغاْ ًٓىم ْع ّ  نلى والحُاف اإلاٙلُحن جطٍغ  خٓى

ىت الهمىمُت هاث جىُُظ ومغاْبت الخٍؼ  :2يًل َُما وهلخطها الجباةُت، الدشَغ

بت اإلاٙلُحن بهؼ ٌؿعى :الضريبي التهرب مداربت-1 ّ  بشتى الخداًل ؾٍغٔ نً صَهها مً التهغب ئلى بالػٍغ  الؿغ

 وظىص ئلى الػغوعة صنذ لظلٚ ُْاؾها، ٖطهىبت ْهاهؿا وجىؾو الكاهغة هظه ئلى ضخامت باإلغاَت اإلاسخلُت،

ابُت تهضٍ آلُت ّ  اإلاداَكت نلى ئلى ْع ىت خٓى بي التهغب مداعبت زالٛ مً الخٍؼ  .الػٍغ

دُت أهكمت الحضًشت الجباةُت ألاهكمت أن بما بمداخيله: الخصريذ في بالضريبت املكلف خريت-2  حؿمذ جطٍغ

ذ للمٙلِ  لإلصاعة ومضازُله بيشاؾه اإلاخهلٓت جٓضًم اإلاهلىماث زالٛ مً هُؿه جلٓاء مً بمضازُله بالخطٍغ

بي الىناء لخدضًض أؾاؽ بانخباعها الجباةُت ُترع الػٍغ  طلٚ مً ٗالخأٖض اله٘ـ، ًشبذ لم ما صحُدت اجهأ ٍو

ابت وظضث داث هظه إلاغاْبت الجباةُت الْغ  .الحُٓٓت في مىظىص هى إلاا ومؿابٓتها صحتها مً ٗالخأٖض الخطٍغ

 مبادا الركابت الجبابيت /ثاهيا

ابت جإصي ٗي غ مً بض ال وقاةُها الجباةُت الْغ  :3يف واإلاخمشلت لها ألاؾاؾُت اإلاباصب جَى

و ئن جركيت وجطىير إلادارة الجبابيت: -1 بي الدشَغ بي التهغب إلاداعبت ًُ٘ي ال الػٍغ ٔ لم ما الػٍغ  باصاعة ًَغ

غها ًجب والتي َهالت، ظباةُت غها ئلى ئغاَت والُ٘اءة الخؿىع  ًم ناٛ نلى مؿخىي  جَى  ؤلامٙاهُاث نلى جَى

ت  لض ئطا بالًغع جُي ال الهاملت الُض أن ئال وظه، أخؿً نلى أصاء وقُُتها مً ًم٘نها والتي الالػمت، واإلااصًت البشٍغ

ُاءة طاث زبرة جً٘ و نلى الهمل َمً الػغوعي  ولظلٚ اإلاُضان في ٖو ً اإلاىقُحن ُٖاءة مً الَغ  ئؾاعاث وجٍٙى

ابت الػغاةب مجاٛ في مخسططت  الجباةُت ؤلاصاعة وأنىان إلاىقُي جغبطاث ئظغاء ئغاَت ئلى الجباةُت، والْغ

يُت بغامج ووغو حر في اإلااصًت ؤلامٙاهُاث جخمشل ٖما الىكام الجباتي، ٌشهضها التي الخجضًضاث مو جخماش ى جٍٙى  جَى

حر ئلى اإلاىقُحن، ئغاَت لضي ظُضا هؿي اهؿباناح مالةمت نمل أماًٖ مً الجباةُت لإلصاعة ألاؾاؾُت الشغوؽ  جَى

و زالٛ مً الجباةُت مىقُي ؤلاصاعة جدُحز ًيبغي ٖما الحضًشت، الاجطاٛ ووؾاةل آلالي ؤلانالم أظهؼة  أظىعهم َع

حر  .لهم الالػمت الخضماث ٖخَى
                                                 

اء أخمض نؼام، مغظو ؾبٔ طٖغه، ص مدمىص 1 ٍغ  .167خؿحن الىاصي، ٖػ
 جسطظ ،اظؿخحراإلا شهاصة هُل مً مخؿلباث ٖجؼء مٓضمتميشىعة  مظٖغة، الجبابيت الركابت دغم في املداسبي الخدكيم مساهمتصبُذ،  ْالب لُاؽ 2

 .20، ص 2011-2010 الجؼاةغ،  بؿ٘غة،، زُػغ مدمض ظامهت ،الدؿُحر ونلىم ٍتوالخجاع  الاْخطاصًت الهلى ٗلُت ،ؿُحرالد نلى ْؿم ،مداؾبت
 .21ص ، هُـ اإلاغظو 3
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بي الىكام ٌهخبر :مدكم ضريبي هظام إكامت-2 ابت ألاؾاؾُت اإلآىماث بحن مً الػٍغ  جىه٘ـ خُض الجباةُت للْغ

هُت الؿلؿت هىنُت هاث اإلاجخمو نلى في الدشَغ بي، الىكام بُنها ومً نامت بطُت حؿنها التي الدشَغ  ولظلٚ الػٍغ

ابت جؿبُٔ َان بي وظىص هكام ًخؿلب الجباةُت الْغ  1:زالٛ مً وهظا َهاٛ غٍغ

بُت، الهضالت جدُٓٔ -   بُت اإلاهاملت جٙىن  أن أي الػٍغ ت الػٍغ بت اإلاٙلُحن نبح مدؿاٍو  ؛بالػٍغ

و ضُايت جبؿُـ -   بي الدشَغ  والىطىص الٓىاهحن جٙىن  أن ًجب ئط َهمه، للمٙلُحن ًدؿنى ختى الػٍغ

هُت    ؛بألاؾلى  واضحت وؾهلت الدشَغ

 الجبابيت الركابت املطلب الثالث: أشكال

 الركابت الشاملت /أوال

ابت هظه بتب اإلاٙلِ ملِ مؿخىي  نلى اإلاغاْبت بم٘خب جخم الْغ ابت ٌؿمى ما بحن نامت وهمحز الػٍغ  بالْغ

ابت  .الىزاةٔ نلى الشٙلُت والْغ

ابُت نملُت هي :الشكليت الركابت-1 داث لها جسػو ْع  مسخلِ حشمل التي اإلاٙلِ ؾٍغ مً اإلآضمت الخطٍغ

داث، اإلاٙلُحن جٓضًم أزىاء اإلاغج٘بت اإلااصًت ألازؿاء جصحُذ ئلى التي تهضٍ ، الخضزالث  مً أٖضالخ أي للخطٍغ

داث جخػمنها جٓضًم اإلاهؿُاث واإلاهلىماث ُُُٖت  ما بحن مٓاعهت أي ئظغاء صون  الشٙلُت الىاخُت مً الخطٍغ

غ التي وجلٚ مهلىماث ، مً جخػمً  بحن مٓاعهت ئظغاء ؾٍغٔ نً أًػا وجخم ، 2الجباةُت ؤلاصاعة نليها جخَى

 اإلاهلىماث وبؿاْاث الغبـ ٖشٍى مً الجباةُت عةؤلاصا نليها جدطلذ التي اإلاهلىماث نً مو اإلاخأجُت اإلاهلىماث

داث ىاةم G 50 الخطٍغ  . جمخل٘ها التي الهمالء ْو

داث بمغاْبت الىىم هظا ًٓىمالىثابم:  غلى الركابت-2 ت الخطٍغ  ًٓىم خُض صْت، بأٖثر الخطىص نلى الؿىٍى

داث هظه ُدظبخ اإلاداؾبُت، اإلاهلىماث مً مهُىت صعظت له جٙىن  أن الظي ًُترع اإلاٙلِ الهىن   الخطٍغ

غة مو ومٓاعهتها داث في َٓـ الاهخٓاء ًٙىن  وال اهخٓاةُت وهي ،3تاإلاُدشُ لضي اإلاهلىماث اإلاخَى  الصخطُت، الخطٍغ

داث نلى ًٙىن  وئهما ام مغاْبت أظل مً وطلٚ اإلاهىُت مجمل الخطٍغ  .اإلاطغح بها واإلابالٌ ألاْع

 

 

                                                 
1 Michel Bouvier-Marie Christine –l’administration fiscale en France (puf.1988).p48. 

 الكبري  املطاخً مؤسست :خالت دراست-جسابريت دور الامخيازاث الضريبيت في دغم اللدرة الخىافسيت للمؤسست الاكخصادًت الًديى لخػغ،  2

مٓضمت غمً مخؿلباث هُل شهاصة اإلااظؿخحر جسطظ اؾتراجُجُت الؿّى في قل اْخطاص ميشىعة مظٖغة  ،2005إلى  2003للجىىب بسكرة للفترة 

ت، ظامهت مدمض ب  .18، ص 2006/2007ىغُاٍ، اإلاؿُلت، جىاَس ي، ْؿم نلىم الدؿُحر، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت ونلىم الدؿُحر والهلىم الخجاٍع
 .07بىنالم ولهي، مغظو ؾبٔ طٖغه، ص  3
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                                                                                                                                                          الركابت املػملت /ثاهيا

خم ابت مً أهىام زالزت بحن الخمحز ٍو  اإلاهمٔ والخدُٓٔ اإلاداؾبت في اإلاطىب الخدُٓٔ اإلاداؾبي، الخدُٓٔ وهي الْغ

ابت هظه وجخمشل الشاملت تالجباةُ الىغهُت في مجمل  جىاظض بأماًٖ اإلادٓٓحن لألنىان اإلاباشغة الخضزالث في الْغ

خم وشاؾاث اإلاٙلُحن، ابت الخاغهحن اإلاٙلُحن ازخُاع ٍو  :1هاأهم مإشغاث نضة نلى بىاءا الجباةُت للْغ

 .الخجاعي  اليشاؽ إلاٙان الضاةم الخًحر -  

ٗاء أو اإلاؿحر أو اإلاؿخًل للصخظ الخاعظُت الثروة مكاهغ -    .الشغ

 .اإلاخ٘غع  العجؼ -  

م مو مٓاعهت بها اإلاطغح واإلاضازُل ألاعباح أمُت -    .ألانماٛ ْع

ّ  في اإلاىخىط وأهمُت اإلاماعؽ اليشاؽ ؾبُهت -    .الؿى

 .ألاؾاؾُت للٓىاهحن اإلاخ٘غعة الخهضًالث -  

لجباةُت نلى أهه ًمً٘ ألنىان ؤلاصاعة مً ْاهىن ؤلاظغاءاث ا 1-20جىظ اإلااصة " (:(VCاملداسبت  في الخدليم-1

بت اإلاٙلُحن مداؾبت في جدُٓٔالجباةُت ئظغاء  داث ٗل وئظغاء بالػٍغ ت الخطٍغ بت وناء لخأؾِـ الػغوٍع  الػٍغ

غمي ومغاْبتها داث مغاْبت ئلى الخدُٓٔ هظا ، ٍو هني ، 2"بتبالػٍغ اإلاٙلُحن ؾٍغ مً اإلا٘خدبت الجباةُت الخطٍغ  َو

داث مغاْبت منها ٌؿتهضٍ التي الهملُاث مجمىنت" أهه تفي اإلاداؾب الخدُٓٔ  ؾٍغ مً اإلا٘خدبت الجباةُت الخطٍغ

دظ اإلاٙلِ بت َو ٓت ٗاهذ مهما مداؾبخه بالػٍغ  اإلااصًت اإلاهؿُاث مو جؿابٓها مضي مً والخأٖض خُكها ؾٍغ

ت ختى ويحرها، ٗان الؿ "مطضاُْتها مضي ًدؿنى مهَغ ابت مهما  ىض اإلاؿخهمل خُض جماعؽ ؤلاصاعة خٔ الْغ

ت بىاؾؿت أهكمت ؤلانالم آلالي ًمً٘ أن حشمل اإلاغاْبت مجمل  ٗاهذ اإلاداؾبت ممؿٖى لحُل اإلاهلىماث, َاطا 

ً الىخاةج اإلاداؾبُت أو  اإلاهلىماث و اإلاهؿُاث و اإلاهالجاث التي حؿاهم بطُت مباشغة أو يحر مباشغة في جٍٙى

 . 3الجباةُت

مً  22اإلااصة الخدُٓٔ اإلاطىب في اإلاداؾبت اإلاإؾـ بأخٙام (: VCP) املداسبت في املصىب الخدليم-2

أٖثر  شمىلُت،أْل  مطىبت،هى ئظغاء مغاْبت  ّ.ئ.ط،م٘غع مً  20اإلااصة  واإلآجن في ،2008ّ.م.ث لؿىت 

مً الخدُٓٔ اإلاداؾبي. هظا الخدُٓٔ ٌهني َدظ الىزاةٔ الخىغُدُت واإلاداؾبُت لبهؼ  وطو هؿاّؾغنت 

ٓت هىو  4جسظ َترة مدضوصة ْض جٓل نً ؾىت مداؾبُت أهىام الػغاةب والتي  ْاهىن  غمً اؾخدضاثها جم ؾٍغ

 في جدُٓٔ هى اإلاطىب الخدُٓٔ"خُض ؤلاظغاءاث، مً الهاصي اإلاداؾبي الحُٓٔ نً ًسخلِ ال وهى 2010 اإلاالُت

بت اإلاٙلُحن مداؾبت  إلاجمىنت أو اصمتمخٓ يحر منها لجؼء ٗاملت أو لُترة الػغاةب مً أهىام نضة أو لىىم بالػٍغ

 .ظباةُت ؾىت نً جٓل إلاضة مداؾبُت مهؿُاث أو نملُاث

                                                 
 .18ًديى لخػغ، مغظو ؾبٔ طٖغه، ص  1
ت الضًمٓغاؾُت الشهبُت 2 ت الجباةُت، وػاعة ؤلاظغاءاث ْاهىن ، الجمهىعٍت الجؼاةٍغ  .10، ص 1 الُٓغة 20 ، اإلااصة2017 للػغاةب، الهامت اإلاالُت، اإلاضًٍغ
 .10ص هُـ اإلاغظو، ، 3الُٓغة  20اإلااصة  3
ابت،  4 بت الخاغهحن للْغ ت الهامت للػغاةب، مُشاّ اإلاٙلُحن بالػٍغ ت الضًمٓغاؾُت الشهبُت، وػاعة اإلاالُت، اإلاضًٍغ  .13، ص 2013الجمهىعٍت الجؼاةٍغ
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مً ْاهىن ؤلاظغاءاث  21اإلااصة  جىظ (VASFE):الشاملت الجبابيت الىضػيت مجمل في املػمم الخدليم-3

 الشاملت الجباةُت الىغهُت في اإلاهمٔ الخدُٓٔ في ٌشغنىا أن الجباةُت ؤلاصاعة ألنىان ًمً٘ الجباةُت أهه

بت الؿبهحن باليؿبت شخاصلأل غ ؾىاء ؤلاظمالي، الضزل نلى للػٍغ ال،  أم الجؼاةغ في ظباتي مىؾً لضحهم جَى

بت بهظه مخهلٓت لضحهم التزاماث جٙىن  نىضما ٛ  نلى ؤلاظابت هى الخدُٓٔ هظا مً الهضٍ أن ٖما ،1الػٍغ  الدؿاؤ

 اإلاالُت والظمت ظهت، مً بها اإلاطغح ضازُلاإلا بحن الاوسجام هظا مٓاعهت ؾٍغٔ نً وطلٚ لٚ هظا؟ أًً مً :الخالي

 6وهظا خؿب اإلااصجحن ناةلخه  وأَغاص الخدُٓٔ مدل الصخظ مهِشت لىمـ اإلاٙىهت أزغي والهىاضغ ظهت مً

خم. والغؾىم اإلامازلتْاهىن الػغاةب اإلاباشغة  مً 98و  في للخدُٓٔ اإلاهمٔ الخاغهحن ألاشخاص ازخُاع ٍو

ٔ تالشامل الجباةُت الىغهُت مجمل   :منها هظٖغ اإلاهاًحر مً مجمىنت َو

ا اإلاطغح اإلاضازُل بحن ججاوـ نضم الػغاةب مُدشُت الخكذ للظًً ألاشخاص -   الكاهغة  والىُٓاث بها ؾىٍى

 .اإلاٙلِ أَغاص مهِشت همـ نً والشاتهت

داثمطضاُْت  لهضم مإشغاث اإلاداؾبت مغاْبت أزىاء الػغاةب مُدشُت ج٘دشِ نىضما -    .خدبتاإلا٘ الخطٍغ

 

 .: أشكال الركابت الجبابيت في الجسابر(1-1)ركم الشكل 

 
 .81ص ، مغظو ؾبٔ طٖغه ،الجبابيت الركابت دغم في املداسبي الخدكيم مساهمتصبُذ،  ْالب لُاؽ :المصدر

 

 

                                                 
 .14، ص  ظغاءاث الجباةُت، مغظو ؾبٔ طٖغهْاهىن ؤلا  ، 1الُٓغة  21اإلااصة  1
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 ملباشرة غمليت الركابت الجبابيت : إلاطار اللاهىويوياملبدث الثا

هاث ْىاهحن نلى الجؼاةغي  الجباتي اإلاشغم هظ بت جىكم وحشَغ ُُُت الػٍغ ّ  َغغها ٖو  ٖما ،جدطُلها وؾغ

ّ  نلى الحُاف أظل مً الجباةُت ؤلاصاعة جمىذ ىت خٓى  .الػُام مً الخٍؼ

ابت نملُت لخىكُم وؾهُا ٛ  لها الحؿً الؿحر وغمان الجباةُت الْغ ّ  ْاهىهُا ئؾاعا اإلاشغم خى  اإلامىىخت للحٓى

ّ  جدضًضو لإلصاعة الجباةُت،  بت للمٙلُحن اإلامىىخت والىاظباث الحٓى  .بالػٍغ

 

 لب ألاول: خلىق إلادارة الجبابيتاملط

داث مغاْبت نملُت وحؿهُل الجُض الخؿبُٔ أظل مً ٛ  الجباةُت الخطٍغ  الجباةُت لإلصاعة الجؼاةغي  اإلاشغم خى

ّ  مجمىم  :وهي مً الحٓى

 الاطالع خم /أوال

داث الجباةُت ؤلاصاعة جغاْب" بت ٗل لُغع اإلاؿخهملت اإلاؿدىضاث و الخطٍغ  ٖما ئجاوة، أو عؾم أو خٔ أو غٍغ

ابت خٔ أن جماعؽ ًم٘نها  أحهابا أو أظىعا جضَو التي و الخاظغ ضُت لها لِؿذ التي الهُئاث و اإلاإؾؿاث نلى الْغ

ٗاهذ مغجباث أو  ؾلبها نلى بىاء   الجباةُت لإلصاعة جٓضم أن اإلاهىُت الهُئاث و اإلاإؾؿاث نلى ًخهحن ؾبُهتها مهما 

غ التي اإلاداؾبُت الىزاةٔ و الضَاجغ  .1"انليه جخَى

ٌؿمذ خٔ الاؾالم ألنىان ؤلاصاعة الجباةُت، ْطض جأؾِـ  "الجباةُت ؤلاظغاءاث ْاهىن  مً 45 اإلااصة جىظ و

بت ومغاْبتها، بخُدظ الىزاةٔ واإلاهلىماث اإلاىطىص نليها  . 2"وناء الػٍغ

جب ،اإلامازلت والهُئاث اإلاإؾؿاث ٗل نلى الحٔ هظا ًماعؾىا أن الجباةُت ؤلاصاعة ألنىان ًمً٘ ئلى  ؤلاشاعة ٍو

         . 3لألاْ نلى مغاْب عجبت لضحهم الظًً الجباةُت ؤلاصاعة أنىان ؾٍغ مً ئال مماعؾخه ًمً٘ ال الاؾالم خٔ أن

ؼ خٔ الاؾالم َاهه ٌهاْب بًغامت ظباةُت ًترا وح مبلًها مً أما بسطىص الهٓىباث اإلاؿبٓت نىض َع

ؼ مىذ خٔ الاؾالم نلى الضَاجغ واإلاؿدىضاث والىزاةٔ 50000ئلى  5000 ت جَغ صط، ٗل شخظ أو شٖغ

ٓا  61ئلى  45اإلاىطىص نليها في اإلاىاص مً  مً ْاهىن ؤلاظغاءاث الجباةُت، والتي ًخهحن نليها جٓضًمها َو

و أو جٓىم باجالٍ هظه الىزاةٔ ْبل اهٓػاء آلاظاٛ اإلادضصة   .4لحُكهاللدشَغ

                                                 
اع ظىصي،  1 مٓضمت ميشىعة مظٖغة  ،-دراست خالت مدًريت الضرابب لىالًت بسكرة–ور الركابت الجبابيت في زيادة الخدصيل الضريبي دمدمض ٍع

ت، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت  ٖجؼء مً مخؿلباث هُل شهاصة اإلااؾتر في الهلىم اإلاالُت واإلاداؾبت، جسطظ جضُْٔ مداؾبي، ْؿم الهلىم الخجاٍع

ت ونلىم الدؿُحر،  .06، ص 2012/2013الجؼاةغ، ظامهت مدمض زُػغ، بؿ٘غة،  والخجاٍع
 .23ْاهىن ؤلاظغاءاث الجباةُت، مغظو ؾبٔ طٖغه، ص ، 45اإلااصة  2
اع ظىصي، مغظو ؾبٔ  3  .07ص طٖغه،مدمض ٍع
 .27ص  ُت، مغظو ؾبٔ طٖغه،ْاهىن ؤلاظغاءاث الجباة، 62اإلااصة  4
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 املػاًىت في الحم /ثاهيا

  اإلاهاًىت خٔ باظغاء الترزُظ ًمً٘ ال "نلى الجباةُت ؤلاظغاءاث ْاهىن  مً 35 اإلااصة جىظ
ا
  عةِـ مً ئال

 .1"ألازحر هظا ًُىغه ْاض ي أو ئْلُمُا اإلاسخطت

 مإؾؿا ،اإلاإهل الجباةُت ؤلاصاعة مؿإوٛ ؾٍغ مً الٓػاةُت للؿلؿت اإلآضم الترزُظ ؾلب ًٙىن  أن ًجب

 2 :ًأحي ما الخطىص وظه نلى وجبحن اإلاهاًىت لها جبرػ بدُض ؤلاصاعة خىػة في هي التي البُاهاث ٗل نلى وأن ًدخىي 

 .باإلاهاًىت اإلاهىىي  أو الؿبُعي الصخظ حهٍغِ -  

 .مهاًىتها ؾدخم التي ألاماًٖ نىىان -  

ّ  وظىص منها ًُترع التي والٓاهىهُت الُهلُت الهىاضغ -    .لها صلُل نً البدض ًخم والتي ،ِؿُهجضل ؾغ

 .وضُاتهم وعجبهم اإلاهاًىت نملُاث باظغاء اإلاٙلُحن ألانىان أؾماء -  

ّ  وظىص نلى أصلت حشٙل التي وألامالٕ الىزاةٔ وحجؼ اإلاهاًىت جخم  .هوعْابخ الٓاض ي ؾلؿت ، جدذجضلِؿُه ؾغ

                                                  ألاخطاء   اسخدران خم /ثالثا

في  ؾىاء ًغج٘ب زؿأ ٗل اؾخضعإ ًجىػ " نلى اإلامازلت والغؾىم اإلاباشغة الػغاةب ْاهىن  مً 327 اإلااصة جىظ

بت هىنُت ، ؾٍغٔ نً اإلاإؾؿت والغؾىم الػغاةب مً ٗان ألي باليؿبت َغغها، مٙان في أو الػٍغ  وطلٚ الجضاٛو

بت مً باإلنُاء الٓاض ي الٓغاع َيها ًطضع التي تالؿى جلي التي الشاهُت الؿىت اهتهاء ئلى ياًت  " 3.ٛ ألاو  الػٍغ

 والخدليم الركابت خم /رابػا

ابت خٔ ٌهخبر  اإلآضمت اإلاهلىماث وضضّ صحت مً للخأٖض الجباةُت لإلصاعة اإلامىىخت الطالخُاث أهم مً الْغ

داث بت اإلاٙلُحن في جطٍغ خم بالػٍغ  :4 يًل ما زالٛ مً طلٚ ٍو

ٛ  اثاإلاهلىم ؾلب -   داث في واضحت يحر هٓؿت أي خى  شٙل في اؾخبُان جىظُه زالٛ مً اإلا٘خدبت الخطٍغ

 وؾلب البدض حهمُٔ الجباةُت لإلصاعة ًمً٘ الغص نضم خالت وفي اإلاٙلِ، ئلى جغؾل مً ألاؾئلت مجمىنت

 .الخىغُداث

ٛ  الخىغُداث ؾلب -   ذ مً مهُىت هٓؿت خى  مهُىت لؿىت ٍداثالخطغ  ججاوـ نضم في الشٚ نىض الهام الخطٍغ

 .لها الؿابٓت والؿىىاث

                                                 
 .17ص  ُت، مغظو ؾبٔ طٖغه،ْاهىن ؤلاظغاءاث الجباة، 34اإلااصة  1
  .17 ص ،ُـ اإلاغظوه، 35اإلااصة  2
ت الضًمٓغاؾُت الشهبُت، ْاهىن  3 ت اإلاالُت، اإلامازلت، وػاعة والغؾىم اإلاباشغة الػغاةب الجمهىعٍت الجؼاةٍغ ، 327 اإلااصة ،2017 للػغاةب الهامت اإلاضًٍغ

 .83، ص 1الُٓغة 
 .10-09ص  ُت، مغظو ؾبٔ طٖغه،ْاهىن ؤلاظغاءاث الجباة، 19اإلااصة  4
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ٛ  ٖما ا الجباةُت لإلصاعة الجباتي اإلاشغم زى ابت نملُت مماعؾت مً جم٘نها خْٓى هظه  ئجبام ونضمالجباةُت،  الْغ

 .الهملُت هظه وهخاةج ئظغاءاث بؿالن الى ًإصي ؤلاظغاءاث

 ضرابباملطلب الثاوي: واجباث املكلفين بال

 بابيتالج الىاجباث /أوال

بت زاغو ظضًض مٙلِ ٗل نلى ًترجب :بالىجىد الخصريذ-1 بت أو ؤلاظمالي الضزل نلى للػٍغ  أعباح نلى الػٍغ

ٗاث دا وشاؾه لبضاًت ًىم ألاولى 30 ًٓضم زالٛ أن الشغ  ئْلُمُا، لها الخابو الػغاةب مُدشُت ئلى بالىظىص جطٍغ

ت اإلاهلىماث ئلى ئغاَت أإلاٙلِ ونىىان اؾم ولٓب َيها ًدضص  .1للمدل الغةِس ي واإلآغ وشاؾه لؿبُهت الػغوٍع

 الخاغهحن ما، و ليشاؽ اإلاماعؾحن اإلاٙلُحن نلى ًجب :ألاغمال لركم الثالثيت أو الشهريت الخصريداث-2

ذ الغؾىم و للػغاةب م الخطٍغ  ؾبُهت خؿب ئْلُمُا اإلاسخطت اإلاطالح لضي أو زالسي شهغ ٗل زالٛ أنمالهم بْغ

ذ اٖخخاب ًجب.اليشاؽ وهىم اإلاإؾؿت  لُغع الحُٓٓي للىكام الخابهت للمإؾؿاث الشهغي باليؿبت الخطٍغ

بت بت اإلاٙلُحن نلى ًخهحن ٖما (G50) اإلاىالي، للشهغ ألاولى ًىما الهشٍغً في غٍغ  ألاولى ًىما الهشٍغً في بالػٍغ

بت اإلاٙلُحن نلى ًخهحن اإلاىالي، ٖما للشهغ  ًسظ َُما ٍداتهمجطغ  اٖخخاب اإلابؿـ الخاغهحن للىكام بالػٍغ

بت  ًىم 20 زالٛ اإلاػاَت الُٓمت نلى ٖظا الغؾم و اإلانهي اليشاؽ نلى الغؾم أظىع(،و) ؤلاظمالي الضزل نلى الػٍغ

م جدُٓٔ جم الظي اإلاضوي للشالسي اإلاىالي للشهغ ألاولى ذ هظا ًخم جٓضًم خُض ألانماٛ ْع  ْباغت ئلى الخطٍغ

بت صًً جدطُل زالله مً لُخم بتبالػٍغ اإلاٙلِ مٓغ لها ًدبو التي الػغاةب  .2الػٍغ

بت اإلاٙلُحن الجباتي اإلاشغم ألؼم :الىخابج أو باألرباح السىىي  الخصريذ-3 ذ اٖخخاب بالػٍغ  ؤلاظمالي الخطٍغ

ٛ  ْبل والىخاةج ل أو دخىي  ٗل مً أٍَغ ذ هظا ؾىت، ٍو  :3ًلي ما نلى الخطٍغ

ت الهىاضغ -   بت الخاغو الضزل لخدضًض الػغوٍع  .للػٍغ

بي لالْخطاص الخاغهت ألاعباح ُْمت -    .الػٍغ

بت اإلاٙلِ ُٖالت جدذ ظباةُا ٌهخبرون الظًً ألاشخاص ْاةمت -    .بالػٍغ

 .والخٙالُِ ألانباء ومسخلِ اليشاؽ بهملُاث اإلاخهلٓت الجباةُت ؤلازباث وزاةٔ -  

داث هظه جدغع  جب الجباةُت ؤلاصاعة ئلى وجغؾل زاضت مؿبىناث نلى الخطٍغ  أن الػغاةب ُدشم نلى ٍو

بت وضال للمٙلِ ٌؿلم  .الالتزام بها بهض بالػٍغ

                                                 
 .47مغظو ؾبٔ طٖغه، ص  أإلامازلت والغؾىم الػغاةب ْاهىن ، 183اإلااصة  1
شهاصة  هُل مخؿلباث غمً مٓضمتميشىعة  مظٖغة الجسابر في الضريبي التهرب مكافدت في وأثرها الجبابيت الركابت فػاليتبىشغي،  الًاوي نبض 2

 .102ص، 2011-2010 ،الجؼاةغ جلمؿان، ظامهت وبىٕى مالُت هٓىص جسطظ أالْخطاصًت الهلىم في اإلااظؿخحر
 .101-99ص ص  هُـ اإلاغظو، 3



 الفصل ألاول: الركابت الجبابيت

 

 07 

م :إلاخصاةي الخػريف ركم وضؼ-4  ئلى واإلاىظهت بيشاؾهم اإلاخهلٓت الىزاةٔ ٗل في ًبرػ ئخطاتي حهٍغِ ْع

الجباةُت،  للملُاث الجباتي الدؿُحر حؿهُل ئلى وحهضٍ.مهها الهمىمُت اإلاخهامل اإلاطالح أو وؤلاصاعاث ألاشخاص

م هظا بىغو الالتزام نضم ٍإصيو  ذ بمهلىماث أو الْغ ّ  مً اإلاٙلُحن خغمان ئلى نىه زاؾئت الخطٍغ  :الخالُت الحٓى

 .اإلاػاَت الُٓمت نلى الغؾم مً ؤلانُاء شهاصاث حؿلُم -  

ٛ  مً مؿخسغظاث حؿلُم -    .الػغاةب ظضاو

ّ  صَو نً ْاهىهُت جأظُالث مىذ -    .والغؾىم الحٓى

ذ خالت في :اليشاط غً الخىكف أو ل بالخىاز  الخصريذ-5 ٛ  الخطٍغ ِ أو بالخىاػ  اإلاٙلُىن  ًلؼم اليشاؽ نً الخْى

ذ ش ابخضاء أًام 10 زالٛ طلٚ نً بالخطٍغ ِ مً جاٍع ٛ  خالت وفي.اليشاؽ نً الخْى ذ اٖخخاب ًخم الخىاػ  جطٍغ

 ٛ ش ًخػمً بالخىاػ ٛ  جاٍع اة خالت أما في اإلاخىاػلحن، وبُاهاث الخىاػ ذ الُُٓض طوي  نلى َُخهحن الَى  باإلاضازُل الخطٍغ

بت الخاغهت ا مً انخباعا ألشهغ (06) أظل في للػٍغ ش الَى  .1ةجاٍع

                                                                    املداسبيت لىاجباثا /ثاهيا

و مً ْاهىن ؤلاظغاءاث الجباةُت ًجب الاخخُاف بالضَاجغ اإلاىطىص ن 64خؿب اإلااصة  ليها ؾىاء في الدشَغ

مً الٓاهىن الخجاعي, و هظا  12ؾىىاث اإلاىطىص نليها في اإلااصة  10ةٔالجباتي أو في الٓاهىن الخجاعي و الىزا

ش لل٘خابت َُما ًسظ ةٔ اإلاداؾبُت و ٖظا الىزاةٔ الشبىجُت, ال ؾُما َىاجحر الشغاء التي  ابخضاء مً آزغ جاٍع

غها َُما ًسظ الىزاةٔ الشبىجُت ًماعؽ نليها خٔ اإلاغاْبت و الاؾالم ش جدٍغ . أما 2و الخدُٓٔ, لم الضَاجغ و جاٍع

 .3يالضَاجغ اإلاداؾبُت الٓاهىهُت و اإلالؼمت نلى اإلاٙلُحن الخاغهحن للىكام الحُٓٓي ه

 .الجغص صَتر -  

 .الُىمُت صَتر -  

 .اإلاغاؾالث وؾىضاث اإلاداؾبُت الضَاجغ خُل -  

م ترصَ نً نباعة :اليىميت دفتر-1  ابه جٓىم التي الهملُاث َُه حسجل اإلاسخطت اإلاد٘مت ْبل مً ومسخىم مْغ

ش  اإلاإؾؿت  الُىمُت صَتر بمؿٚ ملؼم الخاظغ ضُت له مهىىي  أو ؾبُعي شخظ ٗل أن مخخابهت خُضبخىاٍع

سجل اّ ئلى ئغاَت شؿب أو َغاى جٕغ صون  ومً باهخكام اإلاإؾؿت وشاؽ بُىم نملُاث ًىما َُه َو  ئَع

 .مسخلِ الهملُاث بازباث الخاضت ثاإلاؿدىضا

ٛ  نىاضغ بجغص الُٓام الخجاع نلى ًجب :الجرد دفتر-2  مً 10 اإلااصة جىظ الؿىت زالٛ ألاْل نلى مغة ألاضى

ا ًجغي  أن الخاظغ ضُت ًدمل مهىىي  أو ؾبُعي شخظ ٗل نلى ًجب"ه:نلى أه الخجاعي  الٓاهىن   بجغص ؾىٍى

ٛ  نىاضغ  ."الجغص بضَاجغ وألاعباح الخؿاةغ وخؿاب حزاهُتاإلا ئنضاص بٓطض خؿاباجه وزطىم أضى

                                                 
 .51اإلامازلت، مغظو ؾبٔ طٖغه، ص  والغؾىم الػغاةب ْاهىن ، 196اإلااصة  1
 ..27ص  ُت، مغظو ؾبٔ طٖغه،ْاهىن ؤلاظغاءاث الجباة، 46اإلااصة  2
 .103مغظو ؾبٔ طٖغه، ص بىشغي، الًاوي نبض 3
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 والىزاةٔ اإلاداؾبُت بالضَاجغ الاخخُاف اإلاٙلِ الجؼاةغي  اإلاشغم ًلؼماملراسالث:  وسىداث الدفاجر خفظ-3

 الٓاهىن  مً 12 للماصة وؾبٓا.ؾىىاث 10 إلاضة الخجاعي  في الٓاهىن  ئليها اإلاشاع الؿىضاث ئلى ئغاَت لها الشبىجُت

ش مً ابخضاء   اإلاضة هُـ اإلاغاؾالث ؾُلت بؿىضاث الاخخُاف ًجب اههَ الخجاعي  غها، جاٍع  ظهه ئزالٛ أي ٖما جدٍغ

ؼ ئلى ًإصي الظٖغ الؿابٔ الشغوؽ  للىاظباث مدالُا ٌهخبر اإلاٙلِ َان وبالخالي اإلادٓٓحن ْبل مً اإلاداؾبت َع

 .اإلاداؾبُت

 بالضريبت املكلفين خلىق  :الثالث املطلب

ّ  مً مجمىنت الجباتي اإلاشغم مىذ الظٖغ الؿابٓت بالىاظباث الالتزام هدُجت بت للمٙلُحن الحٓى  ما منها بالػٍغ

م باظغاءاث مخهلٔ هى ما الخدُٓٔ ومنها باظغاءاث هى مخهلٔ  .الخٍٓى

 بالخدليم املخػللت الضماهاث /أوال

بت اإلاٙلِ ًخمخو  ًإصي بها ؤلازالٛ أن ٖما اخترامها اإلاغاْبحن نلى ًخىظب بالخدُٓٔ مخهلٓت بػماهاث بالػٍغ

 :ًلي ما الػماهاث هظه أهم ومً.نىه اإلاترجبت الىخاةج وئلًاء الخدُٓٔ ئلى بؿالن

بت اإلاٙلِ ئنالم ًجب :املسبم إلاغالم-1  ئشهاع ئعؾاٛ زالٛ مً الخدُٓٔ نملُت في الشغوم ْبل مؿبٓا بالػٍغ

ٔ بت، بمُشاّ اإلاٙلُحن بالخدُٓٔ ًَغ ه نلى ًىظ والظي بالػٍغ  اإلاٙلِ ٌؿخُُض أن نلى ،وواظباجه خْٓى

بت  اإلاداؾبي للخدُٓٔ باليؿبت ًىم (15) و اإلاداؾبي، للخدُٓٔ باليؿبت أًام10ْضعها  الخدػحر مضة مً بالػٍغ

ش مً ابخضاءا الشاملت، الجباةُت للىغهُت اإلاهمٔ  .1ؤلاشهاع هظا اؾخالم جاٍع

بت مٙلِ ٗل ٌهلم :مسدشار أو بىهيل الاسخػاهت في الحم-2  ازخُاعه مً بمؿدشاع الاؾخهاهت بامٙاهُت بالػٍغ

 نملُاث بضاًت مو وهظا الػغاةب، ئصاعة جؿغخها التي الاْتراخاث ومىاْشت اإلاغاْبت نملُاث ؾحر مخابهت ْطض

 .2مالخٍٓى باناصة ؤلاشهاع ئعؾاٛ نىض الخدُٓٔ

بت زاص مهُىت بُترة خهلٔاإلا اإلاداؾبت في الخدُٓٔ اهخهى ئطا :املداسبي الخدليم ججدًد غدم-3  أو عؾم أو بػٍغ

ُما ،والغؾىم الػغاةب مً مجمىنت بت اإلاٙلِ َيها اؾخهمل التي نضا الحاالث َو ا بالػٍغ  ْضم أو جضلِؿُه ؾْغ

 هُـ في ظضًض بخدُٓٔ الُٓام حؿخؿُو ال ؤلاصاعة َان أزىاء الخدُٓٔ، ٗاملت يحر أو صحُدت يحر مهلىماث

 .3ةاإلااص بىُـ والغؾىم الػغاةب هُـ بسطىص الضَاجغ،

 في اإلاٙان بهحن الخدُٓٔ مضة جخهضي أن ؤلاظغاءاث البؿالن ؾاةلت جدذ ًمً٘ ال :الخدليم مدة جددًد-4

داث م ؾبٓا آظاال مدضصة اإلاداؾبُت والىزاةٔ الخطٍغ ا اإلادٓٔ ألانماٛ لْغ  اإلاإؾؿت، َمشال وشاؽ وؾبُهت ؾىٍى

 ؾىت لٙل صط، 1000.000 ًخهضي ال به اإلاطغح الؿىىي  م أنمالهاْع ٗان ئطا الخضماث، جأصًت للمإؾؿت باليؿبت

                                                 
بتبا اإلاٙلُحن مُشاّ  1 ابت،  الخاغهحن لػٍغ  .21-20ص  ص ،مغظو ؾبٔ طٖغهللْغ
 .38لُاؽ ْالب طبُذ، مغظو ؾبٔ طٖغه، ص  2
 .15ص  ،ْاهىن ؤلاظغاءاث الجباةُت، مغظو ؾبٔ طٖغه، 6الُٓغة  21اإلااصة  3
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م ٗان ئطا أما أشهغ، بأعبهت جدضص مالُت  مالُت ؾىت لٙل صط 5000.000 مً وأْل صط 1000.000 أنمالها ًخهضي ْع

 .1غأشه 6 ب الخدُٓٔ مضة َخدضص َيها مدٓٔ

ّ  الخدُٓٔ َترة جمخض أن ًمً٘ ال الجباةُت الىغهُت إلاجمل اإلاهمٔ الخدُٓٔ خالت في أما ش مً ؾىت َى  اؾخالم جاٍع

  ؤلاشهاع بالخدُٓٔ
ا
ّ  اٖدشاٍ خالت في ئال  .جضلِؿُه ومىاوعاث ؾغ

 الخلىيم بئغادة املخػللت الضماهاث /ثاهيا

م ئناصة خٔ بمماعؾت اإلاغجبؿت الػماهاث جخمشل  أو الغص في والحٔ الخدُٓٔ بيخاةج اإلاٙلِ ئنالم في الخٍٓى

 .الؿهً

بت في عؾالت مىص ى نليها مو ئشهاع  الخلىيم: بئغادة يغالخبل-1 م للمٙلِ بالػٍغ ًغؾل ؤلاشهاع باناصة الخٍٓى

ٗاٍ  م مُطال بٓضع   ومهلال،باالؾخالم أو ٌؿلم له مو ئشهاع باالؾخالم. ًجب أن ًٙىن ؤلاشهاع باناصة الخٍٓى

م بؿ بت مً ٖما ًخهحن ئناصة طٖغ أخٙام اإلاىاص التي ًإؾـ نليها ئناصة الخٍٓى ٓت حؿمذ للمٙلِ بالػٍغ ٍغ

بت   . 2اأو ئنالن ْبىله له وجٓضًم مالخكاجهئناصة حشُ٘ل أؾـ َغع الػٍغ

 خالت في ختى وطلٚ الخدُٓٔ بيخاةج اإلاٙلِ ئبالى الخدُٓٔ نملُت مً الاهتهاء نىض الجباةُت ؤلاصاعة نلى ًجب

ماث،يُاب  جب الخٍٓى ٓت ومدلال تالُ٘اً َُه بما مُطال ؤلاشهاع هظا ًٙىن  أن ٍو بت للمٙلِ حؿمذ بؿٍغ  بالػٍغ

ٓت ئناصة بُهم بت َغع أؾاؽ حشُ٘ل ؾٍغ  جٓضًم أو ْبىله زالٛ مً الغص مً للخمً٘ نلُه اإلاؿبٓت الػٍغ

 .مالخكاجه

ابت الجباةُت أظل  الرد: خم-2 بت الخاغو للْغ ًىما باليؿبت للخدُٓٔ  40مىذ اإلاشغم الجباتي للمٙلِ بالػٍغ

هض نضم الغص في  في اإلاداؾبت والخدُٓٔ اإلاهمٔ في الىغهُت الجباةُت الشاملت لحرؾل مالخكاجه أو ْبىله، َو

بل اهٓػاء أظل الغص ًجب نلى الهىن اإلادٓٔ أن ٌهؿي ٗل الخُؿحراث  هظا ألاظل بمشابت ْبٛى غمني، ْو

بت خٛى مػمىن الخبلٌُ ئطا ؾلب هظا ألازحر طلٚ، ٖما ًم٘ىه، به ت اإلاُُضة للمٙلِ بالػٍغ ض الغص، الشٍُى

بت ئطا جبحن أن ؾمانه مجض أو ئطا ؾلب هظا ألازحر ئنؿاء جُؿحراث ج٘مُلُت  ،3الاؾخمام ئلى اإلاٙلِ بالػٍغ

بت بأظل  خمخو اإلاٙلِ بالػٍغ ًىما باليؿبت للخدُٓٔ اإلاطىب في اإلاداؾبت إلعؾاٛ مالخكاجه أو ْبىله،  30ٍو

ش حؿلُم ؤلاشها   .4عابخضاء مً جاٍع

ؼ ال ٔ في خالت ما ئصا َع بت، َاهه ًجب ئؾالم هظا ألازحر نً ؾٍغ هىن اإلادٓٔ مالخكاث اإلاٙلِ بالػٍغ

م أو ألازظ بهحن الانخباع  مغاؾلت مُطلت ومبرعة. وفي خالت ما ئطا أقهغث هظه ألازحرة ؾببا آزغ إلناصة الخٍٓى

                                                 
 .12ص  ُت، مغظو ؾبٔ طٖغه،ْاهىن ؤلاظغاءاث الجباة، 4م٘غع الُٓغة  20اإلااصة  1
 .11ص  ُـ اإلاغظو،ه، 6الُٓغة  20اإلااصة  2
 .14-11ص ص هُـ اإلاغظو، ، 5الُٓغة  21واإلااصة  6الُٓغة  20اإلااصة  3

 .12ص هُـ اإلاغظو، ، 5م٘غع الُٓغة  20اإلااصة   4
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بت أظال ئغاَُا ْضعه  ًىما إلعؾاٛ  40لهىاضغ ظضًضة لم جً٘ واعصة في ؤلاشهاع ألاضلي، ًمىذ اإلاٙلِ بالػٍغ

 .1همالخكاج

مً ْبل  والغؾىم والحّٓى والًغاماث اإلاهضةجضزل الشٙاوي اإلاخهلٓت بالػغاةب  الطػً النزاعي: خم-3

نىضما ًٙىن الًغع منها الحطٛى ئما نلى اؾخضعإ ألازؿاء  الجزاعي،مطلحت الػغاةب في ازخطاص الؿهً 

بت أو في خؿابها  عي أو جىكُم ُاصةوئما الاؾخاإلاغج٘بت في وناء الػٍغ ًجب أن  .2يمً خٔ هاجج نً خ٘م حشَغ

خؿب  ّ.ئ.ط،مً  70في اإلااصة  والغؾىم والحّٓى والًغاماث اإلاظٗىعةجىظه الشٙاوي اإلاخهلٓت بالػغاةب 

ؼ الجىاعي للػغاةب الخابو له مٙان  الحالت، ؼ الػغاةب أو عةِـ اإلاٖغ ئلى اإلاضًغ الىالتي للػغاةب أو عةِـ مٖغ

بت. ؿلم وضل َغع الػٍغ ب َو   .3تبظلٚ ئلى اإلاٙلِ بالػٍغ

بت الظي لم ًغع بالٓغاع اإلاخسظ بشأن  الحالت،خؿب  ًمً٘ مً ؾٍغ مضًغ  شٙىاه،للمٙلِ بالػٍغ

ؼ الجىاعي  ؼ الػغاةب أو عةِـ اإلاٖغ  للػغاةب،اإلاإؾؿاث ال٘بري أو اإلاضًغ الىالتي للػغاةب أو عةِـ مٖغ

ت في أظل اللجىء ئلى لجىت الؿهً اإلاسخطت أو اإلاد٘ ش اؾخالم ْغاع ؤلاصاع  4مت ؤلاصاٍع  .4ةأشهغ ابخضاء مً جاٍع

ت،ًمً٘ الؿهً في ألاخٙام الطاصعة نً الجهاث الٓػاةُت  ٔ الاؾخئىاٍ  ؤلاصاٍع أمام مجلـ الضولت نً ؾٍغ

اإلاىطىص نليها بمىظب ؤلاظغاءاث اإلاىطىص نليها بمىظب أخٙام الٓاهىن  ووَٓا لإلظغاءاثغمً الشغوؽ 

 .5توؤلاصاٍعْاهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت  اإلاخػمً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .11ص  ُت، مغظو ؾبٔ طٖغه،ْاهىن ؤلاظغاءاث الجباة، 6الُٓغة  20اإلااصة   1
 .28ص هُـ اإلاغظو، ، 70اإلااصة   2
 .28ص  ، هُـ اإلاغظو، 71اإلااصة   3
 .32ص  ، هُـ اإلاغظو ،1الُٓغة  80اإلااصة   4
 .36ص هُـ اإلاغظو، ، 90اإلااصة   5
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 الجبابيتالركابت ب الهيئاث املخخصتاملبدث الثالث: 

ابت نملُت حهخمض ٛ  وألاظهؼة الهُاٗل مً مجمىنت نلى الجباةُت الْغ  ختى، بظلٚ للُٓام ْاهىهُا لها اإلاسى

ٓت ؼا وظُضة مىكمت جماعؽ بؿٍغ ٛ  َٓض لظلٚ وحهٍؼ  مً مجمىنت ألاظهؼة هظه ألنىان الجؼاةغي  غماإلاش زى

ابُت مهمتهم ألصاء نليها الاؾدىاص مً بض ال والحّٓى التي الطالخُاث  .الْغ

 الجبابيت الركابت ألاجهسة :ألاول  املطلب

اث مدًريت/ أوال  DGE))املؤسساث  هبًر

ت أوشئذ حػريف:-1 اث مضًٍغ م  الخىُُظي اإلاغؾىم بمىظب اإلاإؾؿاث ٖبًر  2002/09/28اإلاإعر في  02/303ْع

 ٗل بدؿُحر الىؾني لٙىجها مٙلُت اإلاؿخىي  نلى ضالخُاث ولها 26/12/2005الخىُُظي  باإلاغؾىم واإلاخمم واإلاهضٛ

ابت وختى الخدطُل ئلى الىناء جدضًض مً اإلاهام  .1واإلاىاػناث الجباةُت الْغ

اث الخىظيمي ملدًريت الهيكل-2  ؤسساثامل هبًر

اث ملدًريتل الخىظيمي الهيك(: 2-1)ركم الشكل   املؤسساث. هبًر

 

اث مدًريت مهام-3   (DIW) ثاملؤسسا هبًر

ت جخُ٘ل اث مضًٍغ  الىناء بمهام إلاجاٛ ازخطاضها الخاغهت اإلاإؾؿاث ًسظ َُما اإلاإؾؿاث ٖبًر

حن الؿبُهُحن ألاشخاص ناجٔ نلى الىاْهت والغؾىم الػغاةب ومىاػناث واإلاغاْبت والخدطُل  واإلاهىٍى

                                                 
 .29لُاؽ ْالب طبُذ، مغظو ؾبٔ طٖغه، ص  1
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 مإؾؿتها مدل ٗان ومهما الٓاهىوي، شٙلها ًً٘ مهما الُ٘اهاث أو َهلُا أو الٓاهىن  بٓىة اإلاشٙلت ثوالجمانا

اتها الُهلُت أو الغةِس ي  .1أو مٓغها مضًٍغ

 ثاهيا/ املدًريت الجهىيت للضرابب  

اث جػمً حػريف:-1 ت اإلاضًٍغ ت جمشُل للػغاةب الجهٍى  ُضخ الجهىي، اإلاؿخىي  للػغاةب نلى الهامت اإلاضًٍغ

ت، ؤلاصاعة نً الطاصعة والٓغاعاث الخهلُماث وجؿبُٔ البرامج جىُُظ حؿهغ نلى ٍؼ  الىقُُُت الهالْت جػمً ٖما اإلاٖغ

ت بحن ؤلاصاعة ٍؼ اث اإلاٖغ اث جخىلى ؤلاؾاع هظا وفي للػغاةب، الىالةُت واإلاضًٍغ ت اإلاضًٍغ نمل  للػغاةب جيشُـ الجهٍى

اث مه وجيؿُٓه وجىظيهه لُميؤلاْ الزخطاضها الخابهت الىالةُت اإلاضًٍغ  جىظض الىؾني اإلاؿخىي  ومغاْبخه. نلى وجٍٓى

اث حؿهت ت مضًٍغ ل للػغاةب، ظهٍى ت ٗو ت مضًٍغ اث مً مهحن نضص لها للػغاةب ًدبو ظهٍى  الىالةُت اإلاضًٍغ

ه ومٓاًِؿه  .2للػغاةب ت وؾْغ وبهظه الطُت جخىلى زطىضا الؿهغ نلى أصواث جضزل اإلاطالح الجباةُت الجهٍى

ءاجه، ٖما حهض بطُت صوعٍت خطاةل وملخطاث نً أنماٛ اإلاطالح الجباةُت، باإلغاَت ئلى جٓضًم أي وئظغا

و الجباتي  .3اْتراح لخُُِ٘ الدشَغ

 للمدًريت الجهىيت للضراببالخىظيمي  الهيكل-2

 .الهيكل الخىظيمي للمدًريت الجهىيت للضرابب(: 3-1)ركم الشكل 

 

 

                                                 
 .29ص لُاؽ ْالب طبُذ، مغظو ؾبٔ طٖغه،  1
خُاتها، الطاصع ، ًدضص جىكُم اإلاطالح الخاعظُت لإلصاعة الجباةُت وضال 18/09/2006اإلاإعر في  327-06اإلاغؾىم الخىُُظي  مً 08و 07اإلااصجحن  2

ضة الغؾمُت الهضص   .08، ص 24/09/2006، الطاصعة ب 59بالجٍغ
 .08ص هُـ اإلاغظو، ، 18/09/2006اإلاإعر في  327-06مً اإلاغؾىم الخىُُظي  08و 07اإلااصجحن  3
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 ضراببثالثا/ املدًريت الىالبيت ال

ت جلهب حػريف:-1  مجاٛ في عةِؿُا صوعا الىؾً، والًاث مً والًت ٗل مؿخىي  للػغاةب نلى الىالةُت اإلاضًٍغ

ابت تها اإلاهمت بهظه الُٓام وجخىلى الجباةُت، الْغ ابت الُغنُت مضًٍغ ت جػم ؤلاؾاع هظا وفي الجباةُت، للْغ  اإلاضًٍغ

اث (05) للػغاةب الىالةُت ت للهملُاث الُغنُت تاإلاضًٍغ :هي َغنُت مضًٍغ للخدطُل  الُغنُت الجباةُت واإلاضًٍغ

ت ت الُغنُت واإلاضًٍغ ت للمغاْبت الُغنُت للمىاػناث واإلاضًٍغ  .1للىؾاةل الُغنُت الجباةُت واإلاضًٍغ

ت ئن    ابت الىالةُت الُغنُت اإلاضًٍغ لذ َلٓض نليها، اإلاطاصّ الخدُٓٔ بغامج بخؿبُٔ مٙلُت الجباةُت للْغ  ئليها أٗو

م ًبلٌ التي الخضماث ومٓضمي الحغة اليشاؾاث في الخدُٓٔ متمه  وباقي صط، 4,000,000 مً أْل أنمالها ْع

م ًٓضع التي اإلاإؾؿاث  .1صط 10,000,000 مً بأْل أنمالها ْع

 (CDIالضرابب ) مرهس/ رابػا

 لُغع ٓيالحُٓ للىكام الخاغهت للمإؾؿاث الجباةُت اإلالُاث بدؿُحر الػغاةب مغاٖؼ جخُ٘ل حػريف:-1

بت ت ازخطاص ٛإلاجا يحر الخاغهت الػٍغ اث مضًٍغ  وجسخظ الحغة، اإلاهً مجمىم ئلى باإلغاَت اإلاإؾؿاث، ٖبًر

ابت والخدطُل الىناء في مجاٛ الػغاةب مغاٖؼ  الُئت هظه ناجٔ نلى الىاْهت والغؾىم الػغاةب ومىاػناث والْغ

 .2اإلاهىُت تهموشاؾا بالػغاةب، بهىىان اإلاٙلُحن

 الضرابب: ملرهس الخىظيمي الهيكل-2

 .الضرابب ملرهس الخىظيمي الهيكل(: 4-1)ركم الشكل 

 
                                                 

 .30ص لُاؽ ْالب طبُذ، مغظو ؾبٔ طٖغه،  1
 .31ص  هُـ اإلاغظو، 1
 .31ص هُـ اإلاغظو،  2
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 الضرابب مراهس مهام-3

 :1تالخالُ الىٓاؽ في اإلاهام هظه جىدطغ

بي التهغب قاهغة مً لخسُُؼ باؾخمغاع ومغاْبتها اإلاٙلُحن إلالُاث الحؿً والخُ٘ل الدؿُحر -    ؛الػٍغ

داث وجغاْب وحؿخًلها وججمهها تالجباةُ اإلاهلىماث نً جبدض -    ؛الخطٍغ

ت الخعجُل -   بت باإلاٙلُحن الخاضت والشٙاوي  الجباةُت الجزاناث بدؿٍى  ؛ؾلؿتها جدذ والتي بالػٍغ

 (CPI)للضرابب الجىاريت املراهس /اخامس

ت الجؼاةغي، اإلاغاٖؼ الجباتي بالىكام اإلاؿخدضزت اإلاطالح مً حػريف:-1  الىمىطط بمشابت وهي للػغاةب الجىاٍع

 .الظٖغ الؿابٓت الػغاةب إلاغاٖؼ اإلاطًغ

بت الظٖغ، والخاغهحن الؿابٓت الجباةُت للهُئاث جابهحن الًحر اإلاٙلُحن ملُاث جخابو َهي الجؼاَُت،  للػٍغ

ت، اإلاهاصن الجباًت مخابهت في مخسططت ئْامت مغاٖؼ الى باإلغاَت ظا الىُِؿت، الهٓاٍع ، الخبٌ، ٖو  ال٘دٛى

 .1تالُالخُ اإلادلُت الجباًت

 2بللضراب الجىاريت املراهس مهام- 2

بت للمٙلُحن الجباةُت اإلالُاث وحؿحر جمؿٚ -    .الزخطاضها الخابهحن بالػٍغ

 .وحشًلها وججمهها الجباةُت اإلاهلىماث نً جبدض  -  

داث جغاْب -    .الخضزالث وجىكم الخطٍغ

 .وحهالجها الشٙاوي  جضعؽ  -  

 

 الجبابيت بالركابت املكلفت ريتالبش املطلب الثاوي: الىسابل

ابت مهام ألصاء غث الجباةُت الْغ ت ؤلامٙاهُاث الػغاةب ئصاعة َو  وظه أٖمل نلى مهامها لخماعؽ الالػمت البشٍغ

ٛ  والتي ت اإلاىاعص اهخٓاء مهاًحر الٓاهىن  لها زى  اإلاشغم خضص الهالُت، ٖما اإلاهىُت والُ٘اءة بالخبرة جمخاػ التي البشٍغ

بت، ٖما اإلاٙلُحن واججاه الجباةُت ؤلاصاعة اججاه ُاتهممؿإول الجباتي  بؿاْت اإلاضْٔ للهىن  ً٘ؼن  أن ًجب بالػٍغ

ت مً ؾٍغ له حؿلم اهخضاب  اإلاضْٔ الهىن  ضُت جبحن بىقُُخه، وهي الُٓام نىض إلقهاعها للػغاةب الهامت اإلاضًٍغ

ت، الغجبت ِ خالت في لبؿاْتا هظه حسحب أن ًمً٘ ئلُه، ٖما الىقُُت اإلاؿىضة وختى ٗالهٍى  الهمل نً الخْى

 3 :هم بظلٚ اإلاىقُحن اإلاٙلُحن الاؾخئىاٍ، و نىض له وجغظو

                                                 
 .31ص ؾبٔ طٖغه،  لُاؽ ْالب طبُذ، مغظو 1
 .32صهُـ اإلاغظو،  1
 هُـ اإلاغظو، هُـ الطُدت. 2
مٓضمت غمً مخؿلباث هُل شهاصة اإلااظؿخحر في نلىم الدؿُحر، َغم ميشىعة ، مظٖغة 2003-1111فػاليت الركابت الجبابيت في الجسابر هجاة هىي،  3

 .44-43، ص ص 2003/2004ُحر، ظامهت الجؼاةغ، مالُت وهٓىص، ْؿم نلىم الدؿُحر، ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت ونلىم الدؿ
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 الجبابيت بالركابت املكلف املدًر هابب /أوال

 اإلاجاٛ هظا وفي للمطلحت اإلامىىخت الخدُٓٓاث لبرهامج اإلام٘ىت الكغوٍ أخؿً وفي ؤلانضاص نً اإلاؿإوٛ هى

بت اإلاٙلُحن اإلام٘ىت الحاالث بهؼ في ٌؿخٓبل اٖم الجباتي، الخدُٓٔ أنماٛ ًغاْب  اإلادخمل لحػىعهم بالػٍغ

ٓا الخدُٓٔ ئظغاء نلى ًدغص خُض اإلاٙلُحن، أمام لإلصاعة اإلامشل للمجلـ بطُخه غي  للٓاهىن  َو  جؿبُٔ مضي ٍو

 .الخدُٓٔ ئؾاع في للمٙلُحن الػماهاث اإلاسىلت

ّ  عؤؾاء ًجمو صوعٍت بطُت ًٓىم أهه ئلى باإلغاَت غ ٛ  بضعاؾت للُٓام الخدُٓٔ َو  وجٓضًم اإلاىجؼة، ألانماٛ خى

ٛ  اإلاالخكاث  نلى ٌهمل الخضزالث، ٖما شغوؽ لخدؿحن اْتراخاث وجٓضًم اإلاىجؼة، ووغو الخدُٓٔ بغهامج خى

غ ت الخدُٓٓاث هٓل جٓاٍع ت للمضًٍغ  .ئبالى جهاتي ٗل ئعؾاٛ بهض ًىما 30 في للػغاةب الجهٍى

 راجػاثوامل ألابداث مكخب ربيس/ ثاهيا

ت لغةِـ جٙىن  أن ٌؿخىظب الٓاهىن  ئن  ٖمدٓٔ ؾىىاث 6 نً جٓل ال مُدش، وزبرة عجبت الخدُٓٔ َْغ

ٙىن ظباتي،  ت عةِـ ٍو خه صازل الهام الىكام نً مؿإوال الخدُٓٔ َْغ ؿهغ َْغ  اإلادٓٓحن ألانىان خػىع  نلى َو

تهم، لحلطا اإلابرمجت الٓػاًا نلى اإلادٓٓحن مو أًػا مؿإوٛ وهى نملهم أماًٖ في خضزل َْغ ٛ  نىض أخُاها ٍو  أو

 في لألنماٛ الحؿً الؿحر لػمان هاَو جُُٓم هىإ ٗان ٗلما نامت وبطُت الخدُٓٔ، مىاْشت هخاةج في جضزل

ت عةِـ ٌؿخؿُو بغهامج الخدُٓٔ جىُُظ غمان ئؾاع  .اإلادٓٓحن أخض بمهمت ًٓىم أن الخدُٓٔ َْغ

 املدللين ألاغىان/ ثالثا

 :ٛ خاملي ًٙىهىا أن ألاْل نلى ًجب الجباةُت ؤلاصاعة ألنىان ٔالخدُٓ مهمت حؿىض ختى

و التزاما وهظا مغاْب عجبت -    له ألاْل نلى مغاْب عجبت له الظي الجباةُت لإلصاعة نىن  الجباتي، َٙل بالدشَغ

داث ًسظ َُما جدُٓٔ ئظغاء نلى الُ٘اءة  .الجباةُت الخطٍغ

ت مً لهم حؿلم اهخضاب بؿاْت -    .ضُتهم جبحن للػغاةب امتاله اإلاضًٍغ

 وخؿاباتها الىخاةج ومغاْبت الخدُٓٔ بأنماٛ اإلاٙلُحن وخضهم الخضزل، هم مهام ئليهم حؿىض الظًً اإلادٓٓحن

ماث، ومهالجت مو بت للمٙلِ الاخخمالُت اإلاالخكاث ئعؾاٛ الخٍٓى  جدذ الخدُٓٔ وئُْاٛمهه،  اإلادٓٔ بالػٍغ

ت عةِـ وخػىع  ئصاعة اإلاٙلُحن،  مٓغاث في الخدُٓٔ أنماٛ جخم أن ًجب أهه ئلى شاعةؤلا  مو الخدُٓٓاث َْغ

 الخدُٓٔ بهملُت للُٓام اإلاٙلِ مً ؾلب جدذ( اإلاضًغ هاةباإلاؿإوٛ ) ؾٍغ مً ومغزطت زاضت خاالث باؾخصىاء

ابت الجباةُت ئصاعة مٙاجب مؿخىي  نلى  .الْغ
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 خالصت الفصل:

ٛ  للُطل صعاؾدىا زالٛ مً وؿخسلظ ابت أن ألاو  الجباةُت لإلصاعة زىلذ التي ؤلاظغاءاث أهم مً الجباةُت الْغ

داث صحت مً للخأٖض ظا اإلآضمت، الخطٍغ ابت حهخبر ئط الجباةُت، الٓىاهحن جؿبُٔ ٖو  اإلاشغم أؾؿها وؾُلت الْغ

ٛ  اْخطاصًاث أٖبر زؿحرة تهضص قاهغة إلاٙاَدت الجؼاةغي  الجباتي  تي،الجبا التهغب قاهغة وهي أال الهالم، صو

بت َاإلاٙلُحن  للشًغاث الجباةُت واؾخًالٛ التهغب والاخخُاٛ أؾالُب ٗل ئجبام وؾلٚ نً ًخىاهىن  ال بالػٍغ

 الٓاهىهُت.

 ومً ألامغ، هظا ػمام جخىلى ظباةُت هُاٗل ئوشاء لؼاما ٗان الخىكُمُت، ألاؾباب مً ويحرها ألاؾباب لهظه

ابتال الهُاٗل، هاجه بها جٓىم التي ألاؾاؾُت ألاصواع ؤلاصاعة  بُض ْاهىهُت وؾُلت ألازحرة هظه حهض خُض الجباةُت، ْغ

الجباةُت،  التزاماتهم مً للخىطل ئليها ًلجئىن  الظًً اإلاٙلُحن ْبل مً الجباتي التهغب قاهغة إلاىاظهت الجباةُت

ابت اإلاٙلُىن  ألانىان َُٓىم ّ  نضة زالٛ ومً الجباةُت بالْغ بحن  لخداوع ا لًت وألن الكاهغة، لهظه بالخطضي ؾغ

ٛ  جٙىن  ؾىٍ الجباتي الخدُٓٔ نملُت َان اإلاداؾبُت، اإلاهلىماث هي واإلاٙلُحن الجباةُت ؤلاصاعة هظه  خى

 .للمٙلُحن الحُُٓٓت اإلاالُت الظمت نً حهبحرها مضي مً للخأٖض اإلاهلىماث

 هُـ في مىخضا لمامه حهض التي الٓىاهحن مً ظملت ؾً نلى الجؼاةغي  اإلاشغم نمل َٓض اإلاغظىة ولخدُٓٔ ألاهضاٍ

ذ بت اإلاٙلِ مً لٙل باليؿبت الْى  اإلاغاْبحن لألنىان الطالخُاث مً ظملت مىذ ٖما الجباةُت، وؤلاصاعة بالػٍغ

ذ هُـ وفي نملهم، ألصاء بت اإلاٙلِ نلى َغع الْى ّ  اإلآابل في مىده ٖما.التزاماث نضة بالػٍغ  ،بها ًخمخو خٓى

ابت مهمت أؾىض ٖما اث ٍتئلى مضًغ  الجباةُت الْغ ت الػغاةب ومغاٖؼ اإلاإؾؿاث ٖبًر  للػغاةب. واإلاغاٖؼ الجىاٍع
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 ومفهىمت لذي مخذاولت لغت وحىد ،ؤفشاده حمُْ بين للخىاـل مجخمْ ؤي ًدخاحها التي ألاظاظُت الّىاـش مً

 ألن الحُاة، وهزا هىاحي حمُْ في اإلاخّذدة وألاوؽىت اإلاجاالث ول جىاهب ؤن ًمىً ال اللغت هزه ؤن غير الجمُْ،

ِخه له مجاٌ ول  .به اإلاخّللت والخلىُت الفىُت خفـى

ماٌ ِالم في ألاظاظُت اللغت حّذ اإلاّلىماث واسؤلا  هزا وفي ّذ واإلااٌ، ألِا  في اإلاجاالث اإلاهمت مً الّالم هزا َو

 .اإلاجخمْ مخخلف خاحُاث جلبُت في بالغت ؤهمُت مً له إلاا ِىه، الىٍش ـشف ؤو الاظخغىاء ًمىً وال مجخمْ، ؤي

ً خالُين مً اإلاّلىماث لهزه اإلاعخخذمين كبل مً مدىسٍت للشاساث اإلاداظبُت جشجبي اإلاّلىماث ؤو  معدشمٍش

 ِلى مىاـفاث اإلاّلىماث هزه جخىفش ؤن البذ وان بلخ،...المشاثب بداسة بىىن، مىسدًً، صباثً، معخلبلُين،

ت جيىن  ؤخُاها كشاساث اجخار في ِليها لالِخماد الالصمت الجىدة  هزه جلذم ًجب ؤن هما ألاوشاف، بّن لذي مفيًر

ش واللىاثم ِلُه ًىلم ما وهى ِليها، ومخّاسف مخفم مدذدة وؤؼياٌ كىالب في اإلاداظبُت اإلاّلىماث  .اإلاالُت الخلاٍس

كمىا بخلعُم هزا  وبين الشكابتبُنها  ومّشفت الّالكتوبغشك الخّشف ؤهثر ِلى اإلاّلىماث اإلاداظبُت 

 الففل ِلى زالر مباخث وهي2

 :  .اإلاداظبُت اإلاّلىماث ماهُتاملبدث ألاٌو

 حىدة اإلاّلىماث اإلاداظبُت.وي: املبدث الثا

 اإلاداظبُت. اإلاّلىماث حىدة جدعين فيمعاهمت الشكابت الجباثُت املبدث الثالث: 
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:  املبدث  املداسبيت املعلوماث ماهيتألاٌو

 ؤن ثاإلاّلىماث، وخُ مً الىُى هزا معخخذمي كبل مً معخمش جضاًذ في اإلاداظبُت اإلاّلىماث ِلى الىلب باث

ت خالٌ مً بهخاحها ًخم اكخفادًت ظلّت ؤًت ها حؽيل وؤلاحشاءاث التي وألاظغ اإلافاهُم مً مجمِى  في مجمِى

 حّمل ما بهخاحها، وهى لشوسة خُث مً الخاـُت لهزه جخمْ ألاخشي  هي اإلاداظبُت اإلاّلىماث فةن لإلهخاج هٍاما

 .آلالُاث مً حملت خالٌ مً جىفيره ِلى اإلاداظبت

: املطلب ألا   املداسبيتاملعلوماث  مفهومٌو

 حعريف املعلوماث املداسبيت /أوال

 لها مّلىمت ول ؤن غير ألاخشي، اإلاّلىماث باقي ِلى ًىىبم ما اإلاداظبُت اإلاّلىماث مفهىم ِلى ًىىبم

ُاتها لُه ؤهخجتها، التي وآلالُت الىٍام خُث مً خفـى  :الخالي الىدى ِلى حّشف اإلاداظبُت فاإلاّلىماث ِو

 مشاخل وفم حؽغُلها جم التي البُاهاث مً النهاجي اإلاىخج ًِ ِباسة "هي البعُي بمفهىمها اإلاداظبُت ّلىماثاإلا -

 هذفها ًدذد ؤن ِلُه ًجب الزي مّذها بين ما الاجفاٌ وؤداة لغت جمشل اإلاّلىماث ؤن هما اإلاداظبي، الىٍام

 .1"ثاللشاسا اجخار في ومفُذة هفاءة وراث تفاِل جيىن  ؤن اإلاّلىماث جلً مً ًخىلب الزي معخلمها وبين بىلىح

ت اإلاداظبُت اإلاّلىماث جمشل" آخش حٍّشف في - لت وبِذادها حمّها جم التي البُاهاث مجمِى  حّلتها التي بالىٍش

 في جإزير ولها اإلاداظبي اإلاّلىماث هٍام في اإلاخشحاث جمشل وهي للمعخخذمين، باليعبت (مفُذة) لالظخخذام كابلت

 .2"لفساث اإلاخخاللشا اجخار

يي اإلاداظبت مجمْ ِشف هما - ً، اللشن  مً العخِىُاث مىز للمّلىماث هٍام ؤنها "ِلى اإلاداظبت ألامٍش  الّؽٍش

اض ي مذخل ِلى بني اإلاّلىماث هٍام" وؤن  ًِ باظخخذامها ًلىم زم حُذا اإلاّشفت البُاهاث ًجمْ فهى بىبُّخه ٍس

اض ي الخدلُل وٍشم   .3"والبرمجت الٍش

ت ًِ ِباسة هي اإلاداظبُت اإلاّلىماث ؤن رلً مّنى  النهاجي باإلاىخج للخشوج مّالجتها ًخم البُاهاث مً مجمِى

خم اإلاّلىماث، وهى  جدعم بخفاثق جخميز ؤن ًجب اإلاّلىماث هزه ولىً اإلاداظبُت، اإلاّالجت وٍشم ًِ رلً ٍو

مىً ذةفاث راث جيىن  ختى (ًإحي فُما وعخّشلها ظىف) اإلاداظبُت اإلاّلىماث هزه بها  كبل مً اظخخذامها ٍو

 .والخاسحُت الذاخلُت ألاوشاف حمُْ

                                                                                                                                  املعلوماث املداسبيت أهميت /ثاهيا

ذ جىافش لشوسة بلى الّالم اكخفادًاث ؼهذتها التي ثالخىىسا ؤدث  وافت حغىي التي واإلاّلىماث البُاهاث مً اإلاٍض

 ؤخذ هي اإلاداظبت ؤن وبما، بُنها إلاخبادلتا الّالكت وبُّت حّىغ والتي اإلاجخمْ داخل الاكخفادي اليؽاه ؤوحه

                                                 
ض الىلُب، ِبذ هماٌ 1  .303ؿ ، 2004 ،، بذون وبّتألاسدن اليؽش، واثل داس ألاولى، الىبّت ،املداسبت هظريت في ملدمت الٍّض
 .9 ؿ ،0000 بذون وبّت، مفش، الجامُّت، الذاس املداسبي، املعلوماث هظام ؤخمذ ِىُت، هاؼم 2
 .128 ؿ ،2007 ،، بذون وبّتظىسٍا دمؽم، حامّت سث ا ميؽى اسبت،املد هظريت اللاض ي، مإمىن  خمذان خعين 3
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 مخىلباث هخاج هي اإلاداظبُت اإلاّلىماث مً مخشحاتها فةن البُئُت، بالٍشوف وجخإزش جازش التي الاحخماُِت الّلىم

 التي واللاهىهُت والعُاظُت والاحخماُِت الاكخفادًت الّىامل مً الّذًذ لخغير هدُجت وجخغير جخإزش كذ مُّىت،

 .اإلاداظبت هاٌل في حّمل

اللشاساث  مً الّذًذ الجخار فّالت وؤداة ؤظاظُت وىظُلت اإلاداظبُت اإلاّلىماث ؤهمُت اصدادث فلذ وبالخالي

ٌ  منهم جخىلب والتي اإلاعدشمشون ًخخزها التي  اإلااظعاث ًِ ومىزىكت دكُلت مداظبُت مّلىماث ِلى الحفى

  جخإزش تهمكشاسا ؤن   رلً فيها، الاظدشماس ًشغبىن  التي الاكخفادًت
 
  ؤو ظلبا

 
اإلاداظبُت  اإلاّلىماث دكت بمذي بًجابا

ٌ  وجىكُذ ُت فيها الشلت ودسحت ِليها الحفى  1.كُاظها ومىلِى

 

 خخدموهااملطلب الثاوي: أهواع املعلوماث املداسبيت ومس

 أهواع املعلوماث املداسبيت/ أوال

 2هجذ الخفيُفاث هزه مًو  مخّذدة، ؤهىاُ بلى جفيُفاث ِذة خعب اإلاداظبُت اإلاّلىماث جلعم

 2:ًلي ما بلى اإلاداظبُت اإلاّلىماث جلعم الخفيُف هزا خعب: اللاهوهيت إلالزاميت خسب-1

 وخفَ الذفاجش معً ِلى اللاهىن  بلىة الاكخفادًت اإلااظعت جلضم خُث: إحباريت مداسبيت معلوماث /1-1

 .الالصمت اإلاالُت وبِذاد اللىاثم واإلاعدىذاث السجالث

ت اإلاىاصهاث مشل: اخخياريت مداسبيت اثمعلوم /1-2 ش الخلذًٍش  اإلاّلىماث مً الىُى وهزا الذاخلُت، ؤلاداسة وجلاٍس

 .الاكخفادًت للماظعاث الجُذ للدعُير لشوسي  اإلاداظبُت

 في منها الاظخفادة دسحت خعب اإلاداظبُت اإلاّلىماث جلعم: اللراراث اجخاذ في منها الاسخفادة درحت خسب-2

 3:ًلي ما بلى (الضمً خعب) ثاللشاسا اجخار

خُت اإلاداظبُت اإلاّلىماث -    .الخاٍس

 .الحالُت اإلاداظبُت اإلاّلىماث -  

 .اإلاعخلبلُت اإلاداظبُت اإلاّلىماث -  

 .الذاخلُت اإلاداظبُت اإلاّلىماث -  

 

 

                                                 
 .901، ؿمشحْ ظبم رهشه اللاض ي، مإمىن  خمذان خعين 1
 حامّت الدعُير، في ِلىم ماحعخيرميؽىسة  ، مزهشةالاكخصاديت باملؤسست املداسبيت املعلوماث مصداكيت على الخارحيت املراحعت أثرِمش دًلمي،  2

 .09، ؿ0001-0000باجىت، الجضاثش،
 هفغ اإلاشحْ، هفغ الففدت. 3
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 1:الخالُت ألاهىاُ بلى اإلاداظبُت اإلاّلىماث جفىف الخفيُف هزا خعب: املداسبت فروع خسب-3

 بها جلىم التي وألاوؽىت اإلاالُت والالتزاماث اإلاىاسد جفف التي اإلاّلىماث بلى حؽير: املاليت داسبتامل/ 3-1

 .الاكخفادًت اإلااظعت

ت اإلاداظبت حؽمل: إلاداريت املداسبت /3-2  ؤلاداسة معاِذة بغشك اإلاداظبُت اإلاّلىماث وجفعير بهخاج ؤلاداٍس

ماٌ بداسة ِلى خاـت بففت عخخذم .ألِا  وجلُُم للؽشهت الّامت العُاظاث لىلْ اإلاّلىماث هزه ًشوناإلاذ َو

ش وألافشاد ألاكعام ؤداء  اللشاساث. وافت اجخار وفي .حذًذ بهخاجي خي بوؽاء بمياهُت مذي وجلٍش

بُت كشاساثؤلا بِذاد ٌّخبر: الضريبيت املداسبت/ 3-3 خم .اإلاداظبت في مخخففا مجاال الذخل ًِ المٍش  بلى ٍو

بُت كشاساثؤلا بِذاد بُّذ خذ  جىٍُم ؤو حّذًل ًخم ما ِادة رلً، ومْ .اإلاالُت اإلاداظبُت اإلاّلىماث واكْ مً المٍش

ش مخىلباث مْ لخخىافم اإلاّلىماث هزه بت الخاـت الخلٍش  .الذخل بمٍش

ٌ  مصدر خسب-4  :2بلى اإلاداظبُت اإلاّلىماث جفىف الخفيُف خعب املداسبيت: املعلوماث على الحصو

 بها جلىم التي الّملُاث ًِ اإلاخىلذة اإلااظعت بيؽاه الخاـت اإلاّلىمت في وجخمشل: داخليتال املعلوماث/ 4-1

ماٌ، سكم :مشل  .بلخ...ألافشاد الخيالُف، ؤلاهخاج، همُت ألِا

ٌ  مّلىماث :مشل باإلادُي مخّللت وجيىن  الخاسج مً جإحي مّلىماث هي الخارحيت: املعلوماث/ 4-2  الضباثً، خى

 .بلخ … اللىاهين ن،اإلاىافعي اإلاىسدًً،

 املداسبيت املعلوماث مسخخدمو /ثاهيا

خين بلى اإلاّلىماث لهزه اإلاعخخذمين جلعُم ًمىً ت ألاولى :مجمِى  والشاهُت الذاخلُين اإلاعخخذمين مجمِى

ت  .الخاسحُين اإلاعخخذمين مجمِى

ت هزه جخممً :الداخليون  املسخخدمون -1  اإلااظعت ؤوؽىت بةداسة ِملها ًخفل التي ألاوشاف وافت اإلاجمِى

ت الاكخفادًت مىاسدها واظخخذام ت ألاهذاف جدلُم ظبُل في والبؽٍش  اإلاّلىماث بلى ًدخاحىن  فاإلاذًٍشً .اإلاىلِى

ىىبم اإلاعاولين، ؤداء وجلُُم اإلااظعت والخىٍُم وبداسة للخخىُي اتهم بيافت اإلاذًٍشً فئت ِلى رلً ٍو  :معخٍى

م،ا مذًش ؤلاداسة، ؤِماء مجلغ الّام، اإلاذًش فى اإلاالي، اإلاذًش ؤلاهخاج، مؽشفى لدعٍى  .3اإلااظعت مٌى

ش ؤلاداسة بتزوٍذ اإلاداظبت وجلىم .الىكذ اإلاىاظب في جلذم جففُلُت مّلىماث بلى ؤلاداسة جدخاج  داخلُت، بخلاٍس

 كُمت هي ما مُّىت، دِاًت خملت مً اإلاخىكْ اللادمت، الذخل ألاؼهش خالٌ الىلذًت باالخخُاحاث الخيبا مشال

 للماظعت؟ الذًىن اإلاعخدلت كُمت هي ما اإلااظعت؟ ِلى اإلاعخدلت الذًىن 

                                                 
باجىت،  حامّت الدعُير ِلىم ماحِعخير فيميؽىسة  مزهشة ،اللراراث اجخاذ في وأثرها املداسبيت املعلوماث خصائصهلي، لمجا ِلي مدمذ هاـش 1

 .30، ؿ0001-0000الجضاثش، 
 .39ؿ اإلاشحْ،هفغ  2
بذون  ألاسدن، ِمان، والخىصَْ، لليؽش الحامذ داس ألاولى، الىبّت ،املاليت املداسبت أسس حامىط، ؤبى الذًً فىص  الحاسط، ؤظامت خىان، خلىة سلىان 3

 .02-02 ؿ ،2004 وبّت، 
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 كىاثم ؼيل في جلذم جلخُفُه بحمالُت مّلىماث بلى ؤًما ؤلاداسة جدخاج الخففُلُت اإلاّلىماث جلً بلى بلافت

 ذاخلُين،ال اإلاعخخذمين الخخُاحاث جلبُت اإلااض ي الؽهش في اإلااظعت خللتها التي باألسباح كاثمت مشال مالُت،

ت اإلاداظبت مشل الالصمت، لها اإلاّلىماث جلذم مداظبُت فشوِا اإلاداظبت ِلم وىس  فلذ ؤلاداسة،  ومداظبت ؤلاداٍس

 1.الخيالُف

مىً، اإلاداظبُت للمّلىماث الخاسحُين اإلاعخخذمين مً ؤهىاُ ِذة جىحذ 2:الخارحيون  املسخخدمون -2  ٍو

ين بلى جلعُمهم  .مباؼشة غير مالُت مفالح لها وفئاث اإلااظعت، في ؼشةمبا مالُت مفالح لها فئاث :هِى

وشاف ألا  اإلاباؼشة اإلاالُت اإلافالح راث الفئاث جخممً :املؤسست في مباشرة ماليت مصالح لها التي الفئاث/ 2-1

 :3الخالُت

 ٌعخخذمىن  وهم (:مساهمون  أم شرواء أم فرد املؤسست: مالن) واملرجلبون  الحاليون  املسدثمرون/ 2-1-1

ت ؤو ألاظهم بؽشاء لشاساثال الجخار اإلاداظبُت إلاّلىماثا  اإلاعدشمٍشً هاالء ويهم بُّها ؤو بها الاخخفاً اظخمشاٍس

 مْ الىخاثج ملاسهت هزه وهزلً خعاسة، ؤو سبذ مً ؤِمالها هدُجت وكُاط اإلااظعت جلذم مذي ِلى الخّشف

 .اإلامازلت ألاخشي  اإلااظعاث

 وهم (:الدين سىداث وخاملو املخخلفت املاليت واملؤسساث البىونبون )واملرجل الحاليون  امللرضون / 2-1-2

 ظذاد ِلى اإلااظعت بملذسة والخيبا واللشوك الاثخمان مىذ مخاوش لخلُُم اإلاداظبُت اإلاّلىماث ٌعخخذمىن 

 والتزاماتها. دًىنها

 للماظعت اإلاالي اإلاشهض إلاّشفت اإلاداظبُت اإلاّلىماث ٌعخخذمىن  فهم :واملرجلبون  الحاليون  العاملون / 2-1-3

ت ِلى الحىم بغشك ألاسباح جدلُم ِلى كذستها ومذي  وجدلُم الجُذ اإلاالي فالىلْ .اإلااظعت جلً اظخمشاٍس

ُفي ألامً ِلى جدلُم ِام بؽيل ٌعاِذ ألاسباح  .مِّؽتهم معخىي  وجدعين سواجبهم ودفْ للّاملين الٌى

اث اإلاالي الىلْ ًِ ثاإلاّلىما بلى جدخاج فهي العماليت: الىلاباث/ 2-1-4  اإلااظعت في اإلادللت ألاسباح ومعخٍى

 .الّمل ٌشوف وجدعين الّماٌ خلىق  ًِ للذفاُ

 في جخمشل اإلاباؼشة غير اإلاالُت اإلافالح راث الفئاث :املؤسست في مباشرة غير مصالح لها التي الفئاث/ 2-2

 :الخالُت وشافألا 

 العالكت ذاث الحىوميت والسلطاث الدوائر/ 2-2-1

 وكاثمت تيزاهُاإلا ؤو اإلاالي اإلاشهض كاثمت) اإلااظعت ًِ الفادسة اإلاالُت باللىاثم تهخم والتي 2الضرائب مصلحت-أ  

بت جدذًذ غشاكأل  ( الظخخذامهاوالخعاثش ألاسباح ؤو الذخل  .اإلااظعت ِلى اإلاعخدلت المٍش

                                                 
م للفير، دوس  ِاًذة1 ت، حامّت الخج الّلىم ماظتر فيميؽىسة  اإلاّلىماث اإلاداظبُت، مزهشة حىدة جدعين في الذاخلُت الشكابت غاؼىػ، مٍش اٍس

 .54، ؿ0099كعىىُىت، الجضاثش،
 .52-52ؿ، هفغ اإلاشحْ 2

 .50-52ؿ، هفغ اإلاشحْ 3
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اتها ا لم همتاإلاعا الؽشواث ًِ الفادسة اإلاالُت باللىاثم وتهخم إلاخصاءاث: مصلحت-ب    الذخل خعاب في ِس

 (.اللىمُت الحعاباث بِذاد) الاكخفادًت اللىاِاث مخخلف في اللىمي

 ؤلافالط ؤمىس  في للففل اإلاداظبُت واإلاّلىماث اإلاالُت اللىاثم بلى جدخاج فهي :اللضائيت السلطاث /2-2-2

اث  .اللماثُت واإلاىاِص

 بحشاء بغشك اإلاالُت واللىاثم البُاهاث بلى ًدخاحىن  همف :املاليين والوسطاء املاليون  املدللون / 2-2-3

ت كشاساث الجخار الاظدؽاساث وجلذًم اإلاالُت الخدلُالث  .اظدشماٍس

ً يهخمىن  خُث :العمالء أو املستهلىون / 2-2-4 ظخمشاس الا  ِلى اإلااظعت كذسة مذي ًِ ِامت فىشة بخيٍى

ُت حىدة وفم بالعلْ بتزوٍذهم  اإلااظعت ملذسة جلُُم يهمهم هما .مّلىلت وبإظّاس وافُت وبىمُاث مُّىت وهِى

تالا  في  .اإلاىخج لمان وخذماث البُْ بّذ ما خذماث بخلذًم ظخمشاٍس

 والخيبا الاكخفادي اليؽاه لخدلُل اإلاداظبُت اإلاّلىماث بلى ًدخاحىن  فهم الاكخصاديون: املخططون / 2-2-5

 .واججاهاجه بخىىسه
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 ملداسبيتحودة املعلوماث ااملبدث الثاوي: 

ا مىسدا اإلاّلىماث ؤـبدذ  وجخضن  ججمْ ؤن فّليها جبلى ؤن اإلااظعت ؤسادث فةرا الحالي، الّفش في حىهٍش

ٌ  في العباكت جيىن  ؤن فّليها الخفىق  ؤسادث برا ؤما اإلاّلىماث، مً هاثال هما وحّالج  وليي اإلاّلىماث، ِلى الحفى

 واإلاميزاث. فاثقالخ بّن ِلى جخىفش ؤن ًجب بذوسها ألاخيرة هزه جلىم

 :  املداسبيت للمعلوماث الىوعيت الخصائصاملطلب ألاٌو

 اللىاِذ ألاظاظُت ؤو اإلافُذة اإلاداظبُت اإلاّلىماث بها جدعم التي الخفاثق اإلاّلىماث حىدة مفاهُم جدذد

ُت لخلُُم اظخخذامها الىاحب  1.اإلاداظبُت اإلاّلىماث هِى

 اظخخذام ًمىً ختى والىزىق  اإلاالءمت، منها الخفاثق مً ِتمجمى  اإلاداظبُت اإلاّلىماث في ًخىافش ؤن ًجب

لت اإلاّلىماث  غير الشثِعِخين العابلخين جيىن  الخاـِخين مً ؤي اإلاداظبُت اإلاّلىماث فلذث فةرا فّالت، بىٍش

 .2الشثِعُين إلاعخخذميها باليعبت مفُذة

 للمعلوماث املداسبيت ألاساسيت الخصائص /أوال

حعاِذهم  بدُث منها، اإلاعخفُذون  ًخخزها التي اللشاساث في الخإزير ِلى كادسةلىماث اإلاّ جيىن  ؤن ؤي املالئمت:-1

ً ِلى حعاِذهم ؤو اإلااض ي في خفلذ التي ألاخذار جلُُم ِلى لُه ، 3لاإلاعخلب ًِ جيبااث جيٍى فاإلاالءمت  ِو

 اإلاخخز اللشاس  ِلى جازش ؤنها ؤي ،اجخاره اإلاضمْ باللشاس اسجباه ؤو ـلت راث اإلاداظبُت اإلاّلىماث جيىن  ؤن بها ًلفذ

يبغي مىه، واثل ال "خؽىا" جمشل اإلاازشة غير فاإلاّلىمت .اإلاّلىماث معخخذم حاهب مً  .اظدبّادها ٍو

وجيىن  مالءمت، غير مّلىماث هي الىلذًت غير اإلاّلىماث فةن الىلذًت، الخذفلاث دساظت بفذد هىا برا فمشال

 .4ِادة ممللت

 مخخزي لذي اإلاّشفت ِذم خالت جخفُن خالٌ مً بما مّين، كشاس خذمت ِلىذسة الل هابإن اإلاالءمت حّشف هما

ادة ؤو اللشاس  .بؽإهه اللشاس الزي اإلاىكف بخفىؿ اللشاس مخخزي لذي اإلاّشفت ٍص

 الشثِعُت الخاـُت هزه ًِ للخّبير حعخّمل وحّابير مفىلحاث ِذة هىان )املصداكيت(:املوثوكيت-2

ٌ  ـُغذ التي الخّاٍسف ومً بالّىىان، ولّه جم ما والخّابير اإلافىلحاث هزه ؤهم اإلاداظبُت، للمّلىماث  خى

 :هجذ الخاـُت هزه

                                                 
 الاكخفادًت الّلىم في ِلىم دهخىساه دسحت لىُل ملذمتميؽىسة  ، ؤوشوختالاكخصاديت اللراراث اجخاذ في املداسبيت املعلوماث دور  ِشمان مذاحي، 1

لىم الدعُير، جخفق  .20، ؿ0001-0000الجضاثش،  حامّت الدعُير، مِلى  :ِو
 .53 ؿ ،9101بذون وبّت،  مفش، اللاهشة، الّشبُت، الشلافت ، داساملداسبيت املعلوماث هظم ؼىقي بؽاسي، مدمذ 2
 .39مشحْ ظبم دهشه، ؿ خىان وآخشون، خلىة سلىان 3
 هفغ اإلاشحْ، هفغ الففدت. 4
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خماد بمياهُت وجىفير والخديز الفادخت ألاخىاء مً اإلاداظبُت اإلاّلىماث خلى باإلاىزىكُت ًلفذ  ِليها الِا

 لجىهشها وبلا وجلذمها ُاثالّمل ًِ اإلاداظبت هخاثج وحّشك بفذق اإلاّلىماث وجمشل ـادكت همّلىماث

ت ؤلاحشاءاث وجخخز الخديز مً وخالُت مداًذة جيىن  وؤن الاكخفادًت وخلُلتها مً  الخإهذ ِذم خاالث في المشوٍس

شك .والحزس الحُىت ظُاظت مماسظت خالٌ والخيلفت  اليعبُت ألاهمُت خذود لمً وامل بؽيل اإلاّلىماث ِو

ذم  .1للشائها الاكخفادًت اللشاساث ِلى جازش مّلىماث ؤي خزف ِو

ف خماد ًمىً ؤهه بلى اإلاىزىكُت حؽير العُاق هفغ وفي آخش وبخٍّش  وحذ برا اإلاداظبُت اإلاّلىماث ِلى الِا

خماد ِلى بمياهُت خاـُت وجخىافش ِنها، حّبر التي وألاخذار الاكخفادًت الٍشوف حّىغ ؤنهاشاس الل مخخز  الِا

 2 .للخدلُم كابلت اإلاّلىماث هزه جيىن  وؤن بإماهت ومّشولت خديزوال الخىإ مً خالُت جيىن  ِىذما اإلاّلىماث

                                              الثاهويت للمعلوماث املداسبيت الخصائص/ ثاهيا

 ورلً  للمعخخذم وؤظاظُا هاما ؤمشا ٌؽيل اإلالاسهاث بحشاء في اإلاّلىماث اظخخذام بن :للملارهت اللابليت-1

ععى ألاداء لخلُم مىللت ملاًِغ شجىف لّذم  في اإلالاسهت بحشاء بلى الخاـُت هزه جىفش خالٌ مً اإلاعخخذم َو

ذ في ؤمال مخّذدة اإلايؽإة العىىاث مخّذدة  لعىىاث اإلايؽاة في اإلالاسهت لإلحشاء ٌععى هما وجفعيرها الخغيراث ـس

ذ في ؤمال الىاخذ  اللىاُ في اإلاخخلفت واإلايؽأث ىخذاثال بين اإلالاسهت لإلحشاء ٌععى هما وجفعيرها الخغيراث ـس

 اجخار في اإلاداظبُت اإلاّلىماث مً اإلاىفّت فةن وبالخالي فيها واللىة المّف مىالْ ِلى والخّشف ؤدائها لخلُم

 ؤو ؤخشي  مداظبُت وخذاث ًِ مؽابهت مْ مّلىماث للملاسهت كابلت اإلاّلىمت واهذ برا جخدعً ظىف اللشاساث

 3.الضمً اسمذ ِلى الىخذة لىفغ

لفذ الثباث:-2  اإلااظعت كبل مً اإلاداظبُت وؤلاحشاءاث والىشق  والفشوك اإلابادت هفغ اظخخذام بالشباث ٍو

ذم ألخشي  ظىت مً  .4المشوسة ِىذ بال حغُيرها ِو

 لشاساثال اجخار ألغشاك ؤهثر  ـالحت جيىن  ختى اإلاداظبُت اإلاّلىماث بها جدعم ؤن ًىلب التي اإلاىاـفاث مً

 ألاظالُب واللىاِذ جىبُم في والاهخٍام بالشباث جخميز جيىن  ؤن اإلاّلىماث، مً الىُى هزا خخذميمع كبل مً

 ا الفذ اإلااظعت ِبر لىخاثج بملاسهت اللُام ِلى ٌعاِذ الزي ألامش اإلااظعت، لمً ؤخشي  بلى فترة مً اإلاداظبُت

ٌ  هما الضمىُت، سث  5.اإلاداظبُت اِذواللى  ألاظالُب حغُير ًِ هاججت سغشاث ٌهىس  دون  ًدى

                                                 
 .020 ؿ ، 2008 ،، بذون وبّتألاسدن ِمان، والخىصَْ، لليؽش الشلافت داس ،ومعاييرها وليتالد املداسبت ،خمذان مإمىن  اللاض ي، خعين 1
 هفغ اإلاشحْ، هفغ الففدت. 2
 .50هشه، ؿرمشحْ ظبم  خىان وآخشون، خلىة سلىان 3
 .59هفغ اإلاشحْ، ؿ 4
 .022هشه، ؿرخمذان، مشحْ ظبم  مإمىن  اللاض ي، خعين 5
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 ِلى جفشك كذ البُئُت واإلاخغيراث فالٍشوف اإلاداظبُت، الىشق  حغُير مىْ ٌّني ال الشباث ؤن بلى هىا ووؽير

 ًجب ِلى ،حغُيراث هىزا مشل وحىد خالت وفي جدبّها، التي اإلاداظبُت واللىاِذ ألاظالُب بّن حغُير اإلااظعت

 .1الخغُيراث هزه فيها جمذ التي اإلاداظبُت الفترة هفغ في الذخل ِلى ؤزشها وبُان ِنها ؤلاففاح اإلااظعت

م وشق  :اإلاداظبُت واللىاِذ الىشق  ؤمشلت مً ؤوال  الىاسد اإلاشجحت، الىظىُت الخيلفت :مشل اإلاخضون جلٍى

 ، ...(.اإلاخىاكق الاهخالن (،الشابذ) الخىي الاهخالن مشل2) الاهخالن (، وشق ( ...(FIFOؤوال  الفادس

3- ٌ  ؤو معخخذميها اهخماماث حىاهب وافت حغىي واملت مّلىماث اإلالذمت اإلاّلىماث جيىن  ؤن ّنىبم: 2الشمو

ًمىش  ؤال بمّنى النهاجي، ؼيلها في اإلاّلىماث هزه جيىن  ؤن ًجب هما كشاس، بؽإنها ًخخز ؤن اإلاشاد اإلاؽيلت حىاهب

 .ىلىبتاإلا اإلاّلىماث ِلى ًدفل ختى بلافُت حؽغُل ِملُاث بّن بحشاء بلى معخخذمها

ش ًخممً ال كذ رلً، ؤمشلت ومً  اإلابُّاث سكم ألاظبُى إلابُّاث ؤلاحمالي الشكم ًِ اإلابُّاث إلاذًش اإلالذم الخلٍش

ش جٍهش في لم التي اإلاىافز هزه بُْ ؤسكام ًِ للعااٌ ًمىشه مما الخىصَْ مىافز مً ؤهثر ؤو بمىفز الخاؿ  الخلٍش

ش ًخممً الحاالث بّن وفي هفعه،  في وغير مخجمّت مفىفت غير ولىً الخىصَْ مىافز ليل اإلابُّاث ؤسكام الخلٍش

ٌ  ألاسكام ججمُْ زم جفيُفها بلى اإلابُّاث مذًش ًمىش مما واخذ بحمالي سكم  .اإلاّلىمت اإلاىلىبت ِلى للحفى

 اظخفادة مذي ِلى ظلبُا ظخازش الدؽغُل خُث ومً اإلاممىن  خُث مً الياملت غير اإلاّلىماث ؤن ؼً وال

 .اإلاّلىماث هزه مً ساللشا مخخز

 في اللىاثم الىاسدة اإلاّلىماث جيىن  ختى(: املداسبيت املعلوماث بمسخخدمي مرجبطت خاصيتللفهم ) اللابليت-4

ٌ  معخىي  لهاالء ًيىن  ؤن ًفترك اإلاعخخذمين كبل مً للفهم كابلت اإلاالُت ماٌ واليؽاواث اإلاّشفت مً مّلى  باأِل

ٌ  بلذس اإلاّلىماث دساظت في الشغبت لذيهم ؤن هما واإلاداظبُت الاكخفادًت مىً جشحمت 46 الّىاًت مً مّلى  ٍو

ً، في للفهم اللابلُت خاـُت مممىن  ٌ  اإلااؼش ماؼٍش  ًجب ؤن التي اجهرا خذ في اإلاداظبُت باإلاّلىماث ًخّلم ألاو

 يلالؽ خُث واإلاممىن فمً الؽيل خُث مً اإلاّلىماث هزه معخخذم ًلبلها التي وبالىظُلت الفىسة في جلذم

ش ؼيل في اإلاّلىماث جيىن  ؤن فُفمل ٌ  ؼيل في ؤو ومفهىمت وواضحت ظهلت بلغت مىخىب جلٍش  ؤو حذاو

 جيىن  ال بدُث اإلاىلىبت الخفاـُل بذسحت فُخّلم اإلاممىن  هاخُت مً ،ؤما بُاهُت سظىماث ؤو بخفاثُاث

 3.مّىاها ًفلذها كذ مما الالصم مً بإهثر مخخفشة

 

 

 

 

                                                 
 .59م دهشه، ؿمشحْ ظب خىان وآخشون، خلىة سلىان 1
م،  وللفير ِاًذة غاؼىػ 2  .40ؿمشحْ ظبم رهشه، مٍش
 .40هفغ اإلاشحْ، ؿ 3
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 املداسبيت املعلوماث حودة في رةاملؤث العواملاملطلب الثاوي: 

ُت للخفاثق الّملي الخىبُم ججابه التي اللُىد بلى بلافت  الزهش، العالفت اإلاداظبُت للمّلىماث الىِى

 زالزت بلى جلعم الّىامل هزه اإلاداظبُت، اإلاّلىماث حىدة ِلى ًازش ؤن ؼإهه مً ما ؤًما الّىامل مً هىان

ىامل اإلاداظبي، اليؽاه ؤو الّمل ببِئت جخّلم ِىامل ؤهىاُ،  بلافت راتها، خذ في اإلاداظبُت باإلاّلىماث جخّلم ِو

ش بلى  .الخاسحُتاإلاشاحّت  جلاٍس

 املداسبيت بالبيئت املخعللت العوامل /أوال

 مً وغيرها ،(والعُاظُت واللاهىهُت والاحخماُِت الاكخفادًت) البِئاث جلً لل في حّمل اإلاداظبُت الىٍم بن

 البِئت وؤن مخغيرة بِئت ٌل في حّمل بذوسها فةنها الضمً، بمشوس اإلاخخلفت البلذان في حغيرها في اإلاعخمشة الجىاهب

 البِئت جلً وؤن اإلاداظبُت والّملُاث الهُاول ِلى هبير جإزير لها الخفىؿ وحه ِلى والاحخماُِت الاكخفادًت

 اإلاعخىي  ِلى والاحخماُِت الاكخفادًت ألاوؽىت بين الّالكاث جذاخل خُث مً الخإزير مخبادلت ؤوؽىت مً جخيىن 

 1.الىلي

لى  كاهىهُت احخماُِت، اكخفادًت، :بلى اإلاداظبُت بالبِئت اإلاخّللت الّىامل جلعُم ًمىً ألاظاط هزا ِو

 :ًلي هما وظُاظُت

 جدعين في اإلاداظبُت، بالعُاظاث اإلاشجبىتلشاساث لل الاكخفادًت الىخاثج حعاِذ 2:الاكخصاديت العوامل-1

ً اإلاخاخت ىماثاإلاّل  اكخفادًت كشاساث اجخار الىدُجت جيىن  للمّلىماث آلاخٍشً وللمعخخذمين للمعدشمٍش

ٌ  ظبُل في اإلاّلىماث معخخذمى ًخدملها التي الخيالُف وجخفُن صحُدت  .ألاخيرة هزه ِلى الحفى

ُت جخخلف هما ش جلذمها التي اإلاّلىماث هِى  ففي الذولت، في عاثذال الاكخفادي الىٍام باخخالف اإلاالُت الخلاٍس

ش جدٍى الشؤظمالي الاكخفاد هٍام ٌل  اإلاّلىماث جىافش لشوسة ِلى الترهيز ًخم خُث هبيرة، بإهمُت اإلاالُت الخلاٍس

 الخطخم، هجذ هزلً الاكخفادًت الّىامل ومً الاكخفادًت،لشاساث ال مخخزي الخخُاحاث اإلاالثمت اإلاداظبُت

خُت للخيلفت وفلا حّذ التي اإلاداظبُت إلاّلىماثا مً ًجّل الخطخم مّذٌ اسجفاُ ٌل ففي  .مالثمت غير الخاٍس

ُت الخفاثق جخإزش :الاحخماعيت العوامل-2  اججاه مشل الاحخماُِت اللُم ببّن اإلاداظبُت للمّلىماث الىِى

ت الاهخمام هدى اإلاجخمْ ت هدى فالخىحه بلخ،...والىكذ اإلاالُت اللىاثم في بالعٍش  جمُْج ِملُت ِلى ًازش العٍش

 الذخل، بلاثمت تهخم للىكذ ؤِلى كُمت حّىي التي الذولت ؤن فىجذ الىكذ كُمت ؤما اإلاداظبُت، اإلاّلىماث ووؽش

ت سبْ مخلاسبت، مالُت تراثف خالٌ اإلاالُت البُاهاث وحّذ ٌ  باليعبت والّىغ مشال، ظىٍى  للىكذ حّىي ال التي للذو

                                                 
ت، والخىصَْ، لليؽش الجامُّت الذاس ،(الدولي الخوافم مىظور ) املداسبت هظريت ،لىفي العُذ ؤمين  1  .94ؿ ،2005 ،، بذون وبّتمفش ؤلاظىىذٍس
خماد الىالب 2  :ِلى بااِل

ذ، ؤبى خلُفت هماٌ جشحمت ،املداسبيت الىظريت ،هىذسهعً-       ت، الحذًشت، الجامُّت اإلاىخبت ٍص  .215 ؿ ، 2005  ،، بذون وبّتمفش ؤلاظىىذٍس

 .21اإلاجهلي، مشحْ ظبم رهشه، ؿ ِلي مدمذ هاـش-      
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شمشاخل  ؤخذر اإلاعاولُت ًِ داظبتاإلا وحّخبر فلي اإلاالي اإلاشهض بلاثمت تهخم ؤهمُت  والتي اإلاداظبي الخىٍى

 .1الضمان في العاثذة الاحخماُِت اللُم مً ؤظغ ِلى مبيُا مداظبُا همىرحا جخىلب

ت في ؤظاظا اللاهىهُت الّىامل جخمشل :اللاهوهيت العوامل-3  بؽيل جازش التي اللاهىهُت، واللىاِذ ألاهٍمت مجمِى

ا مماسظتها ِلى ؤلاؼشافو والشكابت اإلاداظبت ىتمه ِلى مباؼش وغير مباؼشة  اإلاعاهمت الؽشواث ٌهىس  مْ خفـى

ها ؤدي مما ؤلاداسة ًِ اإلالىُت باهففاٌ جخميز التي ّاث بلى خمِى بُت اللاهىهُت الدؽَش نها بذء مىز والمٍش  جيٍى

شالخلا في ِشلها وهُفُت اإلاّلىماث بها حّذ التي الىُفُت ِلى ًىّىغ وهزا جففُتها ختى  بهذف ورلً اإلاالُت ٍس

مىً اإلاّلىماث، إلاعخخذمي الشلت مً هُى بلافت ٌ  ٍو  ًجب التي اإلاالُت اإلاّلىماث بخىفير اإلالضمت اللىاِذ ؤن اللى

ُت الخفاثق بها جخإزش التي اللاهىهُت الّىامل ؤخذ هي وجلذًمها بِذادها  2.للمّلىماث الىِى

 ألنها اإلاداظبُت والّملُاث الهُاول ِلى هبير جإزير لها داظبتاإلا لبِئت العُاظُت الّىامل :السياسيت العوامل-4

ش إلاعخخذمي اإلاداظبُت اإلاّلىماث مً الاخخُاحاث جدذًذ جلضم  العُاظُت ألاولاُ مْ جخالءم التي اإلاالُت الخلاٍس

 ْوجىصَ بهخاج في اإلاعخخذمين مً مُّىت فئت هٍش وحهت ِليها حغلب التي البلذان مً بلذ ليل الاكخفادًت

لى اإلاّلىماث، ش جىحيهه معاولُت جلْ واإلاهىت اإلااظعت ِو  الاخخُاحاث هزه جدلُم هدى ذساتهموك بمياهُتهم وجىٍى

 3.الخدلُم ممىً هى ما وبين اإلاّلىماث مً مىلىب هى ما بين حّاسك ؤي ِلى اللماء ًخم بدُث

 املداسبيت باملعلوماث املخعللت العوامل/ ثاهيا

 مّلىماث بهخاج ِلى واإلاعاِذة اإلاعخّملت الىظاثل ؤهم مً ،(اإلاّلىماجُت) الحاظىب ٌّخبر الحالش وكخىا في

ت دكتها خُث مً وخاـت بالجىدة جخميز مداظبُت  ٌّخبر لهزا كفير، وكذ وفي جيلفت وبإكل بهخاحها، وظِش

لى ت،اإلاداظبُ اإلاّلىماث حىدة في الخدعين ِلى اإلاعاِذة الّىامل مً ألاحهضة مً الىُى هزا اظخخذام  ِو

ُت والخخباس الّمىم،  4:الخالُت الجىاهب بّن ِلى الترهيز اإلامىً مً فةهه اإلاداظبُت اإلاّلىماث هِى

 الىاكْ جمشُل ًيىن  وؤن ومعخخذميها اإلاّلىمت ؼيل مْ لىاكْا جالئم به ًلفذ ما وهى :والخمثيل الخصوير-1

 .إلاعخّملُه مفهىما

ُت ـىسة مّلىمته اإلاّىاة ألاسكام حّىغ ؤن ًفترك :الخأهد-2  آخش بِذاد ًادي ؤن ًيبغي خُث للىاكْ، مىلِى

 .الىدُجت لىفغ

3- ٌ ٌ  ًِ ؤلاحابت جيىن  فإهه لشائهال مخاخت بُاهاث كاِذة باظخّماٌ :املعلومت على الحصو ت ما حعائ  بّذ بعِش

ٌ  ًمىً اإلاخضهت اإلاّلىمت آخش بخّبير ـُاغخه، ى  .ِليها والىلب الحاحت ِىذ بليها الـى

                                                 
 .24اإلاجهلي، مشحْ ظبم رهشه، ؿ ِلي مدمذ هاـش 1
ذ واليؽش، للىباِت العالظل راث ألاولى، الىبّت ،املداسبيت الىظريت ،الؽيراصي  مهذي ِباط 2  .00-02ؿ ؿ ،1990 ،، بذون وبّتاليٍى
ىن، مدمىد ًىظف  3  .54ؿ وؽش، ظىت بذون  بذون وبّت،  ألاسدن، ِمان، والخىصَْ، لليؽش الىساق ، ماظعتاملداسبت هظريت حِش
لىم الاكخفادًت الّلىم ولُت مً ماحعخير ميؽىسة ، سظالتاملعلوماحي الخماثل عدم ظل في للمؤسست املالي الخلييم واظُني، ِاجؽت 4  الدعُير، ِو

 .20ؿ ،2005 ،الجضاثش ظىُف، ،ِباط .ثفشخا حامّت
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 الشكمي اللُاط ًيىن  بدُث ؤهثر جفاـُل حّىي التي اإلاّلىماث جلً هي بذكت اإلادذدة اإلاّلىماث :دالخددي-4

ت ألاحضاء مً الىشير ًدمل :مشال  بلى الخففُل هزا ًادي وكذ هبيرا ًيىن  للفئاث الخفيُفاث ِذد وبالخالي الّؽٍش

 .اهبالجى  بيل الّىفش ًاخز ؤن ًدخم فهزا الخىإ، اخخماٌ سفْ ؤو الفهم ِذم

ٌ  :وجمامها املعلومت هماٌ-5 ت اإلاّلىماث ليافت ؼاملت ـىسة ِلى الحفى  .المشوٍس

 ِىفشا ِنها اإلافصح للمّلىمت "اإلاالءمت" وحّخبر ما، بيؽاه اللُام ؤو اللشاس الجخار اإلاّلىماث تهذف :املالءمت-6

 ؤو بها جخّلم التي اليؽاواثب وسبىها مىفّتها، ؤظاط ِلى اإلاّلىماث وفله حّذ اإلاداظبت في ومُّاسا ؤظاظُا

ٌ  اإلاىخٍش الىخاثج لترن  ِليها، الحفى  التي للمّلىماث الىافُت والفىسة باإلافذاكُت ؤظاظا اإلاالءمت مفهىم ٍو

 .معخّملىهاًخىلبها 

 الخارحيتراحعت امل جلارير /ثالثا

 مً الىشير لذي فيها مىزىق  غير ،جضاٌ وما واهذ، واإلاالُت اإلاداظبُت اإلاّلىماث ؤن ِلى الخزهير بىا ًجذس

اث، مخخلف في ،اللشاساث مخخزي واهل ًشلل مما ماظعاجىا،  ِىذمشاثب ال مفلحت مهمت جفّب هما اإلاعخٍى

 مّها الخّامل في ساغب ول جملُل بلى باإللافت ِليها، والشظىممشاثب ال فشك بهذف الحعاباث لخلً فدفها

 1.بُاهاتها ِلى اِخماده خالت

ٌ  لحعاباثا مشاحْ سؤي ٌّخبر خُث  الصحت إلاذي ملُاظا اإلاشاحّت مدل للماظعت اإلاداظبُت اإلاّلىماث خى

 لهم جدُذ خُث الجهاث، مخخلف وشف ومً اإلاجاالث مخخلف في اإلاّلىماث هزه اِخماد في والشلت واإلافذاكُت

ت الحعاباثمشاحّت   اثجإهُذ اإلاشاحّت ِملُت جىفش بدُث ؤهثر، بشلت اإلاداظبُت اإلاّلىماث اظخخذام فـش

ادلت صحُدت ـىسة وحّىي جىفش للماظعت اإلاالُت الّملُاث ؤن جفُذ مىىلُت ٌ  (ـادكت) ِو  ميزاهُت خى

شه، ًترحمه والزي اإلاعخلل الخاسجي الحعاباث فةن سؤي مشاحْ وبالخالي ؤِمالها، وهخاثج اإلااظعت  ًمشل جلٍش

 وفلا مّذا رلً ول ًيىن  ؤن ِلى تللماظع الحلُلُت للفىسة وجمشُلها اإلاداظبُت اإلاّلىماث إلافذاكُت ملُاط

ذ الحعاباث مشاحّت ِملُت حّضص  والتي ِاما كبىال واإلالبىلت اإلاخّاسف واإلاّاًير اإلاداظبُت للمبادت  زلت مً وجٍض

واوالِه  اإلاشاحْ اظخلالٌ افتراك مْ جدٍشف ؤو مادًت ؤخىاء جخممً ال بإنها اإلاداظبُت اإلاّلىماث معخخذمي

 بِذاد مخىلباث جىفُز في ِالُت بخبرة اإلاشاحْ جمخْ بلى بلافت اإلااظعت، ؤِماٌ ًِ اليافُت اإلاّلىماث ِلى

ش  2.اإلاالُت والبُاهاث الخلاٍس

 

 

 

 

 

                                                 
اث دًىان ،الخطبيم إلى الىظريت من الحساباثاملراحعت ومراكبت  بىجين، مدمذ 1  .23ؿ ،2003 بذون وبّت، ،الجضاثش الجامُّت، اإلاىبِى
 .23ؿ اإلاشحْ،فغ ه 2
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  املداسبيت املعلوماث حودة جدسين فيمساهمت الركابت الجبائيت  :ثالثاملبدث ال

 اإلايلفين ِلى الجباثُت الشكابت إلاماسظت ًاهله ما باثُتالج والىشق  اإلافالح مً الجضاثشي  الجباجي الىٍام ًمخلً

 .والىشق  اإلافالح هزه وؤهجْ ؤبشص  ؤهم حّذ مًو  اليؽاواث،   حمُْ في

 :  الضرائب مفدشيت مسخوى  على املطبلت الجبائيت الركابت طرق املطلب ألاٌو

ين مشاثبال مفدؽُاث جماسط  الىزاثم، ِلى والشكابت لُتالؽي الشكابت وهما الجباثُت، الشكابت ؤهىاُ مً هِى

داث وفدق شاكبتبم اإلافدؽُت سثِغ ًلىم خُث بت، اإلايلفين جفٍش خم بالمٍش ين بهزًً اللُام ٍو  الشكابت مً الىِى

 .خىله وخاـت ِامت بإبدار اللُام ًخم وال اإلايلف، وؽاه ملش بلى الخىلل بذون  الجباثُت

 الشيليت الركابت /أوال

داث ومخابّت تمشاكب المشاثب مفدؽُاث ىجخىل بلُه، ؤلاؼاسة ظبلذ هما  كبل مً اإلالذمت الجباثُت الخفٍش

بت، اإلايلفين داث هزه جخممنها التي اإلاّلىماث جفدق خُث بالمٍش  ما ؤو باإلايلف اإلاخّللت جلً ظىاء الخفٍش

خم بيؽاوه، حّلم  .فلي الؽيل خُث مً رلً ول ٍو

 الىلاه في الذوس  هزا خفش ًمىً: بها املصرح داسبيتامل املعلوماث حودة جدسين في الشيليت الركابت دور -1

 1:الخالُت

داث، في واإلاشبخت اإلادخملت اإلاادًت ألاخىاء جصحُذ -    ؛الترخُل وؤخىاء الجمْ هإخىاء الخفٍش

ٌ  والّىاـش اإلاّلىماث ًِ والىؽف البدث -   ىلب ِنها، اإلاغفى  ؛بخصحُدها بها اإلاّني اإلايلف مً ٍو

ت مً الخإهذ -   بت اإلايلف ىىانِو هٍى  ؛بالمٍش

 ألاسكام صحت ِلى ٌّخمذ ال ؤهه الشكابت مً الىُى لهزا واحه ث التي الُّىب مً: الشيليت الركابت عيوب-2

داث هزه ملء بها جم التي الىُفُت ِلى ٌّخمذ ما بلذس بها اإلافشح ه وما الخفٍش فُت مّلىماث مً جدخٍى  حٍّش

داث به حاءث الزي الؽيل في الىٍش بلى فتهذ الشكابت هزه ؤن ؤي ومداظبُت، باإلايلف،  مّاًىتها ًخم والتي الخفٍش

داث لجمُْ ؼىلي فدق بال هي ما الؽيلُت فالشكابت اإلايلف، به ـشح ما جصحُذ دون  الشاهُت اإلاشخلت في  الخفٍش

 2.اإلايلفين كبل مً اإلالذمت

 الوثائم على الركابت/ ثاهيا

 خُث الؽيلُت، الشكابت مً ِملا ؤهثر المشاثب مفدؽُت معخىي  ِلى ًخم الزي الشكابت مً الىُى هزا ًإخز

ه ما بين ملاسهاثبحشاء  بلى ألامش ًخّذي داث جدخٍى  واظخخشاج مخخلفت مّلىماث مً للميلفين الجباثُت الخفٍش

 .الحذور اإلادخملت والخىاكماث ول الشغشاث

                                                 
 .18 ؿ رهشه، ظبم مشحْ لخمش، ديىً 1
 هفغ اإلاشحْ، هفغ الففدت، بخفشف. 2
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 الىلاه في الذوس  هزا هلخق :بها رحاملص املداسبيت املعلوماث حودة جدسين في الوثائم على الركابت دور -

 1:الخالُت

 ؛اإلايلف ًماسظها التي ألاوؽىت حمُْ في الخدلُم -   

داث لجمُْ وؼامل دكُم جدلُم بحشاء -     مْ بملاسهاث اللُام وٍشم ًِ اإلايلفين وشف مً اإلالذمت الخفٍش

 ؛المشاثب مفدؽُت بدىصة هي التي واإلاّلىماث اإلاعدىذاث

 ؤخشي، بلى ظىت مً ميلف ليل اإلاالُت الزمت جىىس  مْاسجباوها  دساظت وٍشم ًِ اإلاّلىماث توملاسه جدلُل -   

 ؛وحىدها خالت في الشغشاث باهدؽاف ٌعمذ ما وهزا

بت اإلايلف مً بلافُت مّلىماث ولب -    شاث  بيل مشفلت بالمٍش ت والخىلُداثالخبًر  ًخق فُما المشوٍس

 اإلامافت؛ اللُمت ِلى ظمبالش  ؤظاظا واإلاخّللت اإلادعىبت الشظىم

بُت واإلاّذالث الّملُاث صحت مً الخإهذ -     ؛ِليها اإلاىبلت المٍش

 للضرائب الوالئيت املديريت مسخوى  على املطبلت الجبائيت الركابت طرق  املطلب الثاوي:

ت معخىي  ِلى ت معخىي  ِلى وبالخدذًذ ،مشاثبلل الىالثُت اإلاذًٍش ُت اإلاذًٍش  بواس وفي الجباثُت، للشكابت الفِش

 في اإلافىب الخدلُم اإلاداظبت، في الخدلُم :هي الجباثُت الشكابت مً ؤهىاُ زالزت جماسط الشكابي، الجباجي دوسها

 .الؽاملت الجباثُت الىلُّت في اإلاّمم والخدلُم اإلاداظبت

 املداسبت في الخدليم /أوال

ت اإلاداظبت في الخدلُم ٌّني داثال مشاكبت بلى الشامُت الّملُاث مجمِى  مً وشف اإلاىخدبت الجباثُت خفٍش

بت اإلايلفين  2.بالمٍش

 كبل مشاِاتها واخترامها ًجب التي الؽشوه مً حملت الجباجي اإلاؽُش ولْ: املداسبت في الخدليم شروط-1

 32الخالُت الّىاـش في جلخُفها ًمىً الخدلُم، مً الىُى هزا بحشاء وخالٌ

 مً مّاهغ ولب خالت في ِذا ما اإلايان، بّين اإلاداظبُت والىزاثم ُتاإلاداظب الذفاجش في الخدلُم ًخم ؤن ًجب -  

بت، اإلايلف وشف  وشف مً كاهىهاكشاسها ب ًخم كاهشة كىة خالت في ؤو اإلافلحت، وجلبله هخابُا ًىحه بالمٍش

 .اإلافلحت

 .ألاكل ِلى مفدؾ سجبت لهم الزًً الجباثُت ؤلاداسة ؤِىان وشف مً بال اإلاداظبت في الخدلُلاث حشاءب ًمىً ال -  

 ممعىهت اإلاداظبت واهذ وبرا اإلاّلىماث، لحفَ اإلاعخّمل العىذ وان مهما الشكابت خم ؤلاداسة جماسط -  

الم ؤهٍمت بىاظىت  حعاهم التي واإلاّالجاث واإلاّىُاث اإلاّلىماث مجمل سكبت ا الم حؽمل ؤن ًمىً آلالي، ؤلِا

ً في مباؼشة غير ؤو مباؼشة بففت  .الجباثُت ؤو داظبُتاإلا الىخاثج جيٍى

                                                 
 .91ؿ رهشه، ظبم مشحْ لخمش، ديىً 1
 .93كاهىن ؤلاحشاءاث الجباثُت، مشحْ ظبم رهشه، ؿ ، 00اإلاادة  2
 .94-93ؿؿ هفغ اإلاشحْ، ، 00اإلاادة   3
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الميزاث ججه باظخّماٌ اإلايان ِين في بما الخدلُم ِملُاث جخم ؤن ًمىً -   بت، اإلايلف ملً آلالي، ؤلِا  بالمٍش

ذ ولب ِلى بىاء اإلافلحت، معخىي  ِلى وبما بت، اإلايلف مً ـٍش  اإلايلف ِلى ًجب الحالت هزه وفي بالمٍش

بت  بىاظىت اإلاّذة اإلاداظبت جإظِغ في اظخّملذ التي والذِاثم اليسخ ول ؤلاداسة جفشف جدذ ًمْ ؤن بالمٍش

الم  .آلالي ؤلِا

بت اإلايلف بِالم دون  اإلاداظبت في جدلُم ؤيحشاء ب في الؽشوُ ًمىً ال -   م ًِ معبلا، بزلً بالمٍش  بسظاٌ وٍش

ٌ  بؼّاس ملابل بالخدلُم بؼّاس حعلُم ؤو ى  مداظبخه، يف اإلادلم اإلايلف وواحباث خلىق  بمُشاق مشفلا بالـى

خ مً ابخذاء ؤًام ِؽشة مذجه للخدمير، ؤدوى ؤحل مً ٌعخفُذ ؤن ِلى  .ؤلاؼّاس هزا اظخالم جاٍس

خ وهزا اإلادللين، وسجب وؤظماء ؤللاب بالخدلُم ؤلاؼّاس ًبين ؤن ًجب -   ٌ  وظاِت جاٍس  ًخم التي والفترة جذخل ؤو

 ٌؽير وؤن ِليها الاواُل الىاحب الىزاثم وهزا اإلاّىُت وألاجاوي  والشظىممشاثب وال والحلىق  فيها الخدلُم

بت اإلايلف ؤن ،حشاءؤلا  بىالن واثلت جدذ ،ـشاخت حشاء ب ؤزىاء اخخُاسه مً بمعدؽاس ٌعخّين ؤن ٌعخىُْ بالمٍش

 .الشكابت ِملُت

بت اإلايلف بِالم ًجب اإلادللين اظدبذاٌ خالت في -    .بزلً بالمٍش

 مً ٌعبلها ما بلى ؤلاؼاسة مً بذ ال اإلاشاخل هزه جفاـُل في لخىكا كبل: املداسبت في الخدليم سير مراخل-2

 مً ِذد مفدؽُت ول سح جلذ خُث والًت، ول ِبر اإلاىدؽشةمشاثب ال مفدؽُاث معخىي  ِلى جخم بحشاءاث

خباساث  مً حملت ِلى بىاءا اإلاداظبت في للخدلُم بخماِهم الىاحب اإلايلفين خم رهشها، ظلف واإلاّاًيرالِا  ٍو

ت بلى تراخاثالاك زهه بسظاٌ ت بلى جشظل زم واإلافادكت، ؤلالافت ؤو والخّذًل لالواُل الىالثُت اإلاذًٍش  الّامت اإلاذًٍش

لى رلً، ألامش لضم برا والخّذًل للمفادكت للمشاثب ّاد نهاجي بؽيل اللاثمت لبي ًخم ألاخيرة هزه معخىي  ِو  َو

ت بلى بسظالها ت معخىي  ِلى مالخدلُ إلاباؼشة مشاثبلل الىالثُت اإلاذًٍش ُت اإلاذًٍش  ِلى وبالمبي ،للمشاثب الفِش

 1.الخدلُم اإلاداظبي فشكت معخىي 

 2:الخالي الىدى ِلى مشاخل زالر في اإلاداظبت في الخدلُم ظير لشاخم بًجاص ًمىً

  في للخدليم الخدضير إحراءاث /2-1
 
 ول في وجخمشل جليها، التي للمشخلت جمهُذًت اإلاشخلت هزه حّخبر: املداسبت

ماٌ الخذابير  فُما ؤلاحشاءاث هزه وجخمشل وحه، ؤخعً ِلى مهمخه وؤداء لدعهُل بها، اللُام اإلادلم ِلى التي وألِا

 :ًلي

 .دكُلا فدفا وفدفها بالخدلُم اإلاّىُين للميلفين الجباثُت اإلالفاث ِلى الاواُل -  

ا للخدلُم، الخالّين اإلايلفين ليؽاه الخلىُت الىزاثم ساظتد -    ؤلاهخاج، ووشق  بلىاِذ ًخّلم ُماف وخفـى

 .ؤلاهخاج في اإلاعخّملت واللىاصم اإلاىاد وهُى وبُّت اإلاىخهجت، وألاظالُب الخىىىلىحُاث اإلاعخّملت، آلاالث

 باظخالمهم) بؼّاس مْ اإلايلفين بلى بالخدلُم بؼّاس بسظاٌ وٍشم ًِ بالشكابت اإلاّىُين اإلايلفين وبِالم بؼّاس -  

خ مً ابخذاء للخدمير ؤًام ِؽشة ًِ ًلل ال ؤحل مً بالخدلُم اإلاّني اإلايلف ٌعخفُذ ؤلاواس هزا وفي رلً،  جاٍس

 .ؤلاؼّاس اظخالم

                                                 
بت، الىبّت ألاولى، مىبّت مضوا اإلايلفين ِلى الجباثُت ، الشكابتمفىفى ِىادي 1  .20، ؿ0001بذون وبّت، س، الىادي، الجضاثش، بالمٍش
 ، بخفشف.25-23-29هفغ اإلاشحْ، ؿ ؿ  2
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 .للميلف الفّلُت الىلُّت ًخق ما بيل ؤلاإلاام -  

داث ول فدق -    اإلايلف؛ لها ًخمْ التي المشاثب مً هُى ول خعب الخاـت الخفٍش

ٌ  ظبم التي الخىلُذ ولباث ِلى الاواُل -    مفدؽُت معخىي  ِلى الىزاثم ِلى الشكابت بحشاء خالٌ ِليها الحفى

 .مشاثبال

 .ألاخشي  الجباثُت اإلافالح باقي مً باإلاّلىماث الاظخّاهت -  

 الاجفاٌ وٍشم ًِ ورلً للميلف، الحلُلُت اإلاالُت الزمت مّشفت ؤحل مً الجباثُت، ؤلاداسة خاسج لخدشي  -  

ت  :ومنها (،رهشه ظبم الزي الاواُل لحم وفلا) الّمىمُت ؤلاداساثو والهُئاث اإلااظعاث مً بمجمِى

ذة كُم إلاّشفت واإلافاسف البىىن -      .خشهتها وجىىس  ألاـس

ت اإلادافٍاث -      .(والضباثً اإلاىسدًً) الخجاٍس

 .الاحخماعي الممان هُئاث -    

  .ألاخشي  الّمىمُت داساثؤلا  باقي -    

 :ومنها اإلاداظبت، في الخدلُم بحشاءاث جىفُز ِلى اإلاعاِذة الىزاثم بّن معً -  

 مّشفت ؤحل مً وهزا مخلادمت، غير ظىىاث ؤسبّت ًخق ؤخشي  بلى ظىت مً اإلااظعت ميزاهُاث إلالاسهت بُان -    

  .اللشوك خشهت الاهخالواث، جىىس  ،اإلايزاهُت ِىاـش حغيراث

 سكم جىىس  مّشفت مً (،الىخاثج خعاباثٌو ذح) الىخاثج خعاب في الّىاـش بّن جىىس  إلالاسهت بُان -    

ماٌ  .وحذث بن الّادًت غير الحاالث ول اهدؽاف زم ومً والخيالُف ألِا

اسة بشمجت -      ؤهُذ ؼبه اخخماٌ هىان ؤن للميلف الجباجي اإلالف ِلى الاواُل خالٌ مً جبين برا مفاحئت ٍص

 .لهامتا اإلاداظبُت اإلاّلىماث لبّن بخفاء ؤو هبيرة ججاوصاث لىحىد

 الفدق هما سثِعُين، كعمين بلى اإلاداظبت في الخدلُم بحشاءاث جلعم :املداسبت في الخدليم إحراءاث /2-2

 :ًلي هما اإلاداظبُت، للمّلىماث الذكُم والفدق اإلاداظبُت، للمّلىماث الّام

 الخلُذ ترامواخ وحىد مذي مً الخإهذ ِلى الفدق هزا ًلىم :املداسبيت للمعلوماث الشىلي الفدص /2-2-1

 2الخالُت بالّىاـش

لفذ 2الخجاريت السجالث مسً-أ  ماؼشة السجالث هزه جيىن  ؤن ًجب خُث الجشد، ودفتر الُىمُت دفتر بها ٍو

 ؤو خؽى وال ؼىب وبذون  بُىم، ًىما ممعىهت جيىن  ؤن ًجب هما اإلاخخفت، الهُئاث كبل مً ِليها ومفادكا

ت الىزاثم مْ بّىاًت فٍهاخ لشوسة بلى باإللافت الهامؾ، ِلى هخاباث ٍش  غلم مً ابخذاء ظىىاث ِؽشة إلاذة الخبًر

 .دوسة آخش

 فىاجير خاـت فّال بالّملُاث اللُام جشبذ معدىذ ؤو وزُلت ول بها وهلفذ 2الخبريريت الوثائم جوفر مدى-ب

لُت الؽشاء  ...الخذماث وجلذًم البُْ فىاجير مً وسخ بلى باإللافت اإلايلف، بها كام التي واإلافاٍسف ألـا

 ِلى جدخىي  اإلاداظبُت اإلاّلىماث ؤن مً ًخإهذ ؤن اإلادلم ِلى 2املداسبيت املعلوماث ودكت حسلسل مدى-ج

 للُىمُت الذاثً ؤو اإلاذًً الجاهب مجمُى ؤو اإلاشاحّت ميزان فدق ًخم خُث ودكتها، حعلعلها ِلى جذٌ ماؼشاث
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ا ًيىن  ؤن ًجب والزي الّامت  مالخٍخه ًخم الدعاوي  هزا ألاظخار، لذفتر الذاثً ؤو اإلاذًً الجاهب إلاجمُى معاٍو

لُه الجشد، بّذ إلاشاحّتا وميزان الجشد كبل اإلاّذ اإلاشاحّت يزانم ِلى بىاءا  بين الخجاوغ مً هزلً ًخإهذ ؤن ِو

 وهزا ؤخشي، حهت مً ألاظخار دفتر مْ اإلاشاحّت ميزان وججاوغ حهت، مً الّامت والُىمُت اإلاشاحّت يزانم مجامُْ

ا ٌّىي ام ً حعاوي  ِذم خالت وفي ألاظخار، دفتر بلى الّامت الُىمُت كُىد هلل لّملُاث اإلافذاكُت مً هِى  مىاٍص

 واضح بؽيل ؤنها ًدبين ِىذما لىً الاخخالٌ، ؤـل في للبدث اإلاداظب ٌعخذعي ؤن اإلادلم ِلى ،شاحّتاإلا

ُذ وحىد ؤن خُث مىلىب ذوق الفى خعاب فدق ؤن هما اإلاداظبت ًشفن ؤن له ًمىً جذلِعُت، مماسظاث  ـس

 .اإلالذمت اإلاداظبُت اإلاّلىماث دكت لّذم ظببا ٌّذ داثً

 الىخاباث مجمل واهذ برا ملىّت اإلاداظبُت اإلاّلىماث جيىن  :ملىعت جىون  أن يجب املداسبيت املعلوماث-د

شها ًمىً اإلاداظبُت  وٍشم ًِ اإلاداظبُت اثالىخاب ًبرس ؤن اإلايلف ِلى خُث الشبىجُت، والىزاثم باإلاعدىذاث جبًر

 اإلاّلىماث لصحت ؼشه وهزا اإلاخضن، في اإلاىحىدة واإلاىخجاث للمىاد الجشد ووزاثم خلُلُت اظمُت وزاثم جلذًم

اث جبرس خُث اإلاداظبُت،  بىزاثم مذِىمت جيىن  ؤن ًجب والتي اإلاىسد، كبل مً معلمت فىاجير وٍشم ًِ اإلاؽتًر

شاث ىالث الفاجىسة، هإـل وجبًر ىالث ،الفىذوق  ـو  فةن رلً، بلى بلافت ،...ألاحىس  سجل الاظخالم، ـو

ت ؤؼغاٌ ؤو والعلْ البماجْ بجشد جشفم لم التي اإلاداظبُت اإلاّلىماث  وملىّت، واملت حّخبر ؤن ًمىً ال حاٍس

 ؤلاكىاُ ـفت مً اإلاداظبُت اإلاّلىماث ًجشد الىزاثم هزه في ُِب وؤي مفىجشة، جيىن  ؤن ًجب اإلابُّاث وهزلً

مىً  .رلً بعبب سفمها ٍو

 حىدة مذي مً للخإهذ ظُّه بواس وفي الجباجي، اإلادلم :املداسبيت للمعلوماث الدكيم الفدص/ 2-2-2

ً ِلى جإزير لها التي اإلاداظبُت اإلاّلىماث ِلى ًشهض اإلايلفين، كبل مً بها اإلافشح اإلاداظبُت اإلاّلىماث  الشبذ جيٍى

اث، في لبالغا في جخمشل وهي اإلامافت، اللُمت ؤو الخام  وفُما واإلابُّاث، الخىفُز كُذ وألاؼغاٌ اإلاخضوهاث اإلاؽتًر

 وما العابلت بالّىاـش واإلاخّللت ،وسغشاث ؤخىاء جخممً ؤن ًمىً التي الّملُاث مً بّن وعخّشك ًلي

ه  :اإلاالُت الىؽىف بّن جدخٍى

اث لفاجىسة اإلاضدوج لدسجُل -    .واخذة مؽتًر

اث حسجُل -    .(فاجىسة وحىد ِذم ؤو فاجىسة بىحىد) وهمُت مؽتًر

  .ؽشاءال لفىاجير اإلاداظبي الدسجُل وعُان -  

  .خلُلُت الىمُاث ؤن سغم الحلُلي ظّشها مً بإكل اإلاخضوهاث جلُُم -  

ش بّذم اإلابُّاث مً حضء بخفاء -    .اإلابُّاث لبّن البُْ فىاجير جدٍش

ش البُْ -    .كُمتها في الخخفُن مْ الفىاجير بخدٍش

 .واإلاهمالث الفمالث مً اإلابُّاث حسجُل ذمِ -  

  .الخاؿ لحاحخه اإلااظعت مً اإلايلف ملخيُاث حسجُل ِذم -  

  .ٌ ؤم خلُلُت بخيلفت مسجلت هي وهل ،(الاظدشماساث) للخشبُخاث اإلاادي الىحىد مً الخإهذ -  

ٌ  ؼشاء مً الخشبُخاث لها حّشلذ التي الحشهت -    .لزلً الشبىجُت الىزاثم وحىد ًم والخإهذ جلُُم، وبِادة وجىاص
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 اظخخالؿ بلى اإلادلم ٌّمذ اإلاداظبُت للمّلىماث اإلاّمم الفدق بّذ: املداسبت في الخدليم هخائج /2-3

 1:الخالُت الىخاثج

داث خىإ ؤو صحت مذي بكشاس -    .الخفٍش

 .وحذث بن كاهىهُت حّذًالث اظخدذار -  

 .بالىخاثج بؼّاس بخلذًم ملضم فاإلادلم به، مفشح هى إلاا مىابلت ِليها اإلاخدفل الىخاثج واهذ برا -  

م، الّادًت الخّذًالثبحشاء  بةمياهه فاإلادلم وؤخىاءججاوصاث  بزباث خالت في -    بحشاءاث في  جخمشل والتي للخلٍى

م م وبحشاءاث (اإلاّني واإلايلف اإلادلم وشف مً ؤي) الشىاجي الخلٍى  .(فلي اإلادلم وشف مً ؤي) ألاخادي   الخلٍى

 للمّلىماث الذكُم الفدق ِملُت بن: املداسبيت املعلوماث حودة جدسين في املداسبت في الخدليم دور -3 

 وملاسهت ،(اإلايلف ووؽاه جىاحذ ؤماهً) اإلايان ِين بلى الخىلل بلى بلافت اإلايلفين، كبل مً بها اإلافشح اإلاداظبُت

 اإلاّلىماث حىدة مً الخدعين في هبير خذ والى عاهمٌ ؤن ؼإهه مً اإلاادًت، واإلاّىُاث الىظاثل بيل رلً ول

 :خالٌ مً ورلً اإلاداظبُت،

 به الّمل الجاسي  اإلاداظبي الىٍام لمً اإلاّخمذة الىشق  وفم بِذادها جم اإلاداظبُت اإلاّلىماث ؤن مً الخإهذ -  

 مً الخدعين يف ٌعاهم ما وهزا (،خاللها مً اإلاداظبُت اإلاّلىماث ِشك الىاحب اإلاالُت الىؽىف وفم ؤي)

 .اإلاّلىماث هزه مالثمت

 الخصحُذ بّذ اإلاّلىماث هزه في الشلت ٌّضص  ما وهى بخصحُدها، واإلاىالبت ،غشاثوالش ألاخىاء ؤهم اهدؽاف -  

 :خُث مً

 .الخّبير ـذق -    

ُت -      .اإلاىلِى

 .الحُادًت -    

 (.مىخلفت غير) الىماٌ -    

 .ؤخشي  ماظعاث مْ ؤو (الضمً ِبر) اإلااظعت لىفغ اإلاداظبُت اإلاّلىماث ملاسهت بمياهُت جىفش -   

 اإلاداظبُت، والفشوك اإلابادت ؤو للىشق  حغُير ؤي اهدؽاف في ٌعاهم اإلاداظبُت للمّلىماث الذكُم الفدق  -

 .الشباث خاـُت ٌّضص  ما وهزا

 املداسبت في املصوب الخدليم/ ثاهيا

 ِالكت لها التي اإلاداظبُت اإلاّلىماث ول في بالخذكُم ىمًل الزهش العابم اإلاداظبت في الخدلُم وان برا

 خالف ِلى هى اإلاداظبت في اإلافىب الخدلُم فةن بها، اإلاّني والشظىم مشاثبال ول وفي الخدلُم مدل باإلايلف

 مً بها ًشجبي وما والشظىممشاثب ال مً ؤهىاُ ِذة ؤو هُى ِلى فُه الخدلُم ِملُت جلخفش خُث رلً، مً

 .بُتمداظ مّلىماث

                                                 
خماد الىالب 1 ٌ  جم مّلىماث ِلى بااِل ت اإلاداظبي الخدلُم فشكت مً ِليها الحفى  معخغاهم. لىالًت المشاثب الىالثُت بمذًٍش
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 الىُى هزا ًخميز اإلاداظبت، في اإلافىب الخدلُم مفهىم مً اهىالكا: املداسبت في املصوب الخدليم خصائص-1

 :الخالُخين بالخاـِخين الخدلُم مً

 .(ُِىت )اخخُاس المشاثب مً ؤهىاُ ِذة ؤو هُى في الخدلُم ًخم -  

ت ِلى ن ًيى  ؤو مخلادمت، غير منها حضء ؤو واملت فترة الخدلُم ٌغىي -    مّلىماث مداظبُت ؤو ِملُاث مجمِى

 .ظىت ًِ جلل إلاذة

 مشاِاتها ًجب التي الؽشوه مً لجملت الخدلُم مً الىُى هزا ًخمْ: املداسبت في املصوب الخدليم شروط-2

 21ًلي هما وهي ،اخترامهاو 

بت اإلايلفين مً ًىلب ؤن ًمىً -    والىزاثم اإلاداظبُت ثمالىزا جلذًم الخدلُم، هزا ؤزىاء مّهم اإلادلم بالمٍش

ٌ  والّلىد الفىاجير غشاس ِلى الخىلُدُت  والشظىم والمشاثب بالحلىق  اإلاشجبىت الدعلُم ؤو الىلبُاث ووـى

 .بالخدلُم اإلاخّللت وألاجاوي 

بت اإلايلف مداظبت إلاجمل وهلذي مّمم فدق خاٌ بإي الخدلُم هزا ًِ ًيخج ؤن ًمىً ال -    .بالمٍش

بت، اإلايلفين مً ًىلب ال-    الفىاجيرغشاس  ِلى ِادًت جىلُدُت وزاثم جلذًم ظىي  الخدلُم، هزا ؤزىاء بالمٍش

ٌ  والّلىد  .الدعلُم ؤو الىلبُاث ووـى

 .ظابلا اإلازوىس  الّام الخدلُم في اإلاىبلت اللىاِذ لىفغ اإلاداظبت في اإلافىب الخدلُم ًخمْ -  

بت اإلايلف بِالم دون  اإلاداظبت في اإلافىب الخدلُم بحشاء في الؽشوُ ًمىً ال -    وٍشم ًِ معبلا، بزلً بالمٍش

ٌ  بؼّاس ملابل بالخدلُم بؼّاس حعلُم ؤو بسظاٌ ى بت اإلايلفتزاماث وال خلىق  بمُشاق مشفلا بالـى  بالمٍش

خ مً ابخذاء ؤًام، ِؽشة مذجه للخدمير، ؤدوى ؤحل مً ٌعخفُذ ؤن ِلى مداظبخه، في اإلادلم  هزا اظخالم جاٍس

 .ؤلاؼّاس

 اإلازوىسة اإلاداظبت في الخدلُم ؤزىاء اإلاؽتروت الّىاـش بلى باإللافت بالخدلُم، ؤلاؼّاس ٌؽمل نؤ ًجب -  

ب وابْ جىلُذ ظابلا،  .فيها اإلادلم الّملُاث بىبُّت بِالمه ًجب هما الخدلُم في الخفٍى

 مً ؤهثر والىزاثم الذفاجش في اإلايان، ِين في الخدلُم مذة حعخغشق  ؤن ،حشاءؤلا  بىالن واثلت جدذ ًمىً ال -  

 .ؼهٍشً

بت اإلايلف ًخمخْ -   خ مً ابخذاء كبىله، ؤو مالخٍاجه إلسظاٌ ًىما، زالزين بإحل بالمٍش  بةِادة ؤلاؼّاس حعلم جاٍس

م  .الخلٍى

 الخلا اإلاداظبت في اإلاّمم الخدلُمبحشاء  بمياهُت مً الجباثُت ؤلاداسة جمىْ ال اإلافىب الخدلُم مماسظت بن -  

خباس بّين جإخز ؤن ًجب ولىً ،إلاشاكبتا فيها جمذ التي لفترةا بلى والشحُى ادة هدُجت بها اإلاىالب الحلىق  الِا  إِل

 .اإلافىب الخدلُم ِىذ اإلاخمم الخلُُم

 :املداسبيت املعلوماث حودة على ذلً وأثر املداسبت في املصوب الخدليم وسلبياث ايجابياث-3

 خُث مً بال ،(رهشه ظبم الزي) الّادي اإلاداظبت في لُمالخد ًِ ًخخلف ال اإلاداظبت في اإلافىب الخدلُم

ٌ  هىاق  مً ؤهىاُ ِذة ؤو لىُى ُِىت فدق ِلى ًلخفش اإلاداظبت في اإلافىب فالخدلُم الخدلُم، وؼمى
                                                 

 .91-90كاهىن ؤلاحشاءاث الجباثُت، مشحْ ظبم رهشه، ؿ ؿ ، 02اإلاادة  1
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ت ؤو مُّىت فترة جخق ،مشاثبال ؤلاًجابُاث  بّن ًمفي ؤن ؼإهه مً وهزا اإلاداظبُت، اإلاّلىماث مً مجمِى

 .ظىاء خذ ِلى واإلايلف الجباثُت لإلداسة باليعبت الخدلُم ِملُت ِلى العلبُاث وبّن

 :هزهش الاًجابُاث هزه ومً

 اإلاداظبُت اإلاّلىماث ًجّل ما وهزا فلي، ُِىت ِلى جلخفش الفدق ِملُت ألن وهزا الخدلُم، فترة جللُق -  

 .اإلاىاظب الخىكُذ خاـُت فيها جخىفش ما خذ بلى للخدلُم الخالّت

ذ ُِىت، ِلى الخدلُم اكخفاس -    اإلاّلىماث ُِىت ًجّل ما وهزا ،والشغشاث ألاخىاء ألغلب واهدؽافه دكخه في ًٍض

 .الجىدة مً واف بلذس جخمخْ فيها اإلادلم اإلاداظبُت

 :منها فىزهش العلبُاث، ؤما

 ِملُت لًجّ مما اإلاخىفشة، اإلاداظبُت اإلاّلىماث مً الهاثل للىم اإلامشلت الُّىت اخخُاس بميان الفّىبت مً -    

 .ألاهذاف بلى وجفخلذ ِؽىاثُت الخدلُم

خماد ًمىً ال فلي، الُّىت جخممنها التي اإلاداظبُت اإلاّلىماث فدق ِلى الاكخفاس -      ِلى للحىم ِلُه الِا

 جفلذ وججاوصاث ؤخىاء جدخىي  كذ الُّىت خاسج جلْ التي اإلاداظبُت اإلاّلىماث ألن اإلاّلىماث، هزه حىدة

 .الالصمت الجىدة هيل تاإلاداظبُ اإلاّلىماث

  :الشاملت الجبائيت الوضعيت في املعمم الخدليم /ثالثا

 مً هشير وفي ظىاها، دون  الىبُُّت باألشخاؿ الؽاملت الجباثُت الىلُّت في اإلاّمم الخدلُم ًخخق

 في اإلافىب الخدلُم اإلاداظبت، في الخدلُم) الزهش العابلين الخدلُلين ألخذ مىمال جدلُلا ًيىن  ألاخُان

 في جفُذ كذ مّلىماث مً بها ًشجبي وما الىبُُّت ألاشخاؿ مذاخُل ومفادس ؤهىاُ في ًدلم خُث (،اإلاداظبت

 .العابلين الخدلُلين ؤخذ بحشاءاث

ىان ًخإهذ الخدلُم، هزا في: الشاملت الجبائيت الوضعيت في املعمم الخدليم إحراء من الهدف-1  اإلادللىن  ألِا

 لىمي اإلايىهت والّىاـش اإلاالُت والحالت اإلاالُت والزمت حهت، مً بها اإلافشح ذاخُلاإلا بين الحاـل الاوسجام مً

 اإلالىُت ولُّت جٍهش ِىذما الخدلُم بهزا اللُام ًمىً هما ؤخشي، حهت مً الجباجي اإلالش ؤِماء مِّؽت

ىاـش بت مً مخملفت مذاخُل ؤو ؤوؽىت وحىد حباثُا مدص ي غير لصخق اإلاِّؽت همي ِو  1.المٍش

 مً حملت الجباثُت ؤلاداسة جدبْ: الشاملت الجبائيت الوضعيت في املعمم للخدليم امليلفين اهخلاء عاييرم-2

 هزه ومً الخدلُم، مً الىُى لهزا ظُخمّىن  الزًً الىبُُّين ألاشخاؿ اخخُاس ؤظاظها ِلى ًخم اإلاّاًير،

 22اإلاّاًير

ا بها اإلافشح اإلاذاخُل بين ججاوغ ِذم مشاثبال مفدؽُت ِليهم الخٍذ الزًً ألاشخاؿ -    والىفلاث ظىٍى

 .اإلايلف ؤظشة فشادؤ مِّؽت همي ًِ والؽاجّت الٍاهشة

                                                 
 .91كاهىن ؤلاحشاءاث الجباثُت، مشحْ ظبم رهشه، ؿ  ،09اإلاادة  1
 .83 ؿ رهشه، ظبم مشحْ مفىفى، ِىادي 2
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 لم ؤو حّذًالث بلى جادي لم اإلاداظبت مشاكبت ووىن  هبيرة، غؾ ِملُاث ًماسظىن  ؤنهم ٌّخلذ الزًً ألاشخاؿ -  

 .مّخبرة حّذًالث بلى جادي

داث مفذاكُت لّذم ماؼشاث اإلاداظبت بتمشاك ؤزىاءمشاثب ال مفدؽُت جىدؽف ِىذما -    .اإلاىخدبت الخفٍش

 الاحخماُِت الحفق ِلى والحاثضون الؽشواء كبل مً بها اإلافشح اإلاذاخُل بين برامّخ الفاسق  ًيىن  ِىذما -  

 .اإلاداظبت بتمشاك بّذ اإلادللت الحلُلُت واإلاذاخُل

 .(شالم ؤمىاٌ جبُِن) مدذدة غير مذاخُل ًمخليىن  الزًً ألاشخاؿ -  

 الخدلُلاث مً هغيره الخدلُلاث مً الىُى هزا: الشاملت الجبائيت الوضعيت في املعمم الخدليم إحراءاث-3

ت له الجباثُت،  هزه وؤهم الخدلُم، هزا مً اإلاخىخاة لألهذاف جدلُلا اإلادلم ًدبّها التي ؤلاحشاءاث مً مجمِى

 12ؤلاحشاءاث

 .الخدلُم بهزا نياإلاّ للميلف الجباجي اإلالف ِلى الاواُل -  

 التي واإلااظعاث اإلاّني اإلايلف ِاثلت فشادؤ جخق والتي الجباثُت، ؤلاداسة بدىصة التي اإلالفاث ول ِلى الاواُل -  

 .به ِالكت لها

 الشبي هؽىف باظخّماٌ (،الاواُل لحم وفلا) ؤخشي  ؤوشاف لذي اإلاّني اإلايلف جخق اإلاّلىماث ًِ البدث -  

 .اإلاّلىماث وبىاكاث

ل مْ باإلاشاكبت بؼّاس بسظاٌ -   مىذ اإلاّني، اإلايلف بلى اظخالم ـو  ابخذاء ًىما 15 ِؽشة بخمعت للخدمير ؤحال ٍو

خ مً  .ؤلاؼّاس اظخالم جاٍس

ذ اإلاّني اإلايلف مً الىلب -    .(اإلامخلياث ولُّت بىاكت) خاـت اظخماسة في ممخلياجه بيافت الخفٍش

ت اإلاّلىماث ول لجمْ اإلايان ِين بلى لالخىل للميلف ًجىص  ألامش، اظخذعى برا -    .للخدلُم المشوٍس

شاث بيل بفادجه اإلاّني اإلايلف مً ًىلب ؤن الجباجي للمدلم ًجىص  -    الظخىماٌ الالصمت والخىلُداث الخبًر

 .الخدلُم

 هزا ٌّخمذ: املداسبيت املعلوماث حودة جدسين في الشاملت الجبائيت الوضعيت في املعمم الخدليم دور -4

 باظخّماٌ ِذة، ؤوشاف ومً اإلاّني، باإلايلف جخّلم التي اإلاّلىماث ول ًِ البدث ِلى الخدلُلاث مً الىُى

 اإلاخّمذةالشغشاث و  ألاخىاء اهدؽاف في هبير وبؽيل ًفُذ ؤن ؼإهه مً وهزا اإلاّلىماث، وبىاكاث الشبي هؽىف

ذم للىفي مجاال اإلاّني للميلف ًذُ ال واللشاثً(، الذالثل لىحىد شاهٍ) كاوْ بؽيل اإلاخّمذة وغير  ،ترافالِا ِو

 ٌّضص  ما فيها، الشلت مً واف كذس الؽاملت، الجباثُت الىلُّت في للخدلُم خمّذ التي اإلاّلىماث ول جيىن  وبهزا

 2.حىدتها مً

 ُت،اإلاداظب اإلاّلىماث بجىدة ًخّلم فُما الخدلُلاث مً الىُى لهزا الاهخلاداث بّن جىحُه ًمىً اإلالابل وفي

 :ومنها

                                                 
 .05ؿ رهشه، ظبم مشحْ مفىفى، ِىادي 1
خماد الىالب 2 ٌ  جم مّلىماث ِلى بااِل ت اإلاداظبي الخدلُم فشكت مً ِليها الحفى  معخغاهم. لىالًت المشاثب الىالثُت بمذًٍش
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بت) مشاثبال مً واخذ هُى ِلى الترهيز -    التي اإلاداظبُت اإلاّلىماث ول بهماٌ ٌّني (،ؤلاحمالي الذخل ِلى المٍش

خماد بمياهُت مً ًدذ مما ،مشاثبال مً الىُى بهزا جخّلم ال  .فيها الشلت جىفش لّذم ِليها، الِا

ٌ  ًخم التي اإلاّلىماث ِلى الخدلُلاث مً الىُى هزا ٌّخمذ -    وهزه الجباثُت، ؤلاداسة خاسج مً ِليها الحفى

ٌ  داثما العهل مً لِغ ؤهه هما الالصمت، بالذكت جيىن  ال كذ اإلاّلىماث  ألامش حّلم برا وخاـت ِليها، الحفى

 .والاخخُاٌ ؤلايهام ؤظالُب ًدبّىن  الزًً باإلايلفين
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 خالصت الفصل:

 حّني والتي اإلاالءمت، في جخمشل خفاثق ؤظاظُت اإلاّلىماث هزه في جخىفش ؤن فالبذ لالفف هزا خالٌ مً سؤًىا

 خاـُت بلى بلافت اجخارها، بفذد هم واللشاساث التي لها الىالبين اخخُاحاث مْ اإلاداظبُت اإلاّلىماث جىافم

خماد ًمىً وال اإلاداظبُت مفذاكُتها اإلاّلىماث جفلذ بذونها والتي اإلاىزىكُت، وهي ؤخشي، ؤظاظُت  ألنها ِليها، الِا

 .ِملُت واكُّت خلاثم ًِ حّبر ال

ت خفاثق فهىان ألاظاظِخين، الخاـِخين هزًً بلى وباإللافت ذ خُث ظابلخيها، ًِ ؤهمُت جلل ال زاهٍى  جٍض

 اإلاداظبُت التي ألاظالُب هفغ اظخخذام ًجب ؤي للملاسهت، اللابلُت وهي اإلاداظبُت، اإلاّلىماث وهماٌ حىدة في

ت الخفاثق ومً اإلاداظبُت، اإلاّلىماث بِذاد في بجباِها مًخ هفغ  جىبُم في الشباث لشوسة هزلً الشاهٍى

ذم ؤخشي، بلى ظىت مً اإلاداظبُت و ؤلاحشاءاث والىشق  الفشوك ؤن  ًجب هما اإلالحت، للمشوسة بال حغُيرها ِو

ٌ  خاـُت اإلاداظبُت اإلاّلىماث في جخىفش  بذون رلً ألنها اإلااظعت كبل مً طاإلاماس  اليؽاه هىاحي لجمُْ الؽمى

 اللشاساث. ول اجخار في ِليها ٌّخمذ ؤن ًمىً وال هبيرة، فاثذة راث جيىن  لً

ش معخخذميها، مٍّم لذي واإلافهىمت واإلاخذاولت الؽاجّت اإلاداظبُت اإلاّلىماث ؤؼياٌ مً و  واللىاثم الخلاٍس

 .اومممىنه ؼيلها ِلى ومخفم مخّاسف همىُت همارج وهي اإلاالُت،

 الجباثُت الىلُّت في اإلاّمم والخدلُم واإلافىب الؽامل اإلاداظبت الخدلُم في الجباثُت الشكابت وشق  جخّذد

 اإلاداظبُت اإلاّلىماث حىدة مذي مً والخدلم الخإهذ الّام هذفها للشكابت الجباثُت الىشق  هزه وول الؽاملت،

بت مبالغ جدذًذ ختى ًدعنى اإلايلفين كبل مً بها اإلافشح  .الدعذًذ الىاحبت المٍش
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ْلىا ْالزي للبدث، الىظشي  الؽم مً الاهتهاء بػذ ٓاهب اإلاخػللت مخخلف إلى الخىشق  فُّ جىا ٓدة  الج بج

ٓماث ْس  اإلاداظبُت اإلاػل ٓدة جدعين في الجبائُت الشكابت ْد ْاث مً حملت خالٌ مً ألاخيرة َزٍ ح ْآلالُاث  ألاد

 .الؽإن َزا في الجبائُت ؤلاداسة جدبػِا التي

ٓرج ٓغت، الجبائُت اإلافالح مً مفلحت اخخُاس جم للذساظت ْهىم ت  غلى الاخخُاس ْكؼ خُث اإلاخى مذًٍش

الًت معخغاهم المشائب ا ل ٔ  غلى الػلُا الجبائُت الُِئت باغخباَس الًت، خُث معخٓ  الجبائُت الُِاول ؤخذ ال

ٓسٍت الشئِعُت ٌ  الخىظُمي الُِيل خعب الجضائشي  الجبائي الىظام في ْاإلاد  السجباوِا َْزا ا،خالُ العاسي اإلافػٓ

ْسا جلػب فهي َىا ْمً الخالػين، باإلايلفين اإلاباؼش ْاجفالِا ْجىفُز في مِما د ػاث ول بعي   الجبائُت الدؽَش

ٔ  غلى اإلاخخزة ٍٓاث معخٓ  .الجبائي للىظام الػلُا اإلاعخ

ت ْما الًت المشائب مذًٍش ْوؽاوِا  غملِا جماسط الجضائشي  الجبائي الىظام خللاث مً خللت إال معخغاهم ل

ْد لمً الًت، ؤلاكلُمُت الحذ ٓع ألن لل ْس  بُان َٓ البدث مٓل ٓدة جدعين في الجبائُت الشكابت د ٓماث  ح اإلاػل

ٌ  اإلاداظبُت، لت الخػٍشف ظىداْ ْهي الخدلُم في اإلاداظبت اإلاػخمذة الشكابت بىٍش ٔ  غلى الجبائي ؤال   َزٍ معخٓ

ت ٓدة مً في الخدعين معاَمتها ْهُفُت اإلاذًٍش ٓماثاإلا ح  الشكابت. بهزٍ اإلاػىُين للميلفين اإلاداظبُت ػل

 :ًلي ما الذساظت إلى مً الففل َزا جلعُم جم ْكذ

الًت معخغاهماملبدث ألاول:  ت المشائب ل  .جلذًم مذًٍش

 ْفم الخدلُم اإلاداظبي. تخال دساظتاملبدث الثاوي: 
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 مسخغاهماملبدث ألاول: جلدًم مدًزيت الضزائب لىالًت 

  املطلب ألاول: هبذة عً مدًزيت الضزائب لىالًت مسخغاهم

الئُت للمشائب هي غباسة غلى مؤظعت مالُت تهخم بخدفُل ْحباًت مخخلف المشائب  ت ال إن اإلاذًٍش

بت. ْاإلاذًىين بالمٍش ْلت  ْحػخبر ْظُي بين الذ ٓم،   ْالشظ

ْا1997جم بىاء داس اإلاالُت ظىت  ْصٍش الخجاسة  ْكام العُذ  ٓافم ٌ  1419سحب  19إلاالُت بخذؼُنها في ،  ٌ اإلا

ٓفمبر  09 ع:1998ه ْجدخٓي داس اإلاالُت غلى ثالثت فْش ٓاحذ في اإلاشهض اإلاالي بٓظي اإلاذًىت   ، خُث واهذ جخ

ْلت. -   : ؤمالن الذ  الفشع ألاٌْ

 الفشع الثاوي: المشائب. -  

 الفشع الثالث: مسح ألاساض ي. -  

الئُت إلاعخغا ت ال ْالمشائب،  14هم حؽشف غلى إن اإلاذًٍش ٓم  منها  04مفدؽُت جخخق بخإظِغ ول الشظ

ٓاحذة في معخغاهم ْ ٍْمىً  90مخ ْالىبؼ.  ْالٓخذة الباكُت مخيلفت بالدسجُل  الًت  ٓاحي ال ٓاحذ بم ألاخٔش جخ

ْهي واألحي: 14لىا رهش  ٓاحذة بمعخغاهم   مفدؽُت مخ

 فديياث املىحىدة بضىايي الىالًتامل

ٍٓص ي. مفدؽُت غين -    الى

ٓكيراه. -    مفدؽُت ب

 مفدؽُت خاس ي مماػ. -  

ٓحذ     الًت معخغاهم: 20هما ج  كبالت ب

ٓاٌ البلذًاث )مذاخُلِا(.09 -    منها ميلفت بدعُير ؤم

 ميلفت بدعُير اإلاعدؽفُاث.01 -  

ٓم 01 -   ْالشظ ْجدفُل المشائب  ٓاحذ بػؽػاؼتميلفت بدعُير البلذًاث   ْهي كبالت مخخلفت جخ

 

 املطلب الثاوي: مهام املدًزيت الىالئيت للضزائب

 1 هي مكلفة بالقيام باملهام التالية:
ت للمشائب. ْاإلاشاهض  المشائبإلاشاهض  العلمُت العلىتلمان مماسظت  -   ٓاٍس    الج

ؼ العِش غلى اخترام الخىظُم -  ْمشاكبت ْالدؽَش ْمخابػت   ذاف اإلادذدة لِا.ْجدلُم ألاَ وؽاه اإلافالح الجبائي، 

 إلغذاد الخلذًشاث الجبائُت. حمؼ الػىاـش الالصمت جىظُم -  

                                                 

02 -16-14-28-05-2014-exterieurs/246-49/services-21-14-24-03-http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014  
1

onsulté le 09/03/2017 à 18:26c 

http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/246-2014-05-28-14-16-02%20consulté%20le%2009/03/2017%20à%2018:26
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ٓائم -   ْك ْمػاًىتها ؤلالغاء ْؼِاداث اإلاىخجاث إـذاس الجذاٌْ  ْ الخخفُن  ْجلُُم ؤ  ْاإلافادكت غليها 

ْسٍت. ْإغذاد الىخائج  الحفُلت الذ

ْإ -   ْسٍا،  ٍٓم غمل اإلافالح الخالػت الخخفاـِا د ْجل ْاكتراح ؤي إحشاء مً جدلُل  غذاد جلخُق غً رلً 

 ؼإهّ ؤن ًدعً غملِا.

  -  ٌ . ؤلاًشاداث ْظىذاث إـذاس الجذاْ  ْجدفُل المشائب ْألاجأْ

ٓم بهما اللخين ْالخففُتمشاكبت الخىفل  -   ٍٓتْمخابػت  ول مىخب اللبالت ًل  .رلً حع

ٓغت ؤمام اللماء في مجاٌ مىاصغا مخابػت -   ٓس الذغأْ اإلاشف  ث الخدفُل.جى

ْجففُت خعاباث حعُير اللابمين. -    لمان الشكابت اللبلُت 

ْاظخغاللِا. حمؼ جىظُم -   ٓماث الجبائُت   اإلاػل

ٍٓم -   ْجل ْمخابػت جىفُزَا  بت   هخائجِا. إغذاد بشامج الخذخل لذٔ اإلايلفين بالمٍش

اد فُما اإلالشسة الشكابتْلؼ  -   ْإغىاء ؤلارن بالٍض  ة إن اكخط ى ألامش رلً.ًخق اللُم ْألاظػاس 

ْمعً اإلالفاث اإلاشجبىت بها بففت  -   ْمخابػت اإلاىاصغاث  ْجىظُم ؤؼغاٌ لجان الىػً  دساظت الػشائن 

 مىخظمت.

بت. -   ْغاء المٍش ٓغت ؤمام اللماء في مجاٌ  ٓس اللماًا اإلاشف  مخابػت جى

ْاإلا -   ْالخلىُت  ْاإلاادًت  ت  ت مً الٓظائل البؽٍش ْإغذاد جلذًشاث اإلايااهُت لزلً.جلذًش اخخُاحاث اإلاذًٍش  الُت 

 ـفت لِزٍ اإلافالح.لمخلمان حعُير اإلاعخخذمين ْالاغخماداث ا -  

لت ؤخٔش لخػُُنهم. -   ين اإلاعخخذمين الزًً لم جلشس وٍش ُّ ْحػ  جٓظُف 

ت الػامت للمشائب. -   ْجدعين اإلاعخٔٓ التي جبادس بها اإلاذًٍش  ًٍٓ ْجىبُم ؤغماٌ الخي  جىظُم 

  - ًٍٓ ْثائلي جي ُذ  ْحعُيٍر ْلمان ـس الئُت  ت ال ْحػمُمّ. للمذًٍش ٓصَػّ   ج

ْاإلادافظت غليها. -   ْاغلى ـُاهت َزٍ ألامالن  ٓلت  ْاإلاىل ت   العِش غلى معً ملفاث حشد ألامالن الػلاٍس

ْإغالمِم. -   بت   جىظُم اظخلباٌ اإلايلفين بالمٍش

بت. -   ٓماث ْآلاساء لفائذة اإلايلفين بالمٍش  وؽش اإلاػل
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الئُت للمشائب مً خمغ ) ت ال اث فشغُت:90جخيٓن اإلاذًٍش  ( مذًٍش

ْجيلف ب:الجبائيت للعملياث الفزعيت املدًزيتأوال/   : 

  

ْإغذاد جيؽُي -   ْججمُػِا، هما اإلافالح  ذاس. بإؼغاٌ جيلف ؤلاخفائُاث   ؤلـا

ْمشاكبتها. مً الشظم غلى اللُمت اغخماد خفق ؼشاء باإلغفاء الخىفل بىلباث -   ْمخابػتها   اإلامافت 

 الخاـت.ؤهظمت ؤلاغفاء ْالامخُاصاث الجبائُت  مخابػت -  

ت غلى حعُير:   حػمل َزٍ اإلاذًٍش

ٍْيلف ب: -    :    مىخب الجذاٌْ

ْالخفذًم غليها. -    الخىفل بالجذاٌْ الػامت 

ٓفاث الجذاٌْ الػامت -    ْظىذاث الخدفُل. الخىفل بمفف

ٍْيلف ب:-1  مىخب ؤلاخفائُاث: 

الئُت. -   ت ال  اظخالم إخفائُاث الُِاول ألاخٔش في اإلاذًٍش

ْالخدفُل.الترهي -   ٓغاء  ْسٍت الخاـت بال  ا غلى اإلاىخجاث ؤلاخفائُت الذ

ٍٓت للمشائب. -   ت الجِ ْسٍت ْلمان إخالتها إلى اإلاذًٍش  الترهيا غلى الٓلػُاث ؤلاخفائُت الذ

ٍْيلف ب: مىخب-2 ْالػالكاث الػامت:   الخىظُم 

ْدساظت ولباث الاغخماد في هظام الؽشاء باإلغفاء مً الشظم غلى ا - للُمت اإلامافت مؼ حعلُم َزٍ اظخالم 

 الاغخماداث. 

ت. ألاهظمت الجبائُت الخاـت ْ مخابػت -    الامخُاٍص

ٓمت وؽش -   ْجٓحيهّ. اإلاػل ْإغالمّ  ٓس  ْاظخلباٌ الجمِ  الجبائُت 

ٍْيلف الظُما، بممان ما ًإحي: الخيؽُي مىخب-3  ْاإلاعاغذة، 

ٍٓت الُِاول مؼ باالجفاٌ الخىفل -   اث ال الجِ ْهزا بخيؽُيْاإلاذًٍش اإلافالح اإلادلُت  الئُت للمشائب 

ْاوسجامِا.  ْمعاغذتها كفذ جدعين مىاهج الػمل 

ش الخدلُم مخابػت -                                                                                                                ْمػالجتها الدعُير  في جلاٍس

 

ْجيلف ب:للخدصيل الفزعيت تثاهيا/ املدًزي  : 

 

ْهزا بٓلػُت الخىفل بالجذاٌْ ْظىذاث -   ْمخابػتها  ْمشاكبتها  ْول  ؤلاًشاداث  ٓم  ْالشظ جدفُل المشائب 

. ْ ؤجأْ  هاجج آخش ؤ
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ٓد اإلاداظبُت -   ْاللُ ْسٍت إلافالح الخدفُل  مخابػت الػملُاث  المشائب  كابماث ْجيؽُيْاإلاشاكبت الذ

بت.مجاٌ جىفُز ؤغمالِ في ْهزا الخدفُل الجبري للمٍش ْجففُت الحعاباث   ا للخىِير 

ْجدلُل الىلائق الظُما -   ْسي لٓلػُت الخدفُل  ًخق الخففُت مؼ اكتراح جذابير مً  فُما الخلُُم الذ

  جدعً الىاجج الجبائي. ؤن ؼإنها

ْمعاغذتها كفذ جىِير خعاباث -   ا.كابماث المشائب بغُت جففُت الحع مشاكبت اللابماث  ْجىِيَر  اباث 

ت غلى حعُير:     حػمل َزٍ اإلاذًٍش

ٍْيلفمىخب مشاكبت -1  ب: الخدفُل: 

 الخدفُل. وؽاواث دفؼ -  

ٓغاث.  -   ْغىذ إسحاع فائن اإلاذف ٓثلت  ت اإلا ىت بمىاظبت الففلاث الػلاٍس  اإلادافظت غلى مفالح الخٍض

ْجبلُغِا -   ت لٓلؼ اإلايااهُت  ٍس  ْهزا الُِئاث اإلاػىُت. اغاث اإلادلُتللجم إغذاد غىاـش الجباًت المْش

ٍْيلف بممان:ْؤؼغالّ اللُذمىخب مخابػت غملُاث -2  : 

ْغلى ؼِاداث ؤلالغاء مً الجذاٌْ ْظىذاث ؤلاًشاداث  الخإؼير  ؤغماٌ إلاخابػت -    ٓغاث  ٓكُؼ غلى اإلاذف ْالخ

 اإلاخىفل بها.

ْسٍت لٓلػُت الفىذْق  -    اليؽىت. للُم غير ْااإلاالُت  ْخشهت الحعاباثاإلاشاكبت الذ

ُاث التي ًلذمِا الخىفل -   ْالخـٓ ْامش  ْجىفُزَا. الفػلي باأل  اإلادللٓن في الدعُير، بخفٓؿ مِام اإلاشاكبت 

ٓد غىذ حعلُم  ْجإؼير غملُاثلمان إغذاد  -    اإلاداظبين. بين اإلاِامْاللُ

ٍْيلفمىخب -3   بممان: الخففُت: 

ْبعىذا -   ْمعخخشحاث مشاكبت الخىفل بالجذاٌْ الػامت  ث الخدفُل ؤْ ؤلاًشاداث اإلاخػللت بمعخدلاث 

ٓاسد غير الجبائُت. ْاللشاساث ألاخيام ْ اإلا ٓباث اإلاالُت ؤ ْالػل  اللمائُت في مجاٌ الغشاماث 

ٓ المشائب اظخالم اإلاىخجاث ؤلاخفائُت التي ٌػذَا -    ْاإلافادكت غليها؛ كابم

ْاإلاعدىذا -   ىت   ث اإلالحلت،الترهيا غلى خعاباث حعُير الخٍض

ىت ْسجل  -   الخىفل بجذاٌْ اللبٌٓ في ؤلاسحاء للمبالغ اإلاخػزس جدفُلِا ْحذٌْ جففُت مىخجاث الخٍض

 ْمشاكبت ول رلً. الترخُل،

 

ْجيلف بممان:ثالثا/ املدًزيت الفزعيت للمىاسعاث  : 

خين للىػ مػالجت الاخخجاحاث اإلالذمت بشظم اإلاشخلخين - ْ اإلاشخلت ؤلاداٍس ْجبلُغ ً النااعي ؤ اللشاساث ؤلاغفائُت، 

ْالخخفُماث اإلامىٓخت.  اإلاخخزة ْألامش بفشف ؤلالغاءاث 

 مػالجت ولباث اظترحاع الذفؼ اإلاعبم للشظم غلى اللُمت اإلامافت. -  
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ْالذفاع ؤمام الُِئاث اللمائُت ا -  جفت غً لمخحؽىُل ملفاث إًذاع الخظلماث ؤْ وػٓن الاظخئىاف 

 الجبائُت. ؤلاداسة مفالح

ت غلى حعُير:ح  ػمل َزٍ اإلاذًٍش

ٍْيلف ب:-1  مىخب الاخخجاحاث: 

ْ إلى اإلاىالبت بإؼُاء  دساظت اظخالم -   ْ إلى إلغاء اللشاساث اإلاالخلت ؤ ٓاء إلى إسحاع الحلٓق ؤ الىػٓن الِادفت ظ

ٓصة.  محج

  ْدساظت الىلباث اإلاخػللت باظترحاع اكخىاغاث الشظم غلى اللُمت اإلامافت. اظخالم -  

ٍْيلفمىخب لجان -2  ب: الىػً: 

ْالىػً النااعي  -   ْجلذًمِا للجان اإلافالحت  بت  ْ الىلباث التي ًلذمِا اإلايلفٓن بالمٍش دساظت الاخخجاحاث ؤ

ْ ؤلاغفائي ا  جفت.لمخؤ

ْ إخالء  -   ذ بػذم إمياهُت الخدفُل ؤ ٓ المشائب الشامُت إلى الخفٍش جللي الىلباث التي ًخلذم بها كابم

لُت  ْغشلِا غلى لجىت الىػً اإلاعْؤ ْ خلٓق غير كابلت للخدفُل  ٓم ؤ ْ سظ بُت ؤ ْ إسحاء دفؼ ؤكعاه لٍش ؤ

 جفت.لمخؤلاغفائي ا

ٍْيلف ب:-3  مىخب اإلاىاصغاث اللمائُت: 

ًٍٓ ملفاث إًذاع الؽيأْ لذٔ الُِئاث -   ْجي  جفت.لمخاللمائُت الجضائُت ا إغذاد 

بت. جفت غلىلمخالذفاع ؤمام الُِئاث اللمائُت ا -    مفالح ؤلاداساث الجبائُت غىذ الاخخجاج غلى فشك لٍش

ٍْيلف ب: ْألامش  الخبلُغمىخب -4  بالفشف: 

بت اإلايلفين جبلُغ -    ْاإلافالح اإلاػىُت باللشاساث اإلاخخزة بشظم مخخلف ؤـىاف الىػً. بالمٍش

ْالخخفُماث اإلامىٓخت  -    الؽِاداث الخاـت بزلً. إغذاد مؼألامش بفشف ؤلالغاءاث 

 

ْجيلف ب:الجبائيت للزكابت الفزعيت املدًزيترابعا/   : 

 

ا. -   ْمخابػت إهجاَص ْمشاكبت الخلُُماث  ْمشاحػت   بئغذاد بشامج البدث 

ت غلى حعُير:     حػمل َزٍ اإلاذًٍش

ٓمت غً البدث مىخب-1 ٍْيلف ب:فشق  ؼيلفي  ٌػمل الجبائُت: الزي اإلاػل  ، 

ٓماث فِشط حؽىُل -   ْهزا جدفُلِا. التي حػني للمفادس اإلادلُت للمػل ْمشاكبتها  بت   ْغاء المٍش

ْالبدث -   اسة بالخيعُم مؼ الاوالعْهزا جىفُز خم  جىفُز بشامج الخذخالث  ْاإلاؤظعاث  ْخم الٍض اإلافالح 

 اإلاػىُت.

ٍْيلف ب: البىاكاثمىخب -2  ْاإلالاسهاث: 

  -  ًٍٓ ٓهت. البىاكاث ْحعُير مخخلفجي  اإلامع
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بت. للميلفين الجبائُتف الخىفل بىلباث الخػٍش -    بالمٍش

ْسٍت لخلُُم  -   ٓاـل د ْإغذاد ْلػُاث إخفائُت ْخ مشاكبت اظخغالٌ اإلافالح اإلاػىُت إلاػىُاث اإلالاسهت 

 اإلاىخب.وؽاواث 

ٍْيلف بممان:-3   مىخب اإلاشاحػاث الجبائُت: الزي ٌػمل في ؼيل فشق، 

 ْاإلاشاحػت. بشامج اإلاشاكبت جىفُز مخابػت -  

بت في مخخلف بشامج اإلاشاكبت.حسجُل ا -    إلايلفين بالمٍش

ْسٍت الخلُُمُت. -   ش الذ ْالخلاٍس  إغذاد الٓلػُاث ؤلاخفائُت 

ٍْيلف ب:-4  مىخب مشاكبت الخلُُماث: الزي ٌػمل في ؼيل فشق، 

ٓد هلل اإلالىُت -   ْاظخغالٌ غل ْ مجاها. اظخالم   باإلالابل ؤ

 ػُت )الخىىُم(.اإلاؽاسهت في ؤؼغاٌ الخدُين للمػاًير اإلاشح -  

ٓمُت. -    مخابػت ؤؼغاٌ الخبرة في إواس الىلباث التي جلذمِا العلىاث الػم

 

ْجيلف ب:خامسا/ املدًزيت الفزعيت للىسائل  : 

ٓلت  ْالٓظائل ْاإلايااهُت اإلاعخخذمين حعُير -   ٓلتاإلاىل الئُت للمشائب. ْغير اإلاىل ت ال  للمذًٍش

ٓماجىفُز البرامج  العِش غلى -   ْالخىبُلاث  ْجيعليها جُتاإلاػل ْهزا العِش غلى إبلاء اإلايؽأث الخدخُت 

ٓماجُت في خالت حؽغُل.  اإلاػل

ت غلى حعُير:    حػمل َزٍ اإلاذًٍش

ًٍٓ: اإلاعخخذمين مىخب-1  ٍْيلف ب: ْالخي

ؼالعِش غلى اخترام  -   ين ْالخىظُم الدؽَش ٌ  العاٍس ًٍٓ. اإلافػٓ ْالخي ت  ٓاسد البؽٍش  في مجاٌ حعُير اإلا

ْجشؼُذ مىاـب الػمل، التي ٌؽشع فيها باالجفاٌ مؼ الُِاول اإلاػىُت في إ -   هجاص ؤغماٌ لبي الخػذاد 

ت ٍٓت. اإلاذًٍش  الجِ

ٍْيلف ب:-2  مىخب غملُاث اإلايااهُت: 

ْد ـالخُاجّ، بدىفُز الػملُاث اإلايااهُت. -    اللُام في خذ

ش ؤمش بفشف ملفاث اظترداد الشظم غلى اللُمت اإلامافت،  -   ْد الاخخفاؿ اجدٍش  ٌْ لّ.لمخْرلً في خذ

ٓغاث الىاججت غً اظخػماٌ ؼِاداث ؤلالغاء الفادسة بخفٓؿ  -   ٓائن اإلاذف ش ؤمش بفشف ف جدٍش

الئُت للمشائب المشائب ت ال ْد اخخفاؿ اإلاذًٍش ٓدة في خذ  ْمشاهض المشائب. مدل النااع، اإلآح

ت. -    ؤلاغذاد العىٓي للحعاب ؤلاداسي للمذًٍش
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3- ٓ ٓغاث ْألاسؼُف: مىخب ال ْحعُير اإلاىب  :ب ٍْيلفظائل 

ْهزا  -   ٓلت  ْغير اإلاىل ٓلت  ٓغاث مخضن حعُير الٓظائل اإلاىل ت ْؤسؼُف اإلاىب الئُت  ول اإلافالح الخابػت للمذًٍش ال

ع فيها مً ْالخجِيااث للمشائب جىفُز الخذابير اإلاؽْش ْالػخاد  ْالُِاول  مؼ إغذاد  ؤحل لمان ؤمً اإلاعخخذمين 

ْس  ش د  ٍت غً رلً.جلاٍس

ٍْيلف ب:آلالي ؤلاغالم مىخب-4  : 

ْالجِٓي. -    الخيعُم في مجاٌ ؤلاغالم آلالي بين اإلافالح غلى الفػُذًً اإلادلي 

ٓاسدَا. -   ْم ٓلٓحُت   اإلادافظت في خالت ؼغل للميؽأث الخدخُت الخىى
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 وفم الخدليم املداسبي تخال دراستاملبدث الثاوي: 

ْ  ظُإحي فُما ٔ  غلى اإلاىبلت الجبائُت الشكابت ٍلتلىش  مُذاهُتلت خا دساظت ٌ ظىدىا ت معخٓ  المشائب مذًٍش

الئُت  مػالجتها جمذ لتالحا َزٍ البدث، َزا لمً ظابلا إليها الخىشق  ظبم ْالتي (،اإلاداظبت في الخدلُم) ال

ٔ  غلى ت معخٓ الئُت المشائب مذًٍش الًت ال  .معخغاهم ل

ٓع بىبُػت ْالخػٍشف ؤلاؼاسة مً البذ دلُم،الخ َزاإحشاءاث  في الخٓك كبل  لِزا خمؼ الزي اإلايلف وؽاه ْه

ْاعي ْألاظباب اإلاداظبت، في الخدلُم  .الخدلُم َزا إلاثل إخماغّ اظخذغذ التي ْالذ

 املداسبيت املعلىماث حىدة في الخدليم وإحزاءاث املكلف وياط هىع :ألاول  املطلب

 املكلف ًمارسه الذي اليياط هىع /أوال

 .الػماساث ْرًَ الىِشباء ؤؼغاٌ في جخخق ْهي خذمُت مؤظعت ؼيل في وبُعي شخق اإلايلف

 املداسبيت املعلىماث حىدة في الخدلم إحزاءاث ثاهيا/

ٓافلت بػذ ٓان ؤخذ ًيلف الجبائُت، تشاكباإلا بشهامج لمً اإلايلف َزا بشمجت غلى النهائُت اإلا ت ؤغ  مذًٍش

الئُتالمشائب   لػملُت ْالخدمير ؤلاغذاد في ٌؽشع خُث اإلاِمت، َزٍ بخٓلي (،مداظبت مدلم) مفدؾ بشجبت ال

 ؤغماٌ ببذاًت بىاكت إغذاد ًخم ثم منها، البذ التي الخمُِذًت ؤلاحشاءاث مً بجملت اللُام خالٌ مً الخدلُم،

ٓماث في بالخػذًل ْالنهائي ألاْلي الخبلُغ ٍْليها الخدلُم،  اإلايلفراح ْاكت سد اْبُنهم الخدلُم، مدل اإلاداظبُت اإلاػل

 ٌ  .ألاْلي الخبلُغ خٓ

ٔ  إًجاص ٍْمىً ش مدخٓ  مذٔ غلى للحىم اإلايلف الجبائي الػٓن  وشف مً إغذادٍ جم الزي اإلاداظبت في الخلٍش

ٓدة ٓماث ح  :الخالُت الىلاه في الخدلُم بهزا اإلاػني اإلايلف كبل مً بها اإلافشح اإلاداظبُت اإلاػل

 املعني فاملكل إلى بالخدليم إشعار إرسال-1

ه مً بت، اإلايلف بمُثاق مشفٓق  بالخدلُم إؼػاس إسظاٌ الخدلُم، لِزا ؤلالضامُت الؽْش  اإلايلف إلى بالمٍش

ٔ  ْاليسخت اإلاػني بها ًدخفظ وسخت بدُث وسخخين، في اإلاػني ت إسحاغِا ٌػاد ألاخش الئُتالمشائب  إلاذًٍش  بػذ ال

ًٍْ غليها اإلافادكت خ ْجذ ٓماث ْؤَم ف،اإلايل كبل مً اظخالمِا جاٍس  :ؤلاؼػاس َزا جممنها التي اإلاػل

ٓان اظم -    اإلايلف؛ ْغى

ٓع وبُػت -    الػماساث. ْدًَ الىِشباء ؤؼغاٌ اإلاماسط: اليؽاه ْه

خ -    .2013/07/21 ؤلاؼػاس: إسظاٌ جاٍس

خ -    .21 /2013/07 اإلاػني: كبل مً ؤلاؼػاس اظخالم جاٍس

خ -   ٓس  جاٍس  .2013/08/05 اإلاؤظعت: ملش إلى الحم
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ٓاث -   ٓماتها في بالخدلُم اإلاػىُت ألاسبػت العى  (.9909-9900-9909-9990) اإلاداظبُت مػل

 :بالخدلُم اإلاػىُت ْالشظٓم لمشائب -  

 .(TAPاإلانهي ) اليؽاه غلى الشظم -  

 (.TVA)اإلامافت  اللُمت غلى الشظم -      

بت -        (.IRG)ؤلاحمالي  الذخل غلى المٍش

ٓس ) – ؤلاحمالي الذخل غلى ٍبتالمش  -        (.S-IRGؤح

ٓكُؼ -    .الخدلُم غملُت ظِخٓلى الزي اإلافدؾ ْالػٓن  اإلاداظبي، الخدلُم فشكت سئِغ مً ول ج

 

 والىخائج امليزاهياث مللارهت ماليت كيىف إعداداملطلب الثاوي: 

ٓماث ـذق مذٔ في الخدلُم بغُت ٓم اإلايلف، كبل مً اإلافشح اإلاداظبُت اإلاػل  هؽفان بئغذاد اإلادلم ًل

ٓرحان غً غباسة َْما) ما ًخم الجبائُت ؤلاداسة وشف مً مػذان هم  ًلخق ؤخذَما (،اإلادلم الػٓن  كبل مً ملَؤ

ٌ  غىاـش ٓاث ميااهُاث ْخفٓم ؤـٓ ٌ  َزا الخدلُم، بػملُت اإلاػىُت العى  ملاسهاثإحشاء  مً ًمىً الجذْ

ٓكٓف َْعمذ الضمً، غبر هُتياااإلا لػىاـش  غىاـش  بػن حؽٓب ؤن ًمىً التي ْالثغشاث لخغيراثا غلى بال

 اإلايااهُت.

ٓماث بػن فُخممً ألاخش ؤما  اإلادللت ْالنهائُت الٓظىُت بالىخائج اإلاخػللت جلً ْخاـت اإلاداظبُت اإلاػل

ٓاث خالٌ ٓمت بالخدلُم، اإلاػىُت العى ٓامؾ ببػن مذغ  الىخائج لبػن ْاإلابرسة اإلافعشة ْاليعب الِ

 .ْالٓلػُاث

 في هلخفِا الذساظت مدل الخدلُم بػملُت اإلاػني للميلف العُاق َزا في إغذادَما جم اللزان فانالىؽ ْ

 ٌ  :الخالُت الجذاْ
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 والخصىم ألاصىل  لعىاصز كيف /أوال

ٌ  غىاـش إلالاسهت هؽف ٓ  :ألـا

 .ألاصىل  عىاصز مللارهت (: كيف1-3ركم ) الجدول 

 الىخدة)دج(
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ٓم غىاـش إلالاسهت هؽف  :الخف

 الخصىم. عىاصز مللارهت (: كيف2-3ركم ) الجدول 

 الىخدة)دج(
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 ائج للسىىاث ألاربعت مدل الخدليمكيف مللارهت خساباث الىخ /ثاهيا

 خساباث الىخائج للسىىاث ألاربعت. مللارهت (: كيف2-3ركم ) الجدول 

 الىخدة)دج(

 

2012/01/01 

2012/12/31 

2011/01/01 

2011/12/31 

2010/01/01 

2010/12/31 

2009/01/01 

2009/12/31 

 البيان

8611 699 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4967 790 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11 920 660 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

22 50 3675 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 انًباع اإلَتاج

 انًخسٌ اإلَتاج

 انًؤسسة إَتاج

 انخاصة اجُنحاجا

 يمذية خذيات

 تكانيف تحىيم

 اإلَتاج

 عالمجمو 675 503 22 660 920 11 790 4967 699 8611

6187 268 

211 959 

32626 12 

106 046 

9116 668 

183 930 

19299 944 

- 

 يستههكة نىازو و يىاد

 خذيات

 المجموع 944 19299 598 9300 658 3368 227 6399
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2212 472 

 

25.69% 

 

2212 472 

- 

- 

 

1599 132 

 

32.19% 

 

1599 132 

- 

- 

2620 062 

 

21.98% 

 

2620 062 

- 

- 

3203 731 

 

16.60% 

 

3203 731 

- 

- 

 انخاو انربح

 انميًة

 x  100 انًضافة

 انًباع اإلَتاج

 اإلجًاني انربح

 يتُىعة َىاتج

 االستغالل تكانيف تحىيم

 المجموع 731 3203 062 2620 132 1599 472 2212

455 8498 

277 386 

38 226 

- 

256 82 863 

336 535 

382 26 

- 

22 924 925 

471 901 

480 856 

- 

256 82863 

324 776 

199 128 

- 

 يصاريف يستخذييٍ

 رسىو و ضرائب

 إهتالكات

 يؤوَات

 المجموع 398 1096 461 1886 637 1249 236 1636

576 236 

- 

349 495 

- 

733 601 

18164 

2107 336 

- 

 َتيجة االستغالل رصيذ

 أخري َىاتج
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.9902 انًعُي انًكهف يحاسبة في انتحميك تمرير: المصدر

 المجموع 333 2107 765 751 495 349 236 576

576 236 

6.69 

349 495 

7.04 

751 765 

6.31 

2107 333 

9.36 

 انصافي انربح

 100 *انصافي انربح

 األعًال رلى
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 املداسبيت املعلىماث حىدة على والحكم اخخبار :الثالث املطلب

 واملضمىن  اليكل هاخيت مً املداسبيت املعلىماث فدصأوال/ 

ٔ  غلى ألاْلى خدلُمال فشكت وشف مً الػملُت َزٍ جمذ ت معخٓ الئُت المشائب مذًٍش الًت ال ْجٓلى  معخغاهم ل

 :الخالُت اإلاالخظاث حسجُل جم خُث مفدؾ بشجبت غٓن  رلً

 اليكل هاخيت مً-

 :الخالُت اإلاالخظاث حسجُل جم

ٓد -    .اإلاشهضي  السجل ْح

ٓد -    .الجشد دفتر ْح

ٓد -    .اإلاعاغذة السجالث ْح

ٓد -   ٓس  دفتر ْح  .ألاح

ٓد -   داث ْح ت الخفٍش  .الؽٍِش

ٓد -   داث ْح ٍٓت الخفٍش  .العى

ٓد -    .ظلُمت اغخبرث التي ألاؼغاٌ ْلػُاث ؤلاثباث ْثائم ْح

 املضمىن  هاخيت مً-

ٓغت حسجُل جم فلذ اإلاممٓن  خُث مً ؤما  :اإلاالخظاث مجم

ٓد 2009 سىت في - ٓاجير ثالثت (3 ) ْح ٓسًٍ ف ٓسة إلا  اإلالذسة عشيش بىعشيش لعُذبا خاـت ألاْلى َْمين، الفاج

 الىابؼ اإلالذسة خلٓق  إلى باإللافت الشظم خاسج اإلابلغ الفافي الشبذ إلى ًماف ظٓف الشظم خاسج دج 448000ب

ٓسة اإلالابل اإلامافت اللُمت غلى الشظم دفؼ بئغادة اإلاىالبت ، مؼدج 2500 ٓسد  الثالثت ْ الثاهُت لِا، الفاج للم

َٓمي  إلى الشبذ ًماف ظٓف الشظم خاسج دج 352900 ْ دج 425950 ب إلالذسجينا ْ الىهاب عبد لعخالي ال

ٓسجين الشظم خاسج الفافي  دفؼ الشظم بئغادة اإلاىالبت مؼ دج 2500 ب اإلالذسة ْ الىابؼ خلٓق  إلى باإللافت للفخ

 .ممافت كُمت غلى

ٓد 2010 سىت في - ٓاجير (3) ْح ٓسدًً ف ٓسة إلا  اإلالذسة عشيش ىعشيشب /بالعُذ خاـت ألاْلى َْمين، الفاج

 مؼدج  2500 ب اإلالذسة الىابؼ خلٓق  إلى باإللافت الفافي الشبذ إلى ًماف ظٓف الشظم خاسج دج 575000ب

ٓسجين اإلالابل اإلامافت اللُمت غلى الشظم دفؼ بئغادة اإلاىالبت ٓسد اإلاخبلُخين لِا، الفاج َٓمي للم خالد  سيدان ال

الشظم  خاسج اإلابلغ الفافي الشبذ إلى ًماف ظٓف الشظم خاسج دج 580000 و دج 56500 ب اإلالذسجين

ٓسجين ٓسة ليل دج 2500 ب اإلالذسة ْ الىابؼ خلٓق  إلى باإللافت للفاج غلى  الشظم دفؼ بئغادة مىالبىم مؼ فاج

 .اإلامافت اللُمت
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ٓسة بدعذًذ كامذ اإلاؤظعت ؤن جبين 2012 سىت في -  ْ االخمام هلذ بؽشهت الخاـت 1002574 سكم الؽشاء فاج

ه مؼ ًدىافى ما َٓ  30 اإلاادة ألخيام وبلا اإلامافت SNC TAHER AUTO PIECES اللُمت غلى الشظم خفم ؼْش

ْص  إر ؤهّ جىق التي ْ ألاغماٌ سكم غلى الشظم كاهٓن  مً ٓسة ججا ٓم مبلغ بيل الفاج  جلم ؤن ًجب 100000 الشظ

 ب اإلالذس ْ بّ كمخم الزي اللُمت اإلامافت غلى الشظم دفؼ ظِخم غلُّ ْ هلذا ماغذا دفؼ بٓظُلت لدعذًذ غملُت

 .دج 25101.37

ٓاد لبػن اظتهالن مشاكبت ؤثىاء - ٓاصم ْ اإلا  خشهت مشاغاة مؼ اإلالذمت ألاؼغاٌ بٓلػُت ملاسهتها ْ الىِشباء ل

ن اظخخشحىا كاث 2012 ْ 2011 ظىتي اإلاخْض  ْ اإلاداظبت في الخلُذ الاظتهالن ْ الحلُلي الاظخػماٌ بين فْش

 اظخخشاج جم 2011 ظىت ففي ؤغماٌ سكم غلى سظم كاهٓن  مً 1-41  اإلاادة العىٓي  الشبذ إلى جماف ظٓف بالخالي

 )صائذة(. اإلاعخػملت غير الىمُت جدذًذ ْ

 .2011 سىت املخشون خزكت مزاعاة مع )الشائدة( مسخعملت غير كميت جددًد-

 .luminaire mode Neptuneمادة  مً مسخعملت الغير الكميت جددًد  (:4-3ركم ) الجدول 

 البيان 2011

Luminaire mode 

Neptune 

 اإلاادة

ن 45 ٌ  مخْض  مذة ؤْ

اث 00  اإلاؽتًر

ن 01  اإلاذة آخش مخْض

ٓاد همُت 44  مػاد معتهلىت م

 حؽىُلِا

ٓاد همُت 01  اإلافشح معخػملت م

 ابُ

ٓاد همُت في الفشق  43  اإلا

ٓخذة ظػش 9000 ٓاخذة ال  ال

ٓاد جيلفت 387000  خػملتمع غير م

 املجمىع 387000

ش غلى باالغخماد الىالب إغذاد مً:املصدر  .اإلاداظبت في الخدلُم جلٍش
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 .2012 سىت املخشون خزكت مزاعاة مع )الشائدة( مسخعملت غير كميت جددًد-

ن خشهت مشاغاة مؼ اإلاعخػملت غير الىمُت جدذًذ جم 2012 ظىت في  اإلاخْض

 .candélabre mode eleno H6Mمادة  مً مسخعملت الغير الكميت جددًد (: 5-3ركم ) الجدول 

 البيان 2012

candélabre mode 

eleno H6M 

 اإلاادة

ن 14 ٌ  مخْض  مذة ؤْ

اث 00  اإلاؽتًر

ن 00  اإلاذة آخش مخْض

ٓاد همُت 14  مػاد معتهلىت م

 حؽىُلِا

ٓاد همُت 05  ابُ اإلافشح معخػملت م

ٓاد همُت في الفشق  09  اإلا

ٓخذة ػشظ 37720 ٓاخذة ال  ال

ٓاد جيلفت 339480  معخػملت غير م

 املجمىع 339480

ش غلى باالغخماد الىالب إغذاد مً:املصدر  .اإلاداظبت في الخدلُم جلٍش

 

ٓدة ألاخىاء بعبب ؤغالٍ ْسد ما لٓء ْغلى ْلت اإلآح  :في ْاإلاخمثلت حػذًالث ْلؼ جم فلذ ْالخملُل الغؾ ْمدا

ٓجش ألاغماٌ سكم -    .اإلاف

 .اإلالبٓك ألاغماٌ سكم حؽىُل غادةإ -  

 .ألاسباح حؽىُل -  
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 املداسبيت املعلىماث بجىدة املخعللت الىىعيت الخصائص ثاهيا/ اخخبار

ٓماثاخخباس  بػذ  لالصمت اإلاالخظاث حسجُل ْبػذ اإلاممٓن  هاخُت ْمً الؽيل هاخُت مً اإلاداظبُت اإلاػل

 ٌ ٓماث َاجّ اخخباس ظىداْ ٓغُت الخفائق مً إهذالخ ؤحل مً اإلاػل  جمخػِا مذٔ غلى الحىم ْمىّ لِا الى

ٓدة  .الالصمت بالج

 ألاساسيت الخصائص-1

ٓماث املالئمت(:)ألاولى الخاصيت /1-1 ٌ  جم التي اإلاداظبُت اإلاػل  ؼيل مؼ إنها مخىاظبتاللٌٓ  ًمىً غليها الحفٓ

ٓائم إغذاد ٓغت جدخٓي غلى لىنها اإلاالُت الل  ال ًمىً ْبالخالي اللشاس اجخار غملُت غلى ثشجؤ  ْالتي ألاخىاء مً مجم

 اإلاالئمت بخاـُت إنها جخمخؼاللٌٓ 

ٓماث (:املىثىكيت) الثاهيت الخاصيت /1-2 ٓغت اهدؽاف جم غليها اإلاخدفل اإلاداظبُت اإلاػل  ْ ألاخىاء مً مجم

ْاإلاخػللت ٓاجير ؤظاظا ؤلاغفاالث  ْهزلً بف ٓاد ْجضخُم َْمُت   مثل اإلادللت الىخائج لىغ ؤثشث ْالتي اإلاعتهلىت اإلا

ٓدة غير الثلت فخاـُت ْمىّ غليها ْالاغخماد فيها الثلت ال ًمىً ْبالخالي الفافي ْالشبذ ألاغماٌ سكم  .مٓح

 الثاهىيت الخصائص-2

ٓماث (:للملارهت اللابليت) ألاولى الخاصيت /2-1 ٓماث ملشهتها ًمىً غليها اإلاخدفل اإلاداظبُت اإلاػل  لىفغ بمػل

ٔ  ؤظعاثم ؤْ اإلاؤظعت  .ؤخش

ٓماث: للفهم( اللبليت) الثاهيت الخاصيت /2-2 ٓح جخمخؼ غليها اإلاخدفل اإلاداظبُت اإلاػل  الخػلذ ْغذم بالٓل

ًٍٓ ؤدوى لّ شخق فيل ْمىّ  .مدللت للفِم اللابلُت خاـُت فئن ْبالخالي فِمِا اإلاداظبت ًمىىّ في جي

ٓماث: (اليمىل ) الثالثت الخاصيت /2-3 ٓماث ول بالؽمٌٓ ألنها ؼملذ خؼجخم اإلاداظبُت اإلاػل ت اإلاػل ٍس  المْش

ٓاحبت ْالشظٓم المشائب لخدذًذ  .الذفؼ ال

 

 والزسىم الضزائب على وأثزها املطبلت الخعدًالث :الزابع املطلب

 املداسبيت املعلىماث حىدة مً للخدسين املطبلت الخعدًالث :ألاول  الفزع

لت جدذًذ جم ْكذ  :ماًلي ْفم اإلاىبلت الخػذًل وٍش

ٓجش ألاغماٌ سكم -  :اإلاف

ٓجش ألاغماٌ سكم حؽىُل إغادة ؤحل مً ٓاجير ألاؼغاٌ ْلػُاث غلى الاغخماد جم اإلاف  وشف مً اإلالذمت ْالف

ٓماث إلى باإللافت البىىُت الىؽٓف ْاظخغالٌ اإلايلف ٓصة التي اإلاػل  .اإلافلحت بد

 :اإلالبٓك ألاغماٌ سكم حؽىُل إغادة -
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 حؽىُلِا ؤغُذ فلذ اإلامافت اللُمت غلى ْالشظم اإلانهي اليؽاه غلى للشظم تالخالػ ألاغماٌ ألسكام باليعبت

 البىىُت الىؽٓف مً اإلاعخخشحت اإلالبٓلت اإلابالغ مًاهىالكا 

 :ألاسباح حؽىُل -

 :الخالُت الفُغت غلى الاغخماد جم ألاسباح حؽىُل إلغادة

 

 

 

 

ٓجش ألاغماٌ سكم حؽىُل ٓاث اإلاف  2009،2010،2011،2012 للعى

 .املفىجزة ألاعمال أركام (: 6-3ركم ) جدول ال

 السىت/البيان 2009 2010 2011 2012

ٓجش ألاغماٌ سكم 22503675 11920660 4967790 8611699  اإلاؽيل اإلاف

ٓجش ألاغماٌ سكم 22503675 11920660 4967790 8611699  بّ اإلافشح اإلاف

 الحاصل الفزق  00 00 00 00

ش غلى خمادباالغ الىالب إغذاد مً:املصدر  .اإلاداظبت في الخدلُم جلٍش

 

 اإلامافت اللُمت غلى الشظم/اإلانهي اليؽاه غلى بالشظم اإلاؽيلت اإلالبٓلت ألاغماٌ ؤسكام

 .امللبىض ألاعمال ركم (: 7-3ركم ) الجدول   

 الخعين 2009 2010 2011 2012

 اإلاػذٌ 17% 17% 17% 17%

 اإلاؽيل اإلالبٓك اٌألاغم سكم 13753782 11755740 13590510 6932290

 بّ اإلافشح اإلالبٓك ألاغماٌ سكم 13753782 11755740 13590510 6932290

 الفزق  00 00 00 00

ش غلى باالغخماد الىالب إغذاد مً:املصدر  .اإلاداظبت في الخدلُم جلٍش

 

 الزسم– املفىجز ألاعمال ركم في الفزق + للخصم كابلت الغير ألاعباء+به املصزح الزبذ= امليكل الزبذ

 امللبىض ألاعمال ركم في لفزق ا عً الىاجج اليياط املنهي على
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ن في فشق  َىان جبين ؤن بػذ  ELENA ؤ candélabre modeاإلاادة  ْ luminaire mode Neptune اإلاادجين مخْض

H6M ْ ع في معخػملت غير ؤنها جبين التي ٓاحب ممافت اللُمت غلى للشظم جخمؼ ظٓف اإلاؽْش  اظترحاغّ ال

 .ألاغماٌ سكم غلى الشظم كاهٓن  مً 1 فلشة 41 اإلاادة بىق غمال

  

 :مالخظت

ٓاجير - ٓافم افتاإلام اللُمت غلى الشظم اظترحاع جم luminaire mode Neptuneبمادة  اإلاخػللت الؽشاء ف  لِا اإلا

 .2011 فُفشي  ؼِش خالٌ

ٓاجير - اإلامافت  اللُمت غلى الشظم إظترحاع جم candélabre mode ELENA H6Mبمادة  اإلاخػللت الؽشاء ف

ٓافم  .2011 دٌعمبر ؼِش خالٌ لِا اإلا

 

 2011 سىت -

 .2011 في إسترحاعه الىاحب املسخعملت غير للمىاد املضافت الليمت على (: الزسم8-3ركم ) الجدول 

luminaire mode Neptune 

ٓاد الؽشاء جيلفت 000 387  اإلاعخػملت غير للم

 ممافت كُمت غلى الشظم مػذٌ %17

 معترحؼ ممافت اللُمت غلى الشظم 790 65

ش غلى باالغخماد الىالب إغذاد مً:املصدر  .اإلاداظبت في الخدلُم جلٍش

 

 2012 سىت -

 .2012 في استرحاعها الىاحب املسخعملت غير للمىاد املضافت اللیمت على الزسم(: 9-3ركم ) الجدول 

candélabre mode ELENA H6M 

ٓاد الؽشاء جيلفت 480 339  اإلاعخػملت غير للم

 ممافت كُمت غلى الشظم مػذٌ %17

 معترحؼ ممافت اللُمت غلى الشظم 710 57

ش غلى باالغخماد الىالب إغذاد مً:املصدر  .اإلاداظبت في الخدلُم جلٍش
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ٓاجير 3 َىان ؤن جبين ؤن بػذ 2009 ظىت في ٓسدًً ف  :ًلي هما الفافي الشبذ في ًذمج ظٓف اإلابلغ فئن َْمين إلا

 .2009 سىت دمجه املعاد الىهميت الفىاجير (: مبلغ10-3ركم ) الجدول 

 املدمج مبلغ املعدل رسم خارج مبلغ فاجىرة ركم

85 448000 %17 76160 

29 425 950 %17 72411,50 

31 352 900 %17 59 993 

 208 564 ,5 

ش غلى باالغخماد الىالب إغذاد مً:املصدر  .اإلاداظبت في الخدلُم جلٍش

 

ٓد 2010 ظىت ٓسدًً ْح  الفافي الشبذ في ظُذمج اإلابلغ ْ َْمين م

 .2010 سىت دمجه املعاد الىهميت الفىاجير (: مبلغ11-3ركم ) الجدول 

 املدمج مبلغ عدلامل رسم خارج مبلغ فاجىرة ركم

61 575 000 %17 97 750 

55 565 000 %17 96 050 

59 580 000 %17 98 600 

 292 400 

ش غلى باالغخماد الىالب إغذاد مً:املصدر  .اإلاداظبت في الخدلُم جلٍش

ٓسة حعذًذ جم 2012 ظىت  .ممافت كُمت غلى سظم دفؼ إغادة ٌعخٓحب مما اللاهٓن  ألخيام مىافُت فاج

 .2012لللاهىن  مىافيت فاجىرة حسدًد عً املسترحع املضافت الليمت على الزسم (: مبلغ12-3ركم ) الجدول 

 147658,75 الزسم خارج املبلغ

 17% املعدل

 25101,9 استرحاعه املعاد املبلغ

ش غلى باالغخماد الىالب إغذاد مً:املصدر  .اإلاداظبت في الخدلُم جلٍش
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 والزسىم الضزائب على املعلىماث حىدة في سينللخد الخعدًالث أثز: الثاوي الفزع

 املضافت الليمت على الزسم -

 .الخدليم مدل السىىاث في املضافت الليمت على الزسم (: حعدًالث13-3ركم ) الجدول 

 السنة/البيان 2009 2010 2011 2012

 انًعذالت 17% 17% 17% 17%

 ترجعيس يشتريات عهً انرسى 564 208 400 292 500 123 100 25

 انًغفهة حمىق يجًىع 564 208 400 292 500 123 100 25

 انغراية يعذل %25 %25 %25 %25

 انغراية يبهغ 52141 100 73 18525 2510

 الغرامات و الحقوق مج 705 260 500 365 025 142 27610

ش غلى باالغخماد الىالب إغذاد مً:املصدر  .اإلاداظبت في الخدلُم جلٍش

 :الخالُت الفُغت ْفم اإلاؤظعت سبذ حؽىُل إغادة جم

 

 

 

 .حيكيله املعاد إلاحمالي (: الذخل14-3ركم ) الجدول 

 السىت/البيان 2009 2010 2011 2012

 بّ اإلافشح ؤلاحمالي الذخل 2107330 751765 349495 576236

 ألاغماٌ سكم في الحاـل الفشق  00 00 00 00

 للخفم كابلت الغير ألاغباء 1234350 1727500 387000 339480

 الفشق  غً الىاجج اإلانهي اليؽاه غلى الشظم 00 00 00 00

 ألاغماٌ سكم في

 حيكيله املعاد إلاحمالي الدخل 3341680 2479265 736495 915716

ش غلى باالغخماد الىالب إغذاد مً:املصدر  .اإلاداظبت في الخدلُم جلٍش

– املفىجز ألاعمال ركم في الفزق + للخصم كابلت الغير ألاعباء+به املصزح الزبذ= امليكل الزبذ

 امللبىض ألاعمال ركم في الفزق  عً الىاجج اليياط املنهي على الزسم
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 إلاحمالي الدخل على الضزيبت

 .الخدليم مدل السىىاث في إلاحمالي الذخل على الضزيبت (: حعدًالث15-3ركم ) الجدول 

 السىت/البيان 2009 2010 2011 2012

 اإلاؽيل الذخل 680 341 3 260 479 2 490 736 710 915

 اإلافشح الذخل 330 107 2 760 751 490 349 230 576

 الفشق  350 1234 500 727 1 000 387 480 339

ٓاحبت الحلٓق  - 471 735 947 160 713 214  ال

 الدعذًذ

 اإلاعذدة الحلٓق  - 528 165 898 45 870 112

 اإلاغفلت الحلٓق  023 432 213 570 049 115 843 101

 الغشامت مػذٌ %25 %25 %15 %15

 الغشامت مبلغ - 553 142 255,7 17 15276

 و الحلىق  مج 028 540 766 712 306 132 119 117

 الغزاماث

ش غلى باالغخماد الىالب ادإغذ مً:املصدر  .اإلاداظبت في الخدلُم جلٍش

 

 ألاحىر  و املزجباث على الضزيبت -

داث ًلٓم اإلاػني ميلف  .غليها حػذًل ؤي ًظِش لم بالخالي ْ بالخفٍش
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 .الخدليم مدل والزسىم الضزائب على االنهائيت وأثزه الخعدًالث

 .الخدليم مدل الضزائب على النهائيت الخعدًالث (:16-3ركم ) الجدول 

 

 السىت/البيان 2009 2010 2011 2012 املجمىع

 

 

- 

- 

915 710 

 

- 

- 

736 490 

 

- 

- 

2 479 260 

 

- 

- 

3 341 680 

 

- 

- 

 اليؽاه غلى الشظم

 TAP)) اإلانهي

 الحلٓق -

 الغشماث-

 

 

649 564 

146 276 

 

 

25 100 

2510 

 

 

123 500 

 18 525 

 

 

292 400 

 73 100 

 

 

208 564 

52141 

 اللُمت غلى الشظم

 TVA)) اإلامافت

 الحلٓق -

 الغشماث-

 

 

1219 128 

 283 091 

 

 

 

101 843 

 15276 

 

 

115 049 

17257 

 

 

570 213 

 142 553 

 

 

432 023 

 108 005 

بت  الذخل غلى المٍش

 IRG))ؤلاحمالي

 الحلٓق -

 الغشماث-

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

  

  

- 

- 

بت  ؤسباح غلى المٍش

 IBS))الؽشواث

 الحلٓق -

 الغشماث-

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

بت  الذخل غلى المٍش

ٓس   ؤلاحمالي ألاح

((IRG S 

 الحلٓق -

 الغشماث-
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- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 الىابؼ خلٓق 

 الحلٓق -

 الغشماث-

 الكلي املجمىع 800733 266 1078 331 274 729 144 059 2298

ش غلى غخمادباال  الىالب إغذاد مً:املصدر  .اإلاداظبت في الخدلُم جلٍش
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 خالصت الفصل:

الىظش  ْغن ججاَلّ ًمىً ال باث وشفا ْحػذ الاكخفادًت، الحُاة في ؤظاظُا س ا دْ الجبائُت ؤلاداسة جلػب

 َْزٍ ،المشائب إداسة ججاٍ حبائُت التااماث لِا دائىيها، ججاٍ مالُت التااماث لِا هما اكخفادًت مؤظعت فيل غىّ،

 في الخذخل إلى رلً ًخػذٔ ألامش إن بل فدعب، اإلاؤظعت حعذدَا مالُت مبالغ مجشد لِعذ الجبائُت الالتااماث

ٓع هم غلى ؤثش لِا ْاإلاداظبُت الجبائُت ْ ؤلاحشاءاث الىشق  مً حملت فشك ٓماث ْه  مً اإلاىخجت اإلاداظبُت اإلاػل

 .مؤظعت ول كبل

ت لػبج ؤلاواس َزا ْفي الئُت المشائب مذًٍش ْسا ال  اخترام غلى لمان حعِش خُث اإلاجاٌ، َزا في اظتراجُجُا د

ؼ ْجىبُم الئُت، الجبائُت ْالُِئاث ؤلاحشاءاث مً مخيامل هظام خالٌ مً الجبائي الدؽَش  مً مفدؽُاث ال

ٔ  غلى اإلاخبػت الثالثت الجبائُت الشكابت وشق  إلى باإللافت ْكبالاث، ت معخٓ الئُت اإلاذًٍش  للمشائب. ال

 مً اإلاداظبي الخدلُم في ْاإلاخمثل اإلاػملت الجبائُت الشكابت ؤظالُب مً ؤظلٓب دساظت الففل َزا في جم للذ

ْلت ؤحل ٓسة إغىاء مدا ْس  غً ـ ٍٓمِا ْؤلاغفاٌ ألاخىاء اهدؽاف في الخدلُم َزا د ٓدة غلى ًىػىغ مما ْجل  ح

ٓماث جلً  .المشائب ْخفُلت اإلاػل
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الخعسف  هي املداطبيت املعلىماث جىدة جدظين في ودوزها الجبائيت السكابت مىطىع جناول  خالل من خاولنا للد

بل  ووازدة كثيرة وإلاخفاء الخظليل وأطباب فدواع ؟ املداطبيت املعلىماث جىدة من والخأكد الخدليم كيفيت على

هرا  خالل ،ومن املعلىماث من النىع راه مظخخدمي بين والغاًاث ألاهداف وحعازض جظازب بظبب وأكيدة

 هى ألاطاس ي هدفها أن بالسغم والتي الجبائيت السكابت وهي كبير خد إلى جفيد أن ًمكن وطيلت اكترخنا البدث

 صحت مدي من الخدلم ًجب الظاهسة هره ةبهمجا أجل ،ومن ألاولى بالدزجت الجبائي التهسب مدازبت ظاهسة

بت املكلفينب الخاصت املعلىماث املداطبيت  اللاهىهيت الىطائل كل الجبائيت إلادازة سخسث ،وعليه بالظٍس

ت والخنظيميت  اطترجاع دفبه الجهىي  أو املدلي املظخىي  على الجبائيت بالسكابت املكلفت املخاخت للهيئاث والبشٍس

نت خلىق   التهسب اهر بظب الىػني الاكخصاد جظد في ًنخس الري النًزف هرا ومداولت كبذ العمىميت الخٍص

بي  .الظٍس

 أطاطا جخمثل الجبائيت، إلاجساءاثو الهياكل من مخكامل هظام على ئسصاالج في الجبائيت السكابت جخىفس زأًنا ماك

 باإلطافت البدث، من ألاول  الفصل في إليها إلاشازة طبم التي الىػن عبر املندشسة الجبائيت املصالح مخخلف في

 من كل مظخىي  على املنخهجت الجبائيت السكابت ػسق  على الاكخصاز جم خيث) املصالح هره كبل من املخبعت الؼسق 

ت ئبساالظ مفدشيت  كفيلت هاساه ػسق  وهي املداطبيت، املعلىماث جىدة مدي الخخباز ،(بسائللظ الىالئيت واملدًٍس

 على طلبا ًؤزس امم املداطبيت املعلىماث جخظمنها أن ًمكن التي وإلاغفال ألاخؼاء خاالث باكدشاف بعيد خد إلى

 .مظخخدميها على وبالخالي جىدتها

ت مظخىي  على جخم والتي معملت زكابيت عمليت حعخبر والتي املداطبت في الخدليم عمليت حعخبر  الفسعيت املدًٍس

ت الخابعت الجبائيت للسكابت  املعلىماث جىدة جدليم في املظاهمت الىطائل أهم من الىالئيت الظسائب ملدًٍس

 مفيدة جكىن  ختى الخصائص من مجمىعت على جخىفس أن وجب بالجىدة جخمخع ختى ألاخيرة اجههاملداطبيت، 

 .ملظخخدميها

 هره أطاض وعلى امللدمت في إليهم املشاز وألادواث ألاطاليب وباطخخدام ألاطاطيت، الفسطياث من اهؼالكا

 :الخاليت لاغالن في البدث هرا من إليها املخىصل النخائج أهم جلخيص ًمكن الاعخبازاث

 :إلى وجىصلنا املؼسوخت الفسطياث هخائج على وكفنا للد:الفرضيات اختبار نتائج

 خازجيت أو داخليت كاهذ طىاء ألاػساف جميع مجه املداطبيت املعلىماث جدللذ، :ألاولى للفرضية بالنسبة-

 املؤطظت وطعيت معسفت في حظاعد املداطبيت ،فاملعلىماث واملظاهمين كاملظيًرن تلألػساف الداخلي بالنظبت

 في حعخمد الجبائيت كاملصالح الخازجيت ألاػساف أما للمؤطظت املناطبت اجخاذ اللسازاث في ٌظاعدها مما املاليت

 .ابه املصسح املداطبيت املعلىماث من عليها الحصىل  ًخم هخائج على الىاجبت الدظدًد والسطىم الظسائب جلدًس

 املداطبيت املعلىماث في والخظليل وإلاغفال ألاخؼاء وجىد اخخمال زباث أنجم إ :الثانية للفرضية بالنسبة-

 لكي الالشمت بالجىدة املعلىماث هره جخمخع أن وجب لرلك ألاخسي  وألاػساف املؤطظت بين الغاًاث حعازض بظب

 .منها الاطخفادة ألاػساف باقي حظخؼيع
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 هي الجبائيت السكابت بعمليت جلىم التي والهيئاث حاملصال جم إزباث هره الفسطيت، الثالثة للفرضية بالنسبة-

دة في منشىزة ومساطيم كىاهين في مدددة كاهىهيت وطلؼاث بصالخياث جخمخع خكىميت ومصالح هيئاث  الجٍس

 .السطميت

 كاهىهيت وطلؼاث بصالخياث جخمخع الجبائيت السكابت بما أن جم إزباث هره الفسطيت، الرابعة للفرضية بالنسبة-

ت املداطبيت الدفاجس مثل العناصس جميع حشمل السكابت التي إجساء من ًمكنها ما ،هرا  عمليت في جفيد التي والخجاٍز

 .الخدليم

 

 :الخاليت النخائج إلى الىصىل  من مكننا كد املداطبت في بالخدليم واملخعللت امليداهيت الدزاطت أن كما

 عن هخج خيث ومظمىها، شكال املداطبيت املعلىماث جىدة حشخيص من مكندنا املداطبت في الخدليم عمليت -

 املعلىماث جىدة على أزسث والتي الىهميت بالفىاجير واملخعللت إلاغفاالث من العدًد اكدشاف الخدليم عمليت

 .املداطبيت

 :النظرية الدراسة نتائج

 :الخاليت النلاغ في جخلخص

بت املكلفين من الكثير إن- بيت مجهمظخدلا دفع من الخملص املظخؼاع كدز ًداولىن  بالظٍس بىاطؼت  وذلك الظٍس

املؤطظت،  وطعيت عن حعبر والتي املداطبيت املعلىماث وجلدًم إعداد في الخالعب أهمها ولعل وػسق  أطاليب عدة

الظسائب  مبالغ من الخلليل أجل من وهرا النخائج وجلليص والخكاليف ألاعباء جضخيم مداولت ػٍسم عن وذلك

 .حظدًدها عليهم الىاجب والسطىم

 املكلفين ػسف من حظدًدها الىاجب والسطىم الظسائب مخخلف وخظاب جددًد في الجبائيت املصالح حعخمد -

دا جخظمنها التي املداطبيت املعلىماث من اطخخساجها ًخم ومعؼياث ،على عناصس  .مجهجصٍس

 الجبائيت السكابت ػٍسم عن اجهىدج مدي ملعسفت فيها الخدليم ًخم املداطبيت املعلىماث صحت مدي من للخأكد-

 .برلك كاهىها مخىلت جبائيت مصالح ػسف من الجبائيت السكابت عمليت جخم -

 الظسائب مفدشياث مظخىي  على جخم والتي العامت السكابت السكابت أهمها وإجساءاث ػسق  الجبائيت املصالح جدبع -

 املعمم والخدليم املداطبت في املصىب والخدليم داطبيامل الخدليم في واملخمثلت املعملت السكابت إلى ،كما جخعدها

اث مظخىي  على جخم وهي الشاملت الجبائيت مجمل الىطعيت في  .الظسائب مدًٍس

اث املعملت بالسكابت املفدشياث مظخىي  على العامت السكابت جسجبؽ-  بعد املفدشياث أن بديث الظسائب بمدًٍس

 .املعمم الخدليمب املعنين ألاشخاص جلترح التي الخدليم هي

ت الظلؼاث أصدزث -  .ومهامها الجبائيت السكابت أجهصة جىضح اللاهىهيت واملساطيم النصىص من العدًد الجصائٍس

من  خاصت املدللين بعع وكفاءة خبرة وعدم الجبائيت إلادازة طعف على وغشه جدليظه في ٌعخمد املكلف إن -

 املداطبيت الناخيت

 .ألاػساف مخخلف بين جددر التي جددر التي العملياث عن معبرة توطيل املداطبيت املعلىماث -

 ختى الخصائص من مجمىعت على جخىفس أن ًجب لرلك اللسازاث ذاخجا في مدىزي دوز  املداطبيت للمعلىماث -

 .ومفيدة جكىن جيدة
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 :الخاليت خائجالن إلى الىصىل  من مكننا كد املداطبت في بالخدليم واملخعللت امليداهيت الدزاطت أن أن كما

عن  هخج ،خيث ومظمىها شكال املداطبيت املعلىماث جىدة حشخيص من مكندنا املداطبت في الخدليم عمليت -

املعلىماث  جىدة على أزسث والتي الىهميت بالفىاجير واملخعللت إلاغفاالث من العدًد اكدشاف الخدليم عمليت

 .املداطبيت
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 :العربيت باللغت/ أوال

 :ملؤلفاثا-أ

 إلاطىىدزيت، والتوشيع، لليشس الجامعيت الداز ،الدولي الخوافق )مىظور  املحاسبت هظريت ،لطفي الظيد أمين-1

 .2005بدون طبعت،  مصس،

 ألازدن، عمان، والتوشيع، لليشس الثلافت داز ،ومعاييرها الدوليت املحاسبت ،حمدان مأمون  اللاض ي، حظين-2

 .2008 دون طبعت، ب

 .2007بدون طبعت، طوزيا، دمشم، جامعت ميشوازث املحاسبت، هظريت اللاض ي، مأمون  حمدان حظين-3

 الطبعت ألاولى، ألازدن، الثلافت داز ، مىتبتالحكوميت ألاجهسة على واملاليت إلاداريت الرقابتطليمان،  حمدي-4

1998. 

 داز ألاولى، الطبعت ،املاليت املحاسبت أسس جاموض، أبو الدًً فوش  الحازض، أطامت حىان، حلوة زطوان-5

 .2004 بدون طبعت، ،ألازدن عمان، والتوشيع، لليشس الحامد

بدون  اليويت، واليشس، للطباعت الظالطل ذاث ألاولى، ، الطبعتاملحاسبيت الىظريت الشيراشي، مهدي عباض-6

 .1990 طبعت، 

، داز الصهسان لليشس والتوشيع، الخصحيح-الخقييم-ريت: املعاييرمبادئ الرقابت إلاداعبد السحمً الصباح، -7

 .1997ألازدن، بدون طبعت، 

 بالظسيبت، الطبعت ألاولى، مطبعت مصواز، الوادي، الجصائس، امليلفين على الجبائيت مصطفى، السكابت عوادي-8

 .2009 بدون طبعت، 

 بدون طبعت،  ألازدن، اليشس، وائل داز ألاولى، بعتالط ،املحاسبت هظريت في مقدمت العصيص الىليب، عبد همال-9

2004 . 

 الجصائس، الجامعيت، املطبوعاث دًوان ،الخطبيق إلى الىظريت من املراجعت ومراقبت الحساباث بوجين، محمد-11

 .2003 بدون طبعت، 

 ن طبعت، بدو  مصس، اللاهسة، العسبيت، الثلافت ، دازاملحاسبيت املعلوماث هظم شوقي بشازى، محمد-11

1989. 

 ، الطبعت الثاهيت، دًوان املطبوعاث الجامعيت، الجصائس،اقخصادياث املاليت العامتمحمد عباض محسشي، -12

 .2005 بدون طبعت، 

، داز املظيرة لليشس، املاليت العامت والىظام املالي في إلاسالممحمود حظين الوادي، شهسياء أحمد عصام، -13

 .2000 بدون طبعت،  ألازدن،
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 .2000 بدون طبعت،  مصس، الجامعيت، الداز املحاسبي، املعلوماث هظام أحمد عطيت، هاشم-14

 إلاطىىدزيت، الحدًثت، الجامعيت املىتبت شيد، أبو دليفت همال جسجمت ،املحاسبيت الىظريت ،هىدزهظً-15

 .2005 بدون طبعت،  مصس،

 بدون طبعت،  ألازدن، عمان، والتوشيع، سلليش الوزاق ، مؤطظتاملحاسبت هظريت جسعون، محمود ًوطف-16

 وشس. طىت بدون 

 الرسائل الجامعيت:-ب

 ، مرهسةاملعلوماث املحاسبيت جودة جحسين في الداخليت الرقابت دور غاشوش، مسيم للصير،  عاًدة-1

 .2011التجازيت، جامعت كظىطيىت، الجصائس، العلوم ماطتر في ميشوزة

دراست حالت بمفدشيت الضرائب في  –رها في الخحصيل الضريبي الرقابت الجبائيت ودو بيلت طاعد، -2

جذسج طمً متطلباث هيل شهادة املاطتر جذصص محاطبت وجدكيم، كظم علوم ميشوزة مرهسة  ،-ألاخضريت

املحاطبت واملاليت، وليت العلوم الاكتصادًت والتجازيت وعلوم التظيير، جامعت اهلي محىد أوالحاج، 

 .2014/2015البويسة،

دراست حالت مديريت الضرائب –دور الرقابت الجبائيت في زيادة الخحصيل الضريبي محمد زياض جودي، -3

ملدمت هجصء مً متطلباث هيل شهادة املاطتر في العلوم املاليت واملحاطبت، ميشوزة مرهسة  ،-لواليت بسكرة

يت وعلوم التظيير، جامعت جذصص جدكيم محاطبي، كظم العلوم التجازيت، وليت العلوم الاكتصادًت والتجاز 

 .2012/2013محمد ديظس، بظىسة، 

 التهرب ظاهرة من الحد في ودورها الجسائر في الجبائيت الرقابت وإجراءاث آلياث ،الميت بللاطم آًت-4

 والتجازيت الاكتصادًت العلوم ، وليتاجظتيرشهادة امل هيل متطلباث طمً ملدمتميشوزة  مرهسة ،الضريبي

 .2014-2013البويسة،  جامعتالتظيير،  وعلوم

 وليت مً ماجظتيرميشوزة  ، زطالتاملعلوماحي الخماثل عدم ظل في للمؤسست املالي الخقييم ،طاطيني عائشت-5

 .2005الجصائس،  ططيف، عباض، .فسحاث جامعت التظيير، وعلوم الاكتصادًت العلوم

ميشوزة  ، مرهسةالجسائر في الضريبي التهرب مكافحت في وأثرها الجبائيت الرقابت فعاليتبوشسى،  الغاوي عبد-6

 وبىون، جامعت ماليت هلود الاكتصادًت، جذصص العلوم في شهادة املاجظتير هيل متطلباث طمً ملدمت

 .2011-2010جلمظان، 

 لىيل ملدمتميشوزة  ، أطسوحتالاقخصاديت القراراث اجخاذ في املحاسبيت املعلوماث دور  عثمان مداحي،-7

-2008الجصائس،  جامعت التظيير، علوم :وعلوم التظيير، جذصص الاكتصادًت العلوم في علوم توزاهده دزجت

2009. 

 ، مرهسةالاقخصاديت باملؤسست املحاسبيت املعلوماث مصداقيت على الخارجيت املراجعت أثرعمس دًلمي، -8

 .2009-2008باجىت، الجصائس، جامعت التظيير، في علوم ماجظتيرميشوزة 
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مً  هجصء ملدمت ميشوزة  مرهسة، الجبائيت الرقابت دعم في املحاسبي الخدقيق مساهمتدبيح،  كالب ضليا-9

 وعلوم والتجازيت الاكتصادًت العلو وليت التظيير، علو كظم جذصص محاطبت، املاجظتير، شهادة هيل متطلباث

 .2011-2010 محمد ديظس، بظىسة، جامعت التظيير،

ميشوزة  مرهسة ،القراراث اجخاذ في وأثرها املحاسبيت املعلوماث خصائص هلي،لمجا علي محمد هاصس-10

 .2009-2008باجىت، الجصائس،  جامعت التظيير علوم ماجيظتير في

ملدمت طمً متطلباث هيل شوزة ، مرهسة 2113-1999فعاليت الرقابت الجبائيت في الجسائر هجاة هوى، -11

يت وهلود، كظم علوم التظيير، وليت العلوم الاكتصادًت وعلوم شهادة املاجظتير في علوم التظيير، فسع مال

 .2003/2004التظيير، جامعت الجصائس، 

-دور الامخيازاث الضريبيت في دعم القدرة الخىافسيت للمؤسست الاقخصاديت الجسائريت ًحيى لخظس، -12

ملدمت ميشوزة ة ، مرهس 2005 إلى 2113للجىوب بسكرة للفترة  الكبرى  املطاحن مؤسست :حالت دراست

طمً متطلباث هيل شهادة املاجظتير جذصص اطتراجيجيت الظوق في ظل اكتصاد جىافس ي، كظم علوم 

التظيير، وليت العلوم الاكتصادًت وعلوم التظيير والعلوم التجازيت، جامعت محمد بوطياف، املظيلت، 

2006/2007. 

 

 امللخقياث:-د

 ،-حالت الجسائر–ث الرقابت الجبائيت للحد من آثار ألازمت هحو إطار مقترح لخفعيل آليابوعالم ولهي، -

مدادلت ملدمت للملتلى العلمي الدولي حول ألاشمت املاليت والاكتصادًت الدوليت والحوهمت العامليت، كظم علوم 

أهتوبس  20/21التظيير، وليت العلوم الاكتصادًت وعلوم التظيير، جامعت فسحاث عباض، ططيف، ًومي 

2009. 

 قواهين واملواثيق:ال-و

قاهون إلاجراءاث الجمهوزيت الجصائسيت الدًملساطيت الشعبيت، وشازة املاليت، املدًسيت العامت للظسائب، -1

 .2017، الجبائيت

قاهون الضرائب الجمهوزيت الجصائسيت الدًملساطيت الشعبيت، وشازة املاليت، املدًسيت العامت للظسائب، -2

 .2017 ،املباشرة والرسوم املماثلت

ميثاق املكلفين الجمهوزيت الجصائسيت الدًملساطيت الشعبيت، وشازة املاليت، املدًسيت العامت للظسائب، -3

 .2013 بالضريبت الخاضعين للرقابت،

، ًحدد جىظيم املصالح الخازجيت لإلدازة الجبائيت 18/09/2006املؤزخ في  327-06املسطوم التىفيري 4-

 .24/09/2006، الصادزة ب 59دة السطميت العدد وصالحياتها، الصادز بالجسي
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 :الفروسيت بالغت /ثاهيا

-Ouvrage: 

 

Michel Bouvier-Marie Christine –l’administration fiscale en France (puf.1988). -1 
. Pierre Beltrami –la fiscalité en France- hachette livre 6 émé .édition .paris.france.1998-2 

 :اإللكترونية لمواقعا-

http://www.mfdgi.gov.dz 

 

http://www.mfdgi.gov.dz/
http://www.mfdgi.gov.dz/
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 نموذج التصريح الشهري الثالثي أو السنوي. :(10رقم الملحق)
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: امللخص

 البيع، الشراء، مثل املاليت، العملياث من كبيرة مجمىعت محيطها عناصر باقي مع الاقخصاديت املؤسست جدبادل

 عدد ازداد فيه، أساسيت كحلقت املحيط هذا طمن الاقخصاديت املؤسست مكانت جطىو  ومع ،... القبع الدسديد،

 على ازداد الطلب حيث ،...حكىميت مصالح دائنين، مىودين، مساهمين، من املاليت بىطعيتها املهخمت ألاطراف

 .هؤالء طرف من املحاسبيت املعلىماث

 مما نفسها، املعنيت املؤسست من انطالقا يكىن  بها، املهخمت ألاطراف إلى وجىصيلها املحاسبيت املعلىماث إنخاج وألن

 الحاحت حاءث هنا ومن اسخخدامها، من الغاياث واألاخالف لخعدد ألاألاري  ألاطراف ألغراض صالحت غير يجعلها قد

 يمكن كيف هى املطروح السؤال أن غير حىدتها، حعكس املحاسبيت للمعلىماث نىعيت ألاصائص وطع طرووة إلى

 .املحاسبيت؟ املعلىماث حىدة من والخحقق طمان

كئحراء  الجبائيت الرقابت وهي بالظريبت، املكلفين ألاشخاص على مفروطت قانىنيت وسيلت اقترحنا إلاطاو هذا و في

 .الخاطعين املكلفين قبل من بها املصرح ألااصت واملحاسبيت عامت املعلىماث صحت مدي من الخحقق إلى يهدف

 :املفتاحية الكلمات

 .الجبائي الخحقيق الجبائيت، الرقابت املحاسبيت، املعلىماث حىدة املحاسبيت، املعلىماث

Résumé: 

L'entreprise économique fait un échange avec les autres composantes de son  environnement, un grand 

nombre d' opérations financières comme l' achat, la vente,  le paiement…, avec le développement de sa 

place dans cet environnement en tant qu' un élément très important, a' sa situation financière s' agrandit: 

actionnaires, créanciers, services du gouvernement…, ou' la demande accrue des informations comptables 

par eux. 

Parce que la production des informations comptables et sa livraison aux intéressés  sont a' partir de 

l'entreprise elle-même, ce qui les rend in valables aux fins des autres  parties a' cause de nombreuses fins 

différentes de leur utilisation. D' ici, on a besoin  de déterminer des caractéristiques qualitatives pour les 

informations et qui reflètent leur bonne qualité, mais la question posée est comment assurer et vérifier la 

bonne qualité des informations comptables? 

Dans ce contexte, nous proposons un moyen légal imposé a' des personnes  chargées de l'impôt, c' est le 

contrôle fiscal comme une procédure qui vise a' assurer  la validité des informations générales et 

comptables surtout, celles qui sont déclarées par les soumis. 

Mots-clés: 

L'information comptable, la qualité de l'information comptable, contrôle fiscal, enquête fiscale. 

 


