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 بعع على طُؼستها ًخؼلب والاحخماعُت، الاكخصادًت الحُاة في دوزا جادي مىظمت هظلؼت الدولت وحىد    بن

ت اإلاادًت اإلاىازد  الدولت جلىم ذلً ولخدلُم العامت، الحاحاث بشباع كصد العامت بالخدماث لللُام والبشٍس

 بالدوز  اللُام ًمىنها اإلاالي اليشاغ هرا ؤمثل، بشيل وبهفاكها مالُت مىازد على خصىلها حىهسه مالي بيشاغ

لُت . لها اإلاددد ولُدظنى لها بدازة وحظُحر اإلاسافم العمىمُت وجدلُم الصالح العام عليها البدث على مصادز جمٍى

هام  مىزد هىان. دائمت ومظخلسة ألن اإلاصادز اإلااكخت جترجب عنها هخائج طِئت ججعل الدولت جخدمل ؤعباء زلُلت

على هرا اإلاىزد الهام  ألاهبر جسهحز الاهخمام بال الدولت على وان فما العادًت الجباًت هىو جلجإ بلُه الدولت

 فيها والخدىم وظبها اهخفاض لخفادي دكت ؤهثر وآلُاث بحساءاث باجخاذ الخاطعحن لدي الهائلت مبالغه لخدصُل

 والخغحراث ًخماش ى مدىم حبائي هظام بةوشاء الىمى عجلت ودفع الاطدثمازاث لدشجُع هإداة اجخاذها وؤًظا

 .الجدًدة الاكخصادًت

 طبُل جدلُم في جادًه الري الدوز  ألهمُت زاحع ألامس وهرا العامت، ؤلاًساداث مصادز ؤهم مً الظسائب    حعخبر

 حهت مً بأزازها ؤو بفسطها مخعللت واكخصادًت جلىُت بشياالث مً جددزه وإلاا حهت مً اإلاالُت الظُاطت ؤهداف

حي، هظام هى الجصائسي  الجبائي الىظام ؤن وباعخباز. ؤأسي  بت ملصماإلايلف فةن جصٍس داث بخلدًم  بالظٍس  جصٍس

داث ليىنها في  الحلُلُت، ومداألُه وشاػه ًىافم بشيل مىخدبت زم جلىم ؤلادازة الجبائُت بمساكبت هره الخصٍس

بت الىثحر مً ألاخُان جيىن  حر  حُدت و حر  ادكت، خُث ًلجإ اإلايلفىن   وجلدًم مداأليهم بأفاء بلى بالظٍس

داث لهره بعدادهم ؤزىاء خلُلُت  حر معلىماث  دفع مً الخملص بهدف الىُت طىء ؤو الىُت بدظً طىاء الخصٍس

بت  .الظٍس

ىت العمىمُت مىذ اإلاشسع الجصائسي لإلدازة الجبائُت ول الىطائل اللاهىهُت     وخفاظا على امخُاشاث الخٍص

بي ؤو على ألاكل الخخفُف  والخىظُمُت الالشمت بهدف اطترحاع خلىق اإلااٌ العام وميافدت ظاهسة التهسب الظٍس

مً خدجه، ومً بحن ؤهم جلً الىطائل التي حعخمد عليها بدازة الظسائب هجد السكابت الجبائُت بمخخلف هُاولها 

بت،  داث الجبائُت اإلالدمت مً ػسف اإلايلفحن بالظٍس وآلُاتها التي حظعى حاهدة مً ؤحل الخإهد مً الخصٍس

وذلً باعخبازها ؤداة وكائُت وزدعُت في آن واخد حظعى مً وزائها ؤلادازة الجبائُت هبذ الجًزف الري ًىخس 

ىت العمىمُت فس ت الاطخفادة مً مىازد مالُت معخبرة ًمىً ؤن جىفلها  فىث على الخٍص الاكخصاد الىػني ٍو

. الدولت فُما ًدلم اإلاىفعت العامت

: إشكالية البحث/ أوال

:    مً أالٌ ما طبم ًمىً ػسح ؤلاشيالُت الخالُت

بي؟  هُف ًمىً ؤن حظاهم السكابت الجبائُت في جدظحن مظخىي الخدصُل الظٍس

: على ؤطاض هره ؤلاشيالُت ًمىً بدزاج ألاطئلت الفسعُت الخالُت

 طمً ؤي بػاز ًخم ممازطت عملُت السكابت الجبائُت في الجصائس؟ -

بت؟ -  ماهي ؤهم آلالُاث التي حعخمد عليها ؤلادازة الجبائُت مً ؤحل جدصُل دًً الظٍس

بي؟  - هُف حظاهم السكابت الجبائُت في ميافدت العلباث التي حعترض عملُت الخدصُل الظٍس
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: فرضيات البحث/ ثانيا

جمازض ؤلادازة الجبائُت خم السكابت الجبائُت مً أالٌ الحلىق والظلؼاث التي مىدها لها اإلاشسع  -

ت  .الجبائي، باإلطافت بلى مجمىعت مً الىطائل اإلاادًت والبشٍس

لت  - لت الىدًت في جدصُل الظسائب، ولىً كد جلجإ بلى الؼٍس حعخمد ؤلادازة الجبائُت على الؼٍس

بت، هما جلىم بفسض علىباث حبائُت وحىدُت على  ت في خالت اطخدالت اطخفاء دًً الظٍس ؤلاحباٍز

 .اإلاتهسبحن

حعد ؤشياٌ السكابت الجبائُت وعلى زؤطها الخدلُم اإلاداطبي ؤداة حظخخدمها ؤلادازة الجبائُت في  -

بي أا ت ظاهسة  بي"ميافدت بعع الظىاهس التي جدد مً فعالُت الخدصُل الظٍس  ".التهسب الظٍس

: أهمية البحث/ ثالثا

بت في ؤلاًساداث العامت للدولت أا ت في ظل       جيبع ؤهمُت البدث مً اإلاياهت التي ؤ بدذ جدخلها الظٍس

ألاشماث التي ًىاحهها الاكخصاد الىػني واهخفاض مظخىي الجباًت البترولُت، ألامس الري ًدفع للبدث عً 

بي  مىازد ؤأسي حعىطها وذلً مً أالٌ مداولت جدظحن بًساداث الجباًت العادًت، ولىً ظاهسة التهسب الظٍس

ىت العمىمُت لهرا الظبب، ألامس الري دفع بالدولت بلى  حعُم هرا اإلاظعى خُث هجد ؤمىالا هائلت جفلدها الخٍص

اجخاذ ول الظبل إلاجابهت هره الظاهسة، وهىا ًبرش دوز وؤهمُت السكابت الجبائُت باعخبازها ؤداة زكابُت وزدعُت 

بت الرًً ًداولىن الخملص مً دفع  في آن واخد حظخؼُع مً أاللها ؤلادازة الجبائُت مدازبت اإلايلفحن الظٍس

بُت . واحباتهم الظٍس

: أهداف البحث/ رابعا

: يهدف مىطىع هرا البدث بلى جدلُم ما ًلي   

بت عً الشائعت الظلبُت الىظسة حغُحر - ت ؤهمُتها على والخإهُد الظٍس  .الخىمٍى

 .والخىظُمي اللاهىوي اإلافاهُمي، إلػازها الخؼسق  أالٌ مً الجبائُت السكابت على الظىء حظلُؽ -

بي، التهسب ظاهسة وميافدت الجبائُت بالسكابت باللُام اإلايلفت ألاحهصة ببساش -  الىطائل وؤهم الظٍس

 . اإلايافدت في وفعالُتها كدزتها مدي على للىكىف اإلاخخرة لرلً وؤلاحساءاث

: أسباب اختيار املوضوع/ خامسا

: الخالُت الىلاغ في بًجاشها جم اعخبازاث لعدة اإلاىطىع هرا باأخُاز كمىا للد   

 .عالكت مىطىع البدث بالخخصص وهى الخدكُم اإلاداطبي ومساكبت الدظُحر -

 .العامت الىفلاث جىمُت في للدولت والهامت الداألُت اإلاالُت اإلاىازد ؤخد الظسائب اعخباز -

بي التهسب ظاهسة اشدًاد - ىت خسمان في ًخمثل أؼسا ٌشيل ؤ بذ مما الظٍس  .مىازدها مً العمىمُت الخٍص
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بي  الجبائُت السكابت آلُاث عً البدث - التي حظخخدمها ؤلادازة الجبائُت في ميافدت ظاهسة التهسب الظٍس

بي . وذلً مً ؤحل زفع مظخىي الخدصُل الظٍس

 :حدود الدراسة/ سادسا

ادة في الجبائُت السكابت دوز  جىطُذ على ًلخصس    البدث بي الخدصُل فعالُت ٍش ع ًخىافم بما الظٍس  والدشَس

 التهسب ظاهسة ميافدت في الجبائُت الهُئاث جلعبه الري الدوز  بُان على البدث ًسجىص هما الجصائسي، الجبائي

بي ت الظسائب لىالًت مظخغاهم. الظٍس ، ؤما الجاهب الخؼبُلي وواهذ الدزاطت اإلاُداهُت على مظخىي مدًٍس

 .2015-2012فخص الفترة اإلامخدة مً 

: املنهج املتبع/ سابعا

   مً ؤحل ؤلاحابت على مخخلف الدظائالث اإلاؼسوخت، والتي حعىع بشيالُت البدث، واأخباز  حت الفسطُاث 

اإلاروىزة ؤعاله، كمىا باأخُاز اإلاىهج الى في الخدلُلي بهدف حمع اإلاعلىماث اإلاخعللت باإلاىطىع وجصيُفها 

ت اإلاخعللت  عاث الجبائُت الجصائٍس وجدلُلها والاعخماد في ؤطلىب هرا البدث على مخخلف اللىاهحن والدشَس

بي بغسض فهم ؤلاػاز الىظسي، ومىهج دزاطت  ادة الخدصُل الظٍس بمىطىع دزاطت السكابت الجبائُت وهُفُت ٍش

ا على معؼُاث البدث  خالت مً أالٌ حمع اإلاعلىماث اإلاُداهُت وجؼبُم الخلىُاث وألادواث اإلاظخعسطت هظٍس

. مما ٌظمذ بالخعمم في هرا اإلاىطىع

: صعوبات البحث/ ثامنا

مىً  ُا ت الصعىباث التي  ادفىاها ؤزىاء هرا البدث     ال جخلى ؤي دزاطت مً الصعىباث والعساكُل، ٍو

: هما ًلي

هلص الىخب فُما ًخص مىطىع الدزاطت أا ت في مىخبت اليلُت، ما حعلىا وعخمد على اللىاهحن  -

ت العامت للظسائب  .والدالئل والىخِباث الصادزة عً اإلادًٍس

معظم الدزاطاث الظابلت وسخ ػبم ألا ل عً بعظها، وبالخالي لم وظخؼع الاطخفادة منها بشيل  -

 .حُد

ٌ   عىباث مً خُث ؤلاحساءاث البحروكساػُت إلدازة الظسائب، و عىبت -  اإلاعلىماث على الحصى

ت مً وؤلاخصائُاث  . والخحجج في ذلً بالظس اإلانهيالظسائب، مدًٍس
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:  الدراسات السابقة/ ثاسعا

بي مً ؤهمها :    هىان العدًد مً البدىر التي جىاولذ مىطىع السكابت الجبائُت والخدصُل الظٍس

ت –كالب ذبُذ لُاض، مظاهمت الخدكُم اإلاداطبي في دعم السكابت الجبائُت  -1 دزاطت خالت بمدًٍس

، مرهسة ملدمت هجصء مً مخؼلباث هُل شهادة اإلااحظتر، جخصص -الظسائب لىالًت ؤم البىاقي

ت و علىم الدظُحر، حامعت  مداطبت، كظم علىم الدظُحر، ولُت العلىم الاكخصادًت و الخجاٍز

 .2010/2011الجصائس، ، -بظىسة- مدمد أُظس 

   دزض الباخث بشيالُت مظاهمت الخدكُم اإلاداطبي في دعم السكابت الجبائُت اطدىادا بلى واكع الىظام 

الجبائي الجصائسي والخددًاث التي ًىاحهها هرا الىظام مً ػسف عدة معىكاث، وؤبسشها ظاهسة التهسب 

ىت العمىمُت بشيل  بي وما جفسشه مً مخاػس على مظخىي الاكخصاد الىػني بشيل عام وامخُاشاث الخٍص الظٍس

ت ًىحد ما ًىصب منها في كىىاث  أاص ليىن اإلاىازد التي حعخمد عليها الدولت في زطم وجىفُر طُاطاتها الخىمٍى

 .مجهىلت

 

ت –عُتر طلُمان، دوز السكابت الجبائُت في جدظحن حىدة اإلاعلىماث اإلاداطبُت  -2 دزاطت خالت مدًٍس

، مرهسة ملدمت هجصء مً مخؼلباث هُل شهادة اإلااحظخحر، جخصص -الظسائب لىالًت الىادي

ت و علىم الدظُحر، حامعت  مداطبت، كظم علىم الدظُحر، ولُت العلىم الاكخصادًت و الخجاٍز

 .2011/2012  الجصائس،،-بظىسة–مدمد أُظس 

بي،     دزض الباخث العالكت بحن حىدة اإلاعلىماث اإلاداطبُت والسكابت الجبائُت في ميافدت التهسب الظٍس

واطخيخج عدة هلاغ ؤهمها ؤن اإلاصالح الجبائُت حعخمد في جددًد وخظاب مخخلف الظسائب والسطىم الىاحب 

وأا ت الخابعحن للىظام الحلُلي، على عىا س ومعؼُاث ًخم اطخخساحها مً  حظدًدها مً كبل اإلايلفحن 

داتهم، وللخإهد مً مدي  حت هره اإلاعلىماث اإلاداطبُت ًخم  اإلاعلىماث اإلاداطبُت التي جخظمنها جصٍس

م ما ٌظمى بالسكابت الجبائُت الخدلُم فيها إلاعسفت مدي  . حىدتها، عً ػٍس

 

لعالوي مدمد، دزاطت جدلُلُت للىاعد جإطِع وجدصُل الظسائب بالجصائس، ؤػسوخت ملدمت  -3

لىُل شهادة الدهخىزاه في العلىم الاكخصادًت، جخصص علىم اكخصادًت، كظم العلىم 

ت و علىم الدظُحر، حامعت مدمد أُظس  –الاكخصادًت، ولُت العلىم الاكخصادًت و الخجاٍز

 .2014/2015  الجصائس،،-بظىسة

 ألاداء اعخماد ماشساث أالٌ مً الجصائس، في الظسائب وجدصُل جإطِع كىاعد جدلُل بلى الدزاطت هره    تهدف

 فاعلُت جدلُل على واكع الدزاطت هره جلىم خُث .الجصائسي  الجبائي الىظام هجاعت على الحىم ؤحل مً للدظُحر

اث الجبائُت اإلاصالح  الظسائب، جدصُل أصائص إلاجمل ماشساث ألاداء بخدلُل للظسائب وهرا الىالئُت للمدًٍس

ت اإلاىازد وهرلً واإلاىاشعاث، السكابت الخدصُل، /الخإطِع مً  .لها العمىمُت والعالكاث البشٍس
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 :ثقسيمات البحث/ عاشرا

 ٌ : فصٌى على الىدى آلاحي زالزت بلى بدثىا كظمىا اإلاؼسوخت ؤلاشيالُت بجىاهب جدُؽ علمُت دزاطت بلى للى ى

 الجبائُت السكابت ماهُت جددًد أالٌ مً الجبائُت الفصل ألاٌو جم فُه الخؼسق بلى مىطىع السكابت -

، همبدث وؤشيالها ؤهدافها مخخلف لخىطُذ  الري اللاهىوي ؤلاػاز بلى جؼسكىا الثاوي اإلابدث وفي ؤٌو

بت، ؤما اإلابدث الثالث فحرهص على  ًىضح خلىق وواحباث ول مً ؤلادازة الجبائُت واإلايلف بالظٍس

ت الهُيلُت، الىطائل ؤهم ذلً في مبرشا  لهاالخىظُمي ؤلاػاز  .الجبائُت للسكابت اإلاخصصت والبشٍس

بي في الجصائس جم ججصئخه بلى زالر مباخث، اإلابدث ألاٌو عبازة  - الفصل الثاوي بعىىان الخدصُل الظٍس

بي  بي، ؤما اإلابدث الثاوي فخؼسق بلى مفهىم الخدصُل الظٍس بُت والىظام الظٍس عً مدأل بلى الظٍس

بت، واإلابدث  وهرلً ألاهداف التي ٌظعى لخدلُلها والظماهاث التي ؤخاػتها الدولت بدًً الظٍس

بي  الثالث ًخظمً الؼسق اإلاخبعت في الخدصُل باإلطافت بلى بحساءاث طحر عملُت الخدصُل الظٍس

بت  .وؤأحرا جم ببساش ؤلاحساءاث السدعُت والعلىباث اإلافسوطت على اإلايلفحن اإلاخملصحن مً دفع الظٍس

بُتالسكابت الجبائُت في جدظحن بمظاهمت الفصل الثالث اإلاعىىن  - ت الظسائب  الحصُلت الظٍس بمدًٍس

ت الظسائب لىالًت  مباخث3جم جلظُمه بلى لىالًت مظخغاهم  ، اإلابدث ألاٌو وهى جلدًم إلادًٍس

مظخغاهم، ؤما اإلابدث الثاوي فهى عبازة عً دزاطت خالت جم فيها ببساش الدوز الري جلعبه السكابت 

بُت وبالخددًد الخدلُم اإلاداطبي والعلىباث الىاججت عً  ادة الحصُلت الظٍس الجبائُت في ٍش

داث الجبائُت للميلف مما ًترجب عىه حظدًد الحلىق الىاحبت الدفع باإلطافت  الاهدسافاث في الخصٍس

 ؤما اإلابدث الثالث فيان عبازة عً جدلُل للىخائج اإلاخدصل عليها مً دزاطت .بلى الغساماث اإلاالُت

 .الحالت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: الفصل األول
 الرقابة الجبائية
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:لثمهيد

   حهخبر الػغاثب مً وؾاثل الخدىم في الاكخطاص ألي صولت، فهي ؤصاة فهالت جخمىً هظه ألازحرة مً زاللها 

ىت  ل الخٍؼ مً الخضزل في الحُاة الاكخطاصًت وطلً هكغا ليىنها مً ؤهم اإلاىاعص اإلاالُت التي حهخمض نليها في جمٍى

بُت بت بىاحباتهم الػٍغ . الهمىمُت، لىً ول هظا مغهىن بمضي اؾخجابت والتزام اإلايلفحن بالػٍغ

بي الجؼاثغي مبني نلى مبضؤ  ذ الهفىي "   بن الىكام الػٍغ بت "الخطٍغ ، ونلى هظا ألاؾاؽ فةن اإلايلفحن بالػٍغ

داتهم مبضثُا ضاصكت وخلُلُت، وصلُل نضم صحتها جلو بالخالي نلى  ٌهخبرون مخدلُحن بدؿً هُت وحهض جطٍغ

داث للخإهض مً صكتها وهؼاهتها وفلا إلاا ًىظ نلُه  ناجم ؤلاصاعة الجباثُت التي جخمخو بطالخُت عكابت هظه الخطٍغ

و الجباجي وهظا ما ٌؿمى بالغكابت الجباثُت . اللاهىن والدشَغ

   هكغا ألهمُت الغكابت الجباثُت، خضص لها اإلاشغم الجباجي بؾاعا مفاهُمُا وكاهىهُا وجىكُمُا صكُم وواضح 

ؿحر مسخلف بحغاءاتها ومغاخلها : ومً هظا اإلاىؿلم ؾيخؿغق في هظا الفطل بلى اإلاباخث الخالُت. لُىكم َو

 . ؤلاؾاع اإلافاهُمي للغكابت الجباثُت: اببحل ألاول -

 . ؤلاؾاع اللاهىوي للغكابت الجباثُت: اببحل اثاوي -

.   ؤلاؾاع الخىكُمي للغكابت الجباثُت: اببحل اثااح -
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إلاطارل الاهيميلالركابةل لجبائيةل:ل اببحل ألاول

بت في جلضًم  ت الياملت للميلفحن بالػٍغ حي خُث ًمىذ الحٍغ بي الجؼاثغي هكام جطٍغ    ٌهخبر الىكام الػٍغ

داث الػمت ألنها كض جيىن غحر صحُدت وزاؾئت ذ بمضازليهم، لظا حهض الغكابت نلى هظه الخطٍغ . الخطٍغ

ماهيةل اركابةل لجبائيةل:ل املللل ألاول

 :جعريفل اركابة/لأألاال

 الغكابت هي الخدلم مما بطا وان ول ش يء ٌؿحر وفلا للخؿت اإلاغؾىمت والخهلُماث الطاصعة واللىانض -

مها ومىو جىغاعها  .1اإلالغعة ؤما مىغىنها فهى جبُان هىاحي الػهف ؤو الخؿإ مً ؤحل جلٍى

الغكابت هي الهملُت التي حؿعى مً زاللها ؤلاصاعة بلى الخدلم مً ؤن ما خضر هى الظي ًفترع ؤن ًدضر - 

 .2وبطا لم ًدضر طلً فالبض مً بحغاء الخهضًالث الالػمت

:لجعريفل اركابةل لجبائية/لثاهيا

 :ؾُإحي ما في هدىاوله ؾىف والظي مفهىمها، لها الغكابت الهامت، ؤهىام مً هىم بال الجباثُت الغكابت    ما

بت الخاغهحن لها ؾىاء ؤواهىا  - داث وول سجالث ووزاثم ومؿدىضاث اإلايلفحن بالػٍغ هي فدظ لخطٍغ

ت وطلً بلطض الخإهض مً صحت اإلاهلىماث التي جدخىيها ملفاتهم  طو شخطُت ؾبُهُت ؤو مهىٍى

 .3الجباثُت

 مو اإلادخىي  هظا مً والخدلم الجباجي اللاهىن  مو ًخالءم بما اإلاداؾبُت الىخاباث مدخىي  هي حصخُظ -

داث ؤلازباجاث  .4اإلالضمت والخطٍغ

و الجؼاثغي فلض نغفها  - داث واإلاؿدىضاث اإلاؿخهملت لفغع " ؤما الدشَغ جغاكب ؤلاصاعة الجباثُت الخطٍغ

بت ؤو بجاوة، هما ًمىنها ؤن جماعؽ الغكابت نلى اإلااؾؿاث والهُئاث التي لِـ لها ضفت الخاحغ  ول غٍغ

 . 5"والتي جضفو ؤحىعا ؤو مغجباث مهما واهذ ؾبُهتها

   مً زالٌ ما ؾبم ًمىً بنؿاء حهٍغف شامل للغكابت الجباثُت بإنها مجمىنت مً ؤلاحغاءاث التي جلىم بها 

بت وجلُُمها كاهىهُا  داث اإلالضمت مً ؾغف اإلايلفحن بالػٍغ ؤلاصاعة الجباثُت كطض الخدلم مً صحت الخطٍغ

ىت الهمىمُت وجدلُم  بهضف اللػاء نلى الخجاوػاث الجباثُت ونضم جىغاعها للمدافكت نلى خلىق الخٍؼ

بُت . الهضالت الػٍغ
                                                           

ت واإلاالُت نلى ألاحهؼة الحيىمُت، مىخبت صاع الثلافت، ألاعصن، الؿبهت ألاولى، 1 . 13، ص 1998 خمضي ؾلُمان، الغكابت ؤلاصاٍع
ت 2 . 17، ص 1997الخصحُذ، صاع الؼهغان لليشغ والخىػَو، ألاعصن، بضون ؾبهت، - الخلُُم- اإلاهاًحر:  نبض الغخمً الطباح، مباصت الغكابت ؤلاصاٍع
ت و الخؿبُم، صاع اإلافُض لليشغ و الخىػَو، الجؼاثغ، 3 . 47، ص 2011  بضون ؾبهت، ؾهام هغصوصي، الغكابت الجباثُت بحن الىكٍغ
 ملضمت للملخلى الهلمي الضولي  ميشىعة، مضازلت-خالت الجؼاثغ– بىنالم ولهي، هدى بؾاع ملترح لخفهُل آلُاث الغكابت الجباثُت للحض مً آزاع ألاػمت  4

–خٌى ألاػمت اإلاالُت والاكخطاصًت الضولُت والحىهمت الهاإلاُت، كؿم نلىم الدؿُحر، ولُت الهلىم الاكخطاصًت ونلىم الدؿُحر، حامهت فغخاث نباؽ 

. 06، ص 2009 ؤهخىبغ 20/21 ًىمي  الجؼاثغ،،-ؾؿُف
ت الهامت للػغاثب، كاهىن ؤلاحغاءاث الجباثُت،  5 ت الضًملغاؾُت الشهبُت، وػاعة اإلاالُت، اإلاضًٍغ . 09، ص 1 الفلغة 18، اإلااصة 2017 الجمهىعٍت الجؼاثٍغ
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أهد فل اركابةل لجبائيةل:ل املللل اثاوي

ل: اهدفلإلاإلا ررل/للللأألاال

بُت، لإلصاعة هاما صوعا الجباثُت الغكابت     جاصي  : 1الخالُت الىلاؽ في جدضًضه ًمىً الظي الػٍغ

هاث في الىلظ ؤوحه بلى الخىبُه نلى حؿانض-  ٌ  الدشَغ  .الخصحُدُت ؤلاحغاءاث نلى اجساط ٌؿانض بها، بما اإلاهمى

  .إلاىاحهتها اإلاىاؾبت اللغاعاث اجساط وبالخالي ؤؾبابها، مهغفت في ٌؿانض وهظا ألازؿاء هىشف الاهدغافاث جدضًض- 

بي التهغب وؿب مثل ؤلاخطاثُاث بةنضاص الجباثُت الغكابت نملُت حؿمذ- . الػٍغ

ل:ل اهدفل الاهووي/للللثاهيا

خمثل  لظا وألاهكمت، اللىاهحن مو للميلفحن اإلاالُت الخطغفاث مسخلف ومؿاًغة مؿابلت مضي مً الخإهض في    ٍو

بت اإلايلفحن إلاهاكبت واإلاداؾبت اإلاؿاولُت مبضؤ نلى الجباثُت الغكابت جغهؼ ألازحرة هظه ؾالمت نلى وخغضا  بالػٍغ

. 2الجباثُت مؿخدلاتهم صفو مً للتهغب ًماعؾىنها مسالفاث ؤو اهدغافاث ؤًت نً

ل:ل اهدفلالاكحفاإلار/للللثااثا

 شيل، بإي غُام ول مً خماًتها ؤي الخالنب، مً الهامت ألامىاٌ نلى اإلادافكت بلى الجباثُت الغكابت تهضف    خُث

ٌ  لػمان وهظا ىت ؤهبر بًغاصاث صزى اصة وبالخالي الهمىمُت، للخٍؼ  ألاهضاف ؤن بط الهام، لإلهفاق اإلاخاخت ألامىاٌ ٍػ

  .3والجباًت الاكخطاص بحن اإلاغهبت الهالكت غمً مىحىصة الجباثُت للغكابت الاكخطاصًت

  

ل : اهدفلالاجحماعي/لر بعا

بت بمسخلف     نلى الطهُض الاحخماعي هجض الغكابت الجباثُت تهضف إلاىو وميافدت اهدغافاث اإلايلف بالػٍغ

ضىعها مثل الخالنب وؤلاهماٌ ؤو الخلطحر في ؤصاء  واحباجه، و هظا ؾهُا منها لخىَغـ مبضؤ اإلاؿاواة بحن 

 . 4اإلايلفحن

ل

                                                           
ت الػغاثب لىالًت الىاصي– ؾلُمان نُتر، صوع الغكابت الجباثُت في جدؿحن حىصة اإلاهلىماث اإلاداؾبُت  1 ملضمت ميشىعة ، مظهغة -صعاؾت خالت مضًٍغ

ت ونلىم الدؿُحر، حامهت مدمض  هجؼء مً مخؿلباث هُل شهاصة اإلااحؿخحر جسطظ مداؾبت، كؿم نلىم الدؿُحر، ولُت الهلىم الاكخطاصًت والخجاٍع

 .82، ص 2011/2012  الجؼاثغ،،-بؿىغة–زُػغ 
اء ؤخمض نؼام، اإلاالُت الهامت والىكام اإلاالي في ؤلاؾالم، صاع اإلاؿحرة لليشغ، ألاعصن، 2 . 166، ص 2000  بضون ؾبهت، مدىمض خؿحن الىاصي، ػهٍغ
بي  3 ت–  هبُلت ؾانض، الغكابت الجباثُت وصوعها في الخدطُل الػٍغ  جسغج غمً  ميشىعة، مظهغة-صعاؾت خالت بمفدشُت الػغاثب في ألازػٍغ

ت ونلىم الدؿُحر، حامهت اهلي  مخؿلباث هُل شهاصة اإلااؾتر جسطظ مداؾبت وجضكُم، كؿم نلىم اإلاداؾبت واإلاالُت، ولُت الهلىم الاكخطاصًت والخجاٍع

غة–مدىض ؤوالحاج  . 07، ص 2014/2015  الجؼاثغ،،-البٍى
ت الػغاثب لىالًت ؤم البىاقي– لُاؽ كالب طبُذ، مؿاهمت الخضكُم اإلاداؾبي في صنم الغكابت الجباثُت  4 ملضمت ميشىعة ، مظهغة -صعاؾت خالت بمضًٍغ

ت و نلىم الدؿُحر، حامهت مدمض  هجؼء مً مخؿلباث هُل شهاصة اإلااحؿتر، جسطظ مداؾبت، كؿم نلىم الدؿُحر، ولُت الهلىم الاكخطاصًت و الخجاٍع

.  21، ص 2010/2011  الجؼاثغ،،-بؿىغة-زُػغ 
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لأشكاول اركابةل لجبائية:ل املللل اثااح

لأشكاول اركابةل لجبائيةلفيل لجس ئر:ل(1-1)للركم اشكص

  
. 21 ص لُاؽ كالب طبُذ، مغحو ؾبم طهغه،:  انخماصا نلى، مً بنضاص الؿالبت: افدر

:لل اركابةل لجبائيةل اشاملةلأألال اعامة/للللأألاال

      بن الغكابت الجباثُت الشاملت جخم مً ؾغف ؤنىان ؤلاصاعة صازل مياجب مفدشُت الػغاثب وصون الخىلل إلالغ 

:  وشاؽ اإلايلف بشيل صوعي وبىاءا نلى الىزاثم التي بدىػتهم، وجإزظ الغكابت الجباثُت الشاملت شيلحن

 :ل اركابةل اشكلية -1

داث اإلالضمت مً ؾغف اإلايلف، والتي حشمل    حهخبر الغكابت الشيلُت ؤٌو نملُت عكابُت جسػو لها الخطٍغ

داث ؤي الخإهض  مسخلف الخضزالث التي تهضف بلى جصحُذ ألازؿاء اإلااصًت اإلاغجىبت ؤزىاء جلضًم اإلايلفحن للخطٍغ

داث مً الىاخُت الشيلُت صون بحغاء ؤي ملاعهت  مً هُفُت جلضًم اإلاهؿُاث واإلاهلىماث التي جخػمنها الخطٍغ

ًخم هظا الىىم مً الغكابت الجباثُت . 1بحن ما جخػمىه مً مهلىماث وجلً التي جخىفغ نليها ؤلاصاعة الجباثُت

بت،  نمىما نلى مؿخىي مفدشُت الػغاثب في صاثغة الازخطاص والخابهت إلايان مماعؾت اليشاؽ الخاغو للػٍغ

بت، :2وهي تهضف بلى ما ًلي ت ونىىان اإلايلف بالػٍغ الخإهض مً نضم وحىص ؤزؿاء ماصًت نلى  الخإهض مً هٍى

ذ داث، مداولت خطغ اإلاهلىماث اإلاهمت التي ًخم اهدشافها مً زالٌ الخطٍغ   .الخطٍغ

 

                                                           
ت  1 بُت في صنم اللضعة الخىافؿُت للماؾؿت الاكخطاصًت الجؼاثٍغ للجىىب  الىبري  اإلاؿاخً ماؾؿت :خالت صعاؾتل- ًديى لخػغ، صوع الامخُاػاث الػٍغ

ملضمت غمً مخؿلباث هُل شهاصة اإلااحؿخحر جسطظ بؾتراجُجُت الؿىق في قل اكخطاص جىافس ي،  ميشىعة ، مظهغة-2005 بلى 2003بؿىغة للفترة 

ت، حامهت مدمض بىغُاف   .18، ص 2006/2007  الجؼاثغ،،-اإلاؿُلت–كؿم نلىم الدؿُحر، ولُت الهلىم الاكخطاصًت ونلىم الدؿُحر والهلىم الخجاٍع
. 07 بىنالم ولهي، مغحو ؾبم طهغه، ص  2
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 : اركابةلعلىل اوثائم -2

 جلىم الخدلُم، والتي مطلحت مؿخىي  نلى الىزاثم نلى الغكابت في الشيلُت للغكابت اإلاىالُت اإلاغخلت    جخمثل

داث شامل فدظ بةحغاء بُت للخطٍغ  هي التي والىزاثم بمسخلف اإلاهلىماث ملاعهتها زالٌ مً اإلاىخدبت، الػٍغ

بُت، ؤلاصاعة بدىػة ٌ  ًخم التي اإلاهلىماث الخاضت، وهظا ملفاتهم مً اهؿالكا الػٍغ  بهؼ مً نليها الحطى

 فةهه بغافُت، مهلىماث ؤحل ومً طلً بلى  باإلغافت.ؤلاصاعاث وهظه اإلايلف بحن جمذ بمهامالث واإلاخهللت ؤلاصاعاث

غاث الخىغُداث بهؼ ؾلب اإلادلم بةميان  .1الػغوعة نىض اإلايلف مً والخبًر

غحر ؤن ؤهم ما ٌهترع فهالُت هظا الىىم مً الغكابت هى نضم هفاءة ؤنىان ؤلاصاعة الجباثُت اإلايلفـحن بهـظا    

داث الىاحب فدطها مً حهـت ؤزـغي، بغـافت بلى غُـاب اإلاخابهت  الىىم مً الغكابت مً حهت، وحهضص الخطٍغ

. 2الضكُلت للؿلؿاث الىضُت

 

:لل اركابةل لجبائيةل اعملة/لثاهيا

ٌ  التي لألمىىت اإلاغاكبىن  بها ًلىم التي الخضزالث زالٌ مً وطلً ؤلاصاعة، مياجب زاعج الغكابت هظه جخم     فيها ًؼاو

بت اإلايلفىن   اإلاُضاوي الفدظ زالٌ مً بها اإلاطغح ؤلاكغاعاث صحت مً الخإهض بلى والتي تهضف وشاؾاتهم، بالػٍغ

 .3اإلاداؾبُت والىزاثم للضفاجغ

:ل(VC) احبليملفيل اباسبةل -1

ج نلى ؤهه ًمىً ألنىان ؤلاصاعة الجباثُت بحغاء جدلُم في مداؾبت اإلايلفحن .ب. مً ق1-20   جىظ اإلااصة 

هني الخدلُم في اإلاداؾبت  بت ومغاكبتها، َو ت لخإؾِـ وناء الػٍغ اث الػغوٍع بت وبحغاء ول الخدٍغ بالػٍغ

بت خُث ًجب  داث الجباثُت اإلاىخدبت مً ؾغف اإلايلفحن بالػٍغ مجمىنت الهملُاث الغامُت بلى مغاكبت الخطٍغ

ؤن ًخم الخدلُم في الضفاجغ والىزاثم اإلاداؾبُت بهحن اإلايان، مانضا في خالت ؾلب مهاهـ مً ؾغف اإلايلف 

بت ًىحهه هخابُا وجلبله اإلاطلحت ؤو في خالت كىة كاهغة ًخم بكغاعها كاهىها مً ؾغف اإلاطلحت خُث . 4بالػٍغ

جماعؽ ؤلاصاعة خم الغكابت مهما وان الؿىض اإلاؿخهمل لحفل اإلاهلىماث، فةطا واهذ اإلاداؾبت ممؿىهت 

بىاؾؿت ؤهكمت ؤلانالم آلالي ًمىً ؤن حشمل اإلاغاكبت مجمل اإلاهلىماث واإلاهؿُاث واإلاهالجاث التي حؿاهم 

ً الىخاثج اإلاداؾبُت  ؤو الجباثُت .  5بطفت مباشغة ؤو غحر مباشغة في جيٍى

 

                                                           
. 18 ًديى لخػغ، مغحو ؾبم طهغه، ص  1
بي، مظهغة  2 جضزل غمً مخؿلباث ميشىعة  المُت آًذ بللاؾم، آلُاث وبحغاءاث الغكابت الجباثُت في الجؼاثغ وصوعها في الحض مً قاهغة التهغب الػٍغ

ت ونلىم  هُل شهاصة اإلااؾتر في الهلىم الاكخطاصًت، جسطظ اكخطاصًاث اإلاالُت والبىىن، كؿم الهلىم الاكخطاصًت، ولُت الهلىم الاكخطاصًت والخجاٍع

غة–الدؿُحر، حامهت ؤهلي مدىض ؤولحاج  . 36، ص 2013/2014  الجؼاثغ،،-البٍى
. 18 ًديى لخػغ، مغحو ؾبم طهغه، ص  3
. 10 ص طهغه، ؾبم مغحو الجباثُت، ؤلاحغاءاث كاهىن ، 1 الفلغة 20 اإلااصة  4
.  10 هفـ اإلاغحو الؿابم، ص ،3 الفلغة 20 اإلااصة  5
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 :(VCP)ل احبليمل افوبلفيل اباسبة -2

   ٌهض الخدلُم جدلُلا مداؾبُا مطىبا بطا اكخطغ الخدلُم اإلاداؾبي نلى هىم واخض ؤو نضة ؤهىام مً 

الػغاثب ؤو شمل ول الفترة غحر اإلاخلاصمت ؤو حؼء منها ؤو مجمىنت مً الهملُاث ؤو اإلاهؿُاث اإلاداؾبُت 

ث .م. مً ق22الخدلُم اإلاطىب في اإلاداؾبت اإلااؾـ بإخيام اإلااصة . اإلاخهللت بفترة جلل نً ؾىت حباثُت

ج، هى بحغاء مغاكبت مطىبت، ؤكل شمىلُت، ؤهثر ؾغنت وطو .ب. مىغع مً ق20واإلالجن في اإلااصة , 2008لؿىت 

هظا الخدلُم ٌهني فدظ الىزاثم الخىغُدُت واإلاداؾبُت لبهؼ ؤهىام . هؿاق مً الخدلُم اإلاداؾبي

هظا الىىم مً اإلاغاكبت هى نباعة نً وؾُلت . 1الػغاثب والتي جسظ فترة مدضوصة كض جلل نً ؾىت مداؾبُت

اث مطىبت ؤو بغامج ؤولُت بما ؤهه ال ًمىو ؤلاصاعة الجباثُت مً بمياهُت بحغاء جدلُم مهمم  حؿمذ باللُام بخدٍغ

بت مدل . في اإلاداؾبت ًسػو هظا الخدلُم لىفـ اللىانض اإلاؿبلت في الخدلُم اإلاداؾبي واإلايلف بالػٍغ

ب الظي  الخدلُم اإلاطىب ًخمخو بىفـ الػماهاث اإلامىىخت في بؾاع الخدلُم اإلاداؾبي، غحر ؤن ؾابو الخطٍى

ًخمحز به هظا الىىم مً الخدلُم ًىحب نلى ألانىان اإلادللحن جىغُده نلى ؤلاشهاع بالخدلُم باإلغافت بلى 

 .2ج.ب. مً ق3- مىغع 20الهىاضغ التي ًيبغي ؤن ًدملها هظا ألازحر ؾُلا للماصة 

 :(VASFE) احبليمل اعمملفيلمجمصل اوضعيةل لجبائيةل -3

ج نلى ؤهه ًمىً ألنىان ؤلاصاعة الجباثُت ؤن ٌشغنىا في الخدلُم اإلاهمم في الىغهُت .ب. مً ق21 جىظ اإلااصة 

بت نلى الضزل ؤلاحمالي ؾىاء جىفغ لضيهم مىؾً حباجي  الجباثُت الشاملت لألشخاص الؿبُهُحن باليؿبت للػٍغ

بت .  3في الجؼاثغ ؤم ال نىضما جيىن لضيهم التزاماث مخهللت بهظه الػٍغ

   ًلطض بالخدلُم اإلاهمم في مجمل الىغهُت الجباثُت مجمىنت الهملُاث التي حؿتهضف الىشف نً ول 

داث  بت والضزل اإلاطغح به، ؤي بطفت نامت، الخإهض مً الخطٍغ فاعق بحن الضزل الحلُلي للميلف بالػٍغ

اإلاضازُل اإلادللت زاعج الجؼاثغ وفىاثؼ اللُمت الىاججت نً الخىاٌػ بملابل نً الهلاعاث  )نلى الضزل الهام 

.  4(بلخ...اإلابِىت وغحر اإلابِىت

   بن الهضف مً هظا الخدلُم ؤن ًخإهض ألانىان اإلادللىن مً الاوسجام الحاضل بحن اإلاضازُل اإلاطغح بها 

مً حهت والظّمت ؤو الحالت اإلااصًت والهىاضغ اإلايىهت لىمـ مهِشت ؤنػاء اإلالغ الجباجي مً حهت ؤزغي، وهظا 

خُث ًمىً اللُام بخدلُم مهمم في الىغهُت الجباثُت الشاملت نىضما . م.ع. مً ق98 و 6خؿب اإلااصجحن 

جكهغ اإلالىُت ونىاضغ همـ اإلاهِشت لصخظ غحر مدص ي حباثُا وحىص ؤوشؿت ؤو مضازُل مخملطت مً 

بت . 5الػٍغ

                                                           
بت الخاغهحن للغكابت،  1 ت الهامت للػغاثب، مُثاق اإلايلفحن بالػٍغ ت الضًملغاؾُت الشهبُت، وػاعة اإلاالُت، اإلاضًٍغ . 13، ص 2013 الجمهىعٍت الجؼاثٍغ
بت الخاغهحن للغكابت، مغحو ؾبم طهغه، ص  2 . 14 مُثاق اإلايلفحن بالػٍغ
. 14 كاهىن ؤلاحغاءاث الجباثُت، مغحو ؾبم طهغه، ص ،1 الفلغة 21 اإلااصة  3
بت الخاغهحن للغكابت، مغحو ؾبم طهغه، ص  4 . 31 مُثاق اإلايلفحن بالػٍغ
. 14 كاهىن ؤلاحغاءاث الجباثُت، مغحو ؾبم طهغه، ص ،1 الفلغة 21 اإلااصة  5
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إلاطارل الاهوويلالركابةل لجبائيةل:ل اببحل اثاوي

ىت الهمىمُت بما ؤن     جىدس ي الغكابت الجباثُت ؤهمُت بالغت بانخباعها ؤصاة فهالت لػمان امخُاػاث الخٍؼ

داث اإلايلفحن لهظا كض وغو اإلاشغم الجؼاثغي الجباجي بؾاعا كاهىهُا ؤوحب به  بي ٌهخمض نلى جطٍغ الىكام الػٍغ

ول اإلادللحن الجباثُحن بجبام بحغاءاث مهُىت، وخضص مسخلف الالتزاماث التي ًجب نلى اإلايلف الخلُض بها 

. والػماهاث اإلامىىخت له

حلوقلإلاإلا رةل لجبائيةلل:ل املللل ألاول

   حهخمض ؤلاصاعة الجباثُت نلى حملت مً الىؾاثل اللاهىهُت جخمثل في خلىق مىدها لها اإلاشغم  لخدىاؾب مو 

داث الجباثُت  كُامها بهملُت الغكابت الجباثُت وطلً مً ؤحل الخؿبُم الجُض وحؿهُل نملُت مغاكبت الخطٍغ

:  وجخمثل في

:لحمل اركابة/لأألاال

:  1ج والظي ًخػمً ماًلي.ب. مً ق18   هظا الحم هطذ نلُه اإلااصة 

بت ؤو خم ؤو عؾم ؤو بجاوة - داث واإلاؿدىضاث اإلاؿخهملت لفغع ول غٍغ  .جغاكب ؤلاصاعة الجباثُت الخطٍغ

هما ًمىنها ؤن جماعؽ خم الغكابت نلى اإلااؾؿاث والهُئاث التي لِؿذ لها ضفت الخاحغ والتي جضفو  -

 .ؤحىعا ؤو ؤحهابا ؤو مغجباث مهما واهذ ؾبُهتها

جخم مماعؾت خم الغكابت نلى مؿخىي اإلايشأث واإلااؾؿاث اإلاهىُت، زالٌ ؾاناث فخدها للجمهىع  -

 .وؾاناث مماعؾت وشاؾها

داث وؾلب 19   هما جىظ اإلااصة   مً هفـ اللاهىن نلى ؤهه ًمىً للمفدش الجباجي مغاكبت الخطٍغ

غاث هخابُا هما ًمىً له صعاؾت الىزاثم اإلاخهللت بالبُاهاث والهملُاث واإلاهؿُاث مىغىم  الخىغُداث والخبًر

ت، خُث . الغكابت هما ٌؿخمو للمهىُحن بطا جبحن ؤن اؾخضناءهم غغوعي ؤو إلاا ًؿلب هاالء جىغُداث شفٍى

ت للحطٌى نلى الخىغُداث ؤو  ذ الىلاؽ التي ًغاها اإلافدش غغوٍع ًجب ؤن جبحن الؿلباث الىخابُت بشيل ضٍغ

غاث . 2الخبًر

:لحملالاطالع/لثاهيا

   هى وؾُلت كاهىهُت مىدها اإلاشغم الجباجي ألنىان ؤلاصاعة الجباثُت، فبىاؾؿخه ًمىنهم ؤلاؾالم نلى مسخلف 

الىزاثم واإلاؿدىضاث الخاضت باإلايلف الظي هى بطضص الخدلُم مهه، بغُت الحطٌى نلى ؤهبر كضع ممىً مً 

                                                           
. 09 كاهىن ؤلاحغاءاث الجباثُت، مغحو ؾبم طهغه، ص ،18 اإلااصة  1
. 10-09 هفـ اإلاغحو الؿابم، ص ص ،19 اإلااصة  2
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ٌؿمذ خم الاؾالم ألنىان ؤلاصاعة : "ج نلى.ب. مً ق45وجىظ اإلااصة . 1اإلاهلىماث اليافُت ألصاء مهمت الخدلُم

بت ومغاكبتها، بخفدظ الىزاثم واإلاهلىماث اإلاىطىص نليها . 2"الجباثُت، كطض جإؾِـ وناء الػٍغ

صج، ول شخظ ؤو شغهت 50000 بلى 5000نىض عفؼ خم الاؾالم، ٌهاكب بغغامت حباثُت ًتراوح مبلغها مً    

ج، و .ب. مً ق61 بلى 45جغفؼ مىذ خم الاؾالم نلى الضفاجغ واإلاؿدىضاث والىزاثم اإلاىطىص نليها في اإلاىاص مً 

و ؤو جلىم بةجالف هظه الىزاثم كبل اهلػاء آلاحاٌ اإلادضصة لحفكها . 3التي ًخهحن نليها جلضًمها وفلا للدشَغ

:لحمل اعايىة/لثااثا

   مً ؤحل مماعؾت خلها في الغكابت ونىضما جىحض كغاثً جضٌ نلى مماعؾاث جضلِؿُت، ًمىً لإلصاعة الجباثُت 

ج، لألنىان الظًً لهم نلى ألاكل عجبت مفدش وماهلحن .ب. مً ق35ؤن جغزظ غمً الشغوؽ اإلابِىت في اإلااصة 

كاهىها، اللُام بةحغاءاث اإلاهاًىت في ول اإلادالث كطض البدث والحطٌى وحجؼ ول اإلاؿدىضاث والىزاثم 

والضناثم والهىاضغ اإلااصًت التي مً شإنها ؤن جبرع الخطغفاث الهاصفت بلى الخملظ مً الىناء واإلاغاكبت وصفو 

بت  جخم اإلاهاًىت وحجؼ الىزاثم وألامالن التي حشيل ؤصلت نلى وحىص ؾغق جضلِؿُت، جدذ ؾلؿت .4الػٍغ

 .5اللاض ي وعكابخه

   ال ًمىً الترزُظ بةحغاء خم اإلاهاًىت بال بإمغ مً عثِـ اإلادىمت اإلاسخطت بكلُمُا ؤو كاع ًفىغه هظا 

جب ؤن ًيىن ؾلب الترزُظ اإلالضم للؿلؿت اللػاثُت مً ؾغف مؿاوٌ ؤلاصاعة الجباثُت اإلااهل، . ألازحر ٍو

ماؾؿا وؤن ًدخىي نلى ول البُاهاث التي هي في خىػة ؤلاصاعة بدُث جبرع بها اإلاهاًىت، وجبحن، نلى وحه 

: 6الخطىص، ما ًإحي

 .حهٍغف الصخظ الؿبُعي ؤو اإلاهىىي اإلاهني باإلاهاًىت -

 .نىىان ألاماهً التي ؾدخم مهاًىتها -

 .الهىاضغ الفهلُت واللاهىهُت التي ًفترع منها وحىص ؾغق جضلِؿُت، والتي ًخم البدث نً صلُل نليها -

 .ؤؾماء ألانىان اإلايلفحن بةحغاء نملُاث اإلاهاًىت وعجبهم وضفاتهم -

 

 

                                                           
بي  1 اصة الخدطُل الػٍغ اع حىصي، صوع الغكابت الجباثُت في ٍػ ت الػغاثب لىالًت بؿىغة– مدمض ٍع ملضمت ميشىعة ، مظهغة -صعاؾت خالت مضًٍغ

ت، ولُت الهلىم الاكخطاصًت , هجؼء مً مخؿلباث هُل شهاصة اإلااؾتر في الهلىم اإلاالُت و اإلاداؾبت، جسطظ جضكُم مداؾبي كؿم الهلىم الخجاٍع

ت ونلىم الدؿُحر، حامهت مدمض زُػغ  . 06، ص 2012/2013  الجؼاثغ،،-بؿىغة–والخجاٍع
. 23 كاهىن ؤلاحغاءاث الجباثُت، مغحو ؾبم طهغه، ص ،45 اإلااصة  2
. 27 هفـ اإلاغحو الؿابم، ص ،62 اإلااصة  3
. 17 هفـ اإلاغحو الؿابم، ص ،34 اإلااصة  4

. 17ص ،  هفـ اإلاغحو الؿابم،35 اإلااصة  5 
.   هفـ اإلاغحو الؿابم، هفـ الطفدت 6
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:لحملالاسترإلا إلا/لر بعا

   ًدضص ألاحل الظي ًخلاصم فُه نمل ؤلاصاعة الجباثُت، بإعبو ؾىىاث، بال في وحىص مىاوعاث جضلِؿُت، وهظا 

:  1باليؿبت إلااًإحي

 .جإؾِـ الػغاثب والغؾىم وجدطُلها -

 .اللُام بإنماٌ الغكابت -

 .   كمو اإلاسالفاث اإلاخهللت باللىاهحن والخىكُماث طاث الؿابو الجباجي -

 

ألا جباتل اكللينلبااضريبةل:ل املللل اثاوي

بت، وحب نلى هظا ألازحر الالتزام بمجمىنت     مً ؤحل جدلُم نضالت ما بحن ؤلاصاعة الجباثُت واإلايلف بالػٍغ

مً الىاحباث خضصها له اإلاشغم الجباجي وطلً بهضف غمان خلىكه لحماًخه مً ؤي حهؿف ًمىً مماعؾخه 

: نلُه مً كبل ؤلاصاعة، وهظا ما ؾيؿخهغغه في الىلاؽ الخالُت

:لالااتز ماتلذ تل املابعل اباسبي/لأألاال

و الجباجي ؤو في ق.ب. مً ق64   خؿب اإلااصة  ث  .ج ًجب الاخخفاف بالضفاجغ اإلاىطىص نليها ؾىاء في الدشَغ

والىزاثم اإلاداؾبُت وهظا الىزاثم الثبىجُت، ال ؾُما فىاجحر الشغاء التي ًماعؽ نليها خم اإلاغاكبت والاؾالم 

ش للىخابت فُما . مً ق12 ؾىىاث اإلاىطىص نليها في اإلااصة 10والخدلُم، إلاضة  ث، وهظا ابخضاء مً آزغ جاٍع

غها فُما ًسظ الىزاثم الثبىجُت ش جدٍغ ؤما الضفاجغ اإلالؼمت نلى اإلايلفحن الخاغهحن للىكام . 2ًسظ الضفاجغ وجاٍع

: 3الحلُلي هي

وهى صفتر مىكو ومغكم مً ؾغف اللاض ي لضي اإلادىمت اإلاسخطت بكلُمُا باليؿبت : صفتر الُىمُت -

ت، ؤو مىكو مً ؾغف عثِـ مفدشُت الػغاثب  لألشخاص الظًً ًماعؾىن وشاؾاث ضىانُت وججاٍع

 .باليؿبت لألشخاص الظًً ًماعؾىن وشاؾا  غحر ججاعي واإلاهً الحغة

ٌؿمذ هظا الضفتر بغضض حمُو الحؿاباث اإلاهىُت بالضوعة مً ؤحل بنضاص اللىاثم اإلاالُت : صفتر الجغص -

في نهاًت الؿىت اإلاالُت، خُث ًجب ؤن ًيىن مىكها ؤًػا مً ؾغف كاض ي اإلادىمت ختى ًدمل 

. الطبغت اللاهىهُت

 

                                                           
 .21 كاهىن ؤلاحغاءاث الجباثُت، مغحو ؾبم طهغه، ص ،39 اإلااصة  1
. 27 هفـ اإلاغحو الؿابم، ص ،64 اإلااصة  2
. 36 لُاؽ كالب طبُذ، مغحو ؾبم طهغه، ص  3
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:للالااتز ماتلذ تل املابعل لجبائي/لثاهيا

 :ل احفريحلبااوجوإلا -1

بت  بت نلى الضزل ؤلاحمالي ؤو للػٍغ بت نلى الشغواث ؤو للػٍغ بت والخاغهحن للػٍغ   ًجب نلى اإلايلفحن بالػٍغ

الجؼافُت الىخُضة ؤن ًلضمىا في الثالزحن ًىما ألاولى مً بضاًت وشاؾها، بلى مفدشُت الػغاثب اإلاباشغة الخابهحن 

دا مؿابلا للىمىطج الظي جلضمه ؤلاصاعة ذ ًضعى .  1لها، جطٍغ ؾلؿلت عكم "والىمىطج اإلاؿخهمل لهظا الخطٍغ

ذ اإلاضنم بيسخت مؿابلت كاهىها نلى( 01اإلالحم ) "08 جب ؤن ًدخىي هظا الخطٍغ : 2ٍو

 .شهاصة الاػصًاص -

حن وزاعج الجؼاثغ باليؿبت  - ألاؾماء وألاللاب والهىىان الخجاعي، والهىىان بالجؼاثغ باليؿبت للجؼاثٍغ

 .لألحاهب

 .وسخت مؿابلت لهلىص الضعاؾاث ؤو ألاشغاٌ التي ًخىلى هاالء ألاشخاص ألاحاهب بهجاػها بالجؼاثغ -

 

 : احفريحل اشهررلأألال اثالثي -2

ا ؤو فطلُا مً الطىف  بت ؤن ًىصنىا هشفا شهٍغ لغكم  (02اإلالحم ) (Gn°50)   ًجب نلى اإلايلفحن بالػٍغ

بت اإلاؿخدلت في هفـ الىكذ مثل الغؾم نلى  بت، وحؿضًض الػٍغ ألانماٌ وجفاضُل الهملُاث الخاغهت للػٍغ

 ًىما 20اليشاؽ اإلانهي، اكخؿاناث الػغاثب نلى ألاحىع، الغؾم نلى اللُمت اإلاػافت وغحرها، و هظا زالٌ 

. 3اإلاىالُت للشهغ ؤو الفطل الظي جدضصه بصاعة الػغاثب

 

 :ل احفريحل الىورل -3

ذ باإلاضازُل وألاعباح  بت جلضًم اإلاحزاهُت الجباثُت ومالخلها اإلاغفلت، مو الخطٍغ    ًجب نلى ول ميلف بالػٍغ

لضم طلً ختى في  ت اإلادللت، مً زالٌ ملئ هماطج واؾخماعاث ملضمت مً ؾغف ؤلاصاعة الجباثُت، ٍو الؿىٍى

ت بيل ملحلاتها  داث الؿىٍى فترة الخىكف اإلااكذ ألن ؤلاصاعة لم حهفُه مً هظا الالتزام، هما ًخم بًضام الخطٍغ

بت وهظا كبل الفاجذ ماي للؿىت اإلاىالُت مً الضوعة اإلالفلت اإلاهىُت  اللاهىهُت لِؿخسغج الىناء الخاغو للػٍغ

ذ . 4بالخطٍغ

 

                                                           
ت الهامت للػغاثب، كاهىن الػغاثب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت،  1 ت الضًملغاؾُت الشهبُت، وػاعة اإلاالُت، اإلاضًٍغ ، اإلااصة 2017 الجمهىعٍت الجؼاثٍغ

. 47، ص183
.  هفـ اإلاغحو الؿابم، هفـ الطفدت 2
. 57 المُت آًذ بللاؾم، مغحو ؾبم صهغه، ص  3
. 37 لُاؽ كالب طبُذ، مغحو ؾبم طهغه، ص  4
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 : احفريحلبااحىازولأألال احوكفلعًل ايشاط -4

بت ؤن ٌشهغوا مفدش الػغاثب بالخىاٌػ ؤو الخىكف نً اليشاؽ غمً ؤحل نشغة     ًجب نلى اإلايلفحن بالػٍغ

ش الظي ؤضبذ ؤو ؾُطبذ فُه الخىاٌػ ؤو الخىكف فهلُا، وهظا نىض 10  ؤًام، وؤن ًدُؿىه نلما بالخاٍع

هما جؿبم ؤخيام هظه اإلااصة في خالت وفاة اإلاؿخغل الخاغو للىكام . ؤلاكخػاء، بؾم اإلاخىاٌػ له وللبه ونىىاهه

بت في ؤحل  ت إلنضاص الػٍغ بت، خُث ًلضم طوي خلىق اإلاخىفى اإلاهلىماث الػغوٍع  6الحلُلي لفغع الػٍغ

ش الىفاة  . 1ؤشهغ مً جاٍع

 

 لحلوقل امىوحةلالمكللينلبااضريبةل:ل املللل اثااح

بُت إلاماعؾت مهمتهم الغكابُت، وهدُدت الالتزام بالىاحباث     ملابل الحلىق اإلامىىخت ألنىان ؤلاصاعة الػٍغ

بت بهضف زلم حى مً  الؿابلت الظهغ مىذ اإلاشغم الجباجي مجمىنت مً الحلىق والػماهاث للميلفحن بالػٍغ

بت والهىن اإلادلم . 2الخفاهم والتراض ي بحن اإلايلف بالػٍغ

:لل لحلوقل احعللةلبااحبليم/لأألاال

بت بػماهاث مخهللت بالخدلُم ًخىحب نلى اإلاغاكبحن اخترامها هما ؤن ؤلازالٌ بها ًاصي     ًخمخو اإلايلف بالػٍغ

: بلى بؿالن الخدلُم وبلغاء الىخاثج اإلاترجبت نىه ومً هظه الػماهاث ما ًلي

:للحملإلاعالمل البملألالأجصل احبضير -1

بت بظلً مؿبلا، نً .ب.    ًىظ ق ج نلى ؤهه ال ًمىً الشغوم في بحغاء ؤي جدلُم صون بنالم اإلايلف بالػٍغ

م بعؾاٌ ؤو حؿلُم بشهاع بالخدلُم ملابل بشهاع بالىضٌى مغفلا بمُثاق خلىق وواحباث اإلايلف  ؾٍغ

بت اإلادلم في مداؾبخه، نلى ؤن ٌؿخفُض مً ؤحل ؤصوى للخدػحر مضجه  ش اؾخالم 10بالػٍغ  ؤًام ببخضاءا مً جاٍع

 ًىما باليؿبت للخدلُم اإلاهمم في الىغهُت الجباثُت 15هظا ؤلاشهاع باليؿبت للخدلُم في اإلاداؾبُت وؤحل 

ش وؾانت ؤٌو جضزل والفترة التي ًخم . الشاملت جب ؤن ًبحن ؤلاشهاع ؤللاب وؤؾماء وعجب اإلادللحن وهظا جاٍع ٍو

في خالت  . 3فيها الخدلُم والحلىق والػغاثب والغؾىم وألاجاوي اإلاهىُت وهظا الىزاثم الىاحب ؤلاؾالم نليها

. خضور مغاكبت فجاثُت ٌؿلم ؤلاشهاع بالخدلُم نىض بضاًت نملُاث اإلاغاكبت

 

 

                                                           
.  51 كاهىن الػغاثب اإلاباشغة و الغؾىم اإلامازلت، مغحو ؾبم طهغه، ص ،196 اإلااصة  1
. 58 المُت آًذ بللاؾم، مغحو ؾبم طهغه، ص  2
. 14-10 كاهىن ؤلاحغاءاث الجباثُت، مغحو ؾبم طهغه، ص ص ،3 الفلغة 21 اإلااصة و 1 الفلغة مىغع  20 اإلااصة و 4 الفلغة 20 اإلااصة  3
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 :حملالاسحعاهةلبملخشار -2

بت ؤن ٌؿخهحن بىهُل ًسخاعه بمدؼ بعاصجه كطض     جدذ ؾاثلت بؿالن ؤلاحغاءاث، ٌؿخؿُو اإلايلف بالػٍغ

مخابهت ؾحر نملُاث الخضكُم ومىاكشت الاكتراخاث التي جؿغخها بصاعة الػغاثب وهظا مً بضاًت نملُاث 

م . 1الخدلُم بلى غاًت بعؾاٌ ؤلاشهاع بالخلٍى

 :عدملإمكاهيةلثجديدل احبليم -3

ج، نىضما ًخم الاهتهاء مً بحغاء جدلُم في اإلاداؾبت ؤو جدلُم مهمم في .ب. مً ق96  مو مغاناة ؤخيام اإلااصة 

بت نلى الضزل، ال ًجىػ لإلصاعة الجباثُت بهض طلً، الشغوم في  الىغهُت الجباثُت الشاملت باليؿبت للػٍغ

بت كض ؤصلى بمهلىماث  بت، بال بطا وان اإلايلف بالػٍغ جدلُم حضًض ؤو مغاكبت الىزاثم بىفـ الفترة وهفـ الػٍغ

. 2غحر واملت ؤو زاؾئت زالٌ الخدلُم ؤو كض ًيىن اؾخهمل ؤؾالُب جضلِؿُت

 :لثبديدلمدةل احبليم -4

   ال ًمىً جدذ ؾاثلت بؿالن ؤلاحغاء، ؤن حؿخغغق مضة الخدلُم في نحن اإلايان فُما ًسظ الضفاجغ والىزاثم 

: اإلاداؾبُت آحاال مدضصة فُما ًسظ الخدلُم في اإلاداؾبت اإلاىضحت في الجضٌو الخالي

آجاولفترةل اركابةلالحبليملفيل اباسبةلبعينل اكانل:ل(1-1)للركم لجدألاول

فترة الغكابت  (صج)عكم ألانماٌ اإلادلم في ول ؾىت مالُت ؾبُهت اليشاؽ 

 

ماؾؿاث جإصًت 

الخضماث 

 <1.000.000 

 5.000.000>عكم ألانماٌ> 1.000.000

 5.000.000 

 ؤشهغ 3

 ؤشهغ 6

 ؤشهغ 9

 

اإلااؾؿاث ألازغي 

 <2.000.000 

 10.000.000>عكم ألانماٌ > 2.000.000

10.000.000 

 ؤشهغ 3

 ؤشهغ 6

 ؤشهغ 9

. 11، ص مغحو ؾبم طهغه  كاهىن ؤلاحغاءاث الجباثُت،،5 الفلغة 20 اإلااصة:  نلىانخماصا،  مً بنضاص الؿالبت: افدر

   ؤما فُما ًسظ الخدلُم اإلاطىب في اإلاداؾبت، فال ًمىً جدذ ؾاثلت بؿالن ؤلاحغاء، ؤن حؿخغغق مضة 

ً هما ال ًمىً ؤن ًمخض الخدلُم اإلاهمم في . 3الخدلُم في نحن اإلايان في الضفاجغ والىزاثم ؤهثر مً شهٍغ

ش اؾخالم ؤلاشهاع بالخدلُم . 4الىغهُت الجباثُت الشاملت ؾُلت فترة جفىق ؾىت واخضة انخباعا مً جاٍع

                                                           
.  38لُاؽ كالب طبُذ، مغحو ؾبم طهغه، ص  1  

. 15 كاهىن ؤلاحغاءاث الجباثُت، مغحو ؾبم طهغه، ص ،6 الفلغة 21 اإلااصة  2
. 12، ص الؿابم اإلاغحو هفـ ،4 الفلغة مىغع  20 اإلااصة  3
. 14، ص الؿابم اإلاغحو هفـ ،4 الفلغة 21 اإلااصة  4
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:لل لحلوقل احعللةلبئعاإلاةل احلويم/لثاهيا

بت بيخاثج الخدلُم والحم في الغص ؤو  م في بنالم اإلايلف بالػٍغ    جخمثل غماهاث مماعؾت خم بناصة الخلٍى

. الؿهً

 :إلاشعارلبئعاإلاةل احلويم -1

بت في عؾالت مىص ى نليها ؤو ٌؿلم له مو بشهاع باالؾخالم م للميلف بالػٍغ ؤو     ًغؾل ؤلاشهاع بةناصة الخلٍى

م مفطال بلضع واف ومهلال، هما ًخهحن . ٌؿلم له مو بشهاع باالؾخالم ًجب ؤن ًيىن ؤلاشهاع بةناصة الخلٍى

بت مً بناصة حشىُل  لت حؿمذ للميلف بالػٍغ م بؿٍغ بناصة طهغ ؤخيام اإلاىاص التي ًاؾـ نليها بناصة الخلٍى

بت وجلضًم مالخكاجه ؤو بنالن كبىله لها نىضما ًيىن الهىن اإلادلم كض خضص ؤؾـ فغع . 1ؤؾـ فغع الػٍغ

بت نلى  بت، نلى بزغ جدلُم مهمم في الىغهُت الجباثُت الشاملت لصخظ ؾبُعي، باليؿبت للػٍغ الػٍغ

بت بالىخاثج و طلً ختى في غُاب بناصة  الضزل، ًخهحن نلى ؤلاصاعة، في هظه الحالت، ؤن حهلم اإلايلف بالػٍغ

م، بغؾالت مػمىهت مو بشهاع باالؾخالم . 2جلٍى

 :حمل ارإلا -2

بت الخاغو للغكابت الجباثُت ؤحل   ًىما باليؿبت للخدلُم في اإلاداؾبت 40   مىذ اإلاشغم الجباجي للميلف بالػٍغ

هض نضم الغص في هظا ألاحل  والخدلُم اإلاهمم في الىغهُت الجباثُت الشاملت لحرؾل مالخكاجه ؤو كبىله، َو

ت  بمثابت كبٌى غمني، وكبل اهلػاء ؤحل الغص ًجب نلى الهىن اإلادلم ؤن ٌهؿي ول الخفؿحراث الشفٍى

بت خٌى مػمىن الخبلُغ بطا ؾلب هظا ألازحر طلً، هما ًمىىه، بهض الغص، الاؾخمام بلى  اإلافُضة للميلف بالػٍغ

بت بطا جبحن ؤن ؾمانه مجض ؤو بطا ؾلب هظا ألازحر بنؿاء جفؿحراث جىمُلُت خمخو اإلايلف . 3اإلايلف بالػٍغ ٍو

بت بإحل  ش 30بالػٍغ  ًىما باليؿبت للخدلُم اإلاطىب في اإلاداؾبت إلعؾاٌ مالخكاجه ؤو كبىله، ابخضاء مً جاٍع

.  4حؿلُم ؤلاشهاع

م  بت، فةهه ًجب بؾالم هظا ألازحر نً ؾٍغ    في خالت ما بطا عفؼ الهىن اإلادلم مالخكاث اإلايلف بالػٍغ

م ؤو ألازظ بهحن الانخباع . مغاؾلت مفطلت ومبرعة وفي خالت ما بطا ؤقهغث هظه ألازحرة ؾببا آزغ إلناصة الخلٍى

بت ؤحال بغافُا كضعه   ًىما إلعؾاٌ 40لهىاضغ حضًضة لم جىً واعصة في ؤلاشهاع ألاضلي، ًمىذ اإلايلف بالػٍغ

.  5مالخكاجه

 

                                                           
. 11 ص ، طهغه ؾبم مغحو الجباثُت، ؤلاحغاءاث كاهىن  ،6 الفلغة 20 اإلااصة  1
. 14 هفـ اإلاغحو الؿابم، ص ،5 الفلغة 21 اإلااصة  2
. 14-11 ص ص الؿابم، اإلاغحو هفـ ،5 الفلغة 21 و اإلااصة 6 الفلغة 20 اإلااصة  3
. 12 هفـ اإلاغحو الؿابم، ص ،5 الفلغة مىغع  20 اإلااصة  4
. 11 هفـ اإلاغحو الؿابم، ص ،6 الفلغة 20 اإلااصة  5
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 :حمل املعًل انز عي -3

   جضزل الشياوي اإلاخهللت بالػغاثب والغؾىم والحلىق والغغاماث اإلاهضة مً كبل مطلحت الػغاثب في 

ازخطاص الؿهً الجزاعي، نىضما ًيىن الغغع منها الحطٌى بما نلى اؾخضعان ألازؿاء اإلاغجىبت في وناء 

عي ؤو جىكُمي بت ؤو في خؿابها وبما الاؾخفاصة مً خم هاجج نً خىم حشَغ ًجب ؤن جىحه الشياوي . 1الػٍغ

ج، خؿب الحالت، بلى اإلاضًغ .ب. مً ق70اإلاخهللت بالػغاثب والغؾىم والحلىق والغغاماث اإلاظوىعة في اإلااصة 

بت و . الىالجي للػغاثب ؤو عثِـ مغهؼ الػغاثب ؤو عثِـ اإلاغهؼ الجىاعي للػغاثب الخابو له ميان فغع الػٍغ

بت .   2ٌؿلم وضل بظلً بلى اإلايلف بالػٍغ

بت الظي لم ًغع باللغاع اإلاخسظ بشإن شيىاه، مً ؾغف مضًغ     ًمىً خؿب الحالت، للميلف بالػٍغ

اإلااؾؿاث الىبري ؤو اإلاضًغ الىالجي للػغاثب ؤو عثِـ مغهؼ الػغاثب ؤو عثِـ اإلاغهؼ الجىاعي للػغاثب، 

ت في ؤحل  ش اؾخالم كغاع ؤلاصاعة4اللجىء بلى لجىت الؿهً اإلاسخطت ؤو اإلادىمت ؤلاصاٍع  .3 ؤشهغ ابخضاء مً جاٍع

م الاؾخئىاف  ت، ؤمام مجلـ الضولت نً ؾٍغ ًمىً الؿهً في ألاخيام الطاصعة نً الجهاث اللػاثُت ؤلاصاٍع

غمً الشغوؽ ووفلا لإلحغاءاث اإلاىطىص نليها بمىحب ؤلاحغاءاث اإلاىطىص نليها بمىحب ؤخيام اللاهىن 

ت  .4اإلاخػمً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 28 ص ، طهغه ؾبم مغحو الجباثُت، ؤلاحغاءاث كاهىن ، 70 اإلااصة  1
. 28 هفـ اإلاغحو الؿابم، ص ،71 اإلااصة  2
. 32 هفـ اإلاغحو الؿابم، ص ،1 الفلغة 80 اإلااصة  3
. 36 هفـ اإلاغحو الؿابم، ص ،90 اإلااصة  4
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طارل احىظيميلالركابةل لجبائيةلإلا:ل اببحل اثااحلل

   لخدلُم عكابت حباثُت فهالت جلىم بإنمالها، ًجب ؤن ًخىفغ لها مجمىنت مً الىؾاثل والهُاول وألانىان 

. التي زىلها لها اإلاشغم الجباجي الجؼاثغي 

أجهسةل اركابةل لجبائيةل:ل املللل ألاول

   بن نملُت الغكابت الجباثُت حهخبر غغوعة ملحت ؤكغتها الىكاجو نلى ؤعع الىاكو، واعجباؾها بإخض ؤهم اإلاىاعص 

وألاصواث اإلاالُت ألي اكخطاص وان، وختى ًدؿنى جدلُم هظه ألاهضاف وان لؼاما بنضاص مسؿـ هُىلي مىكم 

ٌؿمذ بدىاؾم وجيامل مسخلف هُاول الغكابت الجباثُت، وفي ما ًإحي ؾىداٌو الخؿغق بلى هاجه , ومدىم

. 1اإلاطالح للغكابت الجباثُت اإلاىدشغة نبر جغاب الىؾً وبلى مسخلف فغونها وؤكؿامها

 :(DGE)ل مديريةلكبرياتل اؤسلات -1

اث اإلااؾؿاث بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ت هبًر  واإلاهضٌ 28/09/2002 اإلااعر في 02/303   ؤوشإث مضًٍغ

 وهي ميلفت بدؿُحر ول اإلاهام مً جدضًض الىناء 16/12/2005 اإلااعر في 02/494واإلاخمم باإلاغؾىم الخىفُظي 

ت هم مسخلف 2بلى الخدطُل وختى الغكابت الجباثُت واإلاىاػناث بت والخاغهحن لهظه اإلاضًٍغ ، ؤما اإلايلفحن بالػٍغ

الشغواث الهاملت في مجاٌ اإلادغوكاث والشغواث بمسخلف ؾبُهتها اللاهىهُت التي ٌؿاوي ؤو ًفىق عكم ؤنمالها 

ت هى الخدىم الجُض في حؿُحر اإلالفاث الجباثُت اإلاهمت 100.000.000الؿىىي   صج، ومً ؤهضاف بوشاء اإلاضًٍغ

. 3 مً ؤلاًغاصاث الجباثُت%70والتي جلاعب وؿبتها 

اث اإلااؾؿاث في مجاٌ الغكابت الجباثُت في ت هبًر : 4 و ًمىً خطغ مهام مضًٍغ

داث -  .جبدث نً اإلاهلىماث الجباثُت وججمهها وحؿخغلها وجغاكب الخطٍغ

بت وجلُم هخاثجها - . حهض وجىجؼ بغامج الخضزالث واإلاغاكبت لضي اإلايلفحن بالػٍغ

بت الخابهحن إلاجاٌ ازخطاضها -  .جمؿً وحؿحر اإلالف الجباجي للميلفحن بالػٍغ

اث آلاجُت اث اإلااؾؿاث فُػم اإلاضًٍغ ت هبًر : ؤما الهُيل الخىكُمي إلاضًٍغ

 

 

ل
                                                           

. 86ص , مغحو ؾبم طهغه,  ؾلُمان نُتر 1
. 29ص , مغحو ؾبم طهغه,  لُاؽ كالب طبُذ 2
. هفـ الطفدت,  هفـ اإلاغحو 3
. 94-93ص ص , مغحو ؾبم طهغه,  ؾلُمان نُتر 4
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 اهيكصل احىظيميل اعاملاديريةلكبرياتل اؤسلاتل:ل(2-1)للركم اشكص

 
. 91، ص مغحو ؾبم طهغه ؾلُمان نُتر، : نلىا انخماص،  مً بنضاص الؿالبت: افدر

 :لل اديريةل لجهويةلالضر ئل -2

اث    جػمً ت اإلاضًٍغ ت جمثُل للػغاثب الجهٍى  حؿهغ نلى خُث الجهىي، اإلاؿخىي  للػغاثب نلى الهامت اإلاضًٍغ

ت، ؤلاصاعة نً الطاصعة واللغاعاث الخهلُماث وجؿبُم البرامج جىفُظ بحن  الىقُفُت الهالكت جػمً هما اإلاغهٍؼ

ت ؤلاصاعة اث اإلاغهٍؼ اث جخىلى ؤلاؾاع هظا وفي للػغاثب، الىالثُت واإلاضًٍغ ت اإلاضًٍغ نمل  للػغاثب جيشُـ الجهٍى

اث مه وجيؿُله وجىحيهه ؤلاكلُمي الزخطاضها الخابهت الىالثُت اإلاضًٍغ  جىحض الىؾني اإلاؿخىي  نلى. ومغاكبخه وجلٍى

اث حؿهت ت مضًٍغ ت وول للػغاثب، حهٍى ت مضًٍغ اث مً مهحن نضص لها للػغاثب ًدبو حهٍى  الىالثُت اإلاضًٍغ

ت وؾغكه وملاًِؿه .1للػغاثب  وبهظه الطفت جخىلى زطىضا الؿهغ نلى ؤصواث جضزل اإلاطالح الجباثُت الجهٍى

وبحغاءاجه، هما حهض بطفت صوعٍت خطاثل وملخطاث نً ؤنماٌ اإلاطالح الجباثُت، باإلغافت بلى جلضًم ؤي 

و الجباجي  .2اكتراح لخىُُف الدشَغ

اث آلاجُت خيىن الهُيل الخىكُمي لها مً اإلاضًٍغ :     ٍو

 اهيكصل احىظيميلالمديريةل لجهويةلالضر ئلل:ل(3-1)للركم اشكص

 
، ًدضص جىكُم اإلاطالح الخاعحُت 21/02/2009 مً اللغاع الىػاعي اإلاشترن اإلااعر في 45 بلى 25اإلاىاص مً  : مً بنضاص الؿالبت باالنخماص نلى: افدر

ضة الغؾمُت الهضص  . 16-14، ص ص 29/03/2009، الطاصعة ب 20لإلصاعة الجباثُت وضالخُاتها، الطاصع بالجٍغ

                                                           
، ًدضص جىكُم اإلاطالح الخاعحُت لإلصاعة الجباثُت وضالخُاتها، الطاصع 18/09/2006 اإلااعر في 327-06 مً اإلاغؾىم الخىفُظي 08 و 07 اإلااصجحن  1

ضة الغؾمُت الهضص  . 08، ص 24/09/2006، الطاصعة ب 59بالجٍغ
.  هفـ اإلاغحو، هفـ الطفدت 2
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:ل اديريةل اوالئيةل اضر ئل -3

ت    جلهب  الغكابت مجاٌ في عثِؿُا صوعا الىؾً، والًاث مً والًت ول مؿخىي   للػغاثب نلى الىالثُت اإلاضًٍغ

تها اإلاهمت بهظه اللُام وجخىلى الجباثُت، ت جػم ؤلاؾاع هظا وفي الجباثُت، للغكابت الفغنُت مضًٍغ  الىالثُت اإلاضًٍغ

اث  (05) للػغاثب ت:هي فغنُت مضًٍغ ت للهملُاث الفغنُت  اإلاضًٍغ ت الفغنُت الجباثُت واإلاضًٍغ  للخدطُل واإلاضًٍغ

ت الفغنُت ت للمغاكبت الفغنُت للمىاػناث واإلاضًٍغ  .1للىؾاثل الفغنُت الجباثُت واإلاضًٍغ

ت بن     بليها ؤوولذ فللض نليها، اإلاطاصق الخدلُم بغامج بخؿبُم ميلفت الجباثُت للغكابت الىالثُت الفغنُت اإلاضًٍغ

 وباقي  صج، 4,000,000 مً ؤكل ؤنمالها عكم ًبلغ التي الخضماث وملضمي الحغة اليشاؾاث في الخدلُم مهمت

 .2صج 10,000,000 مً بإكل ؤنمالها عكم ًلضع التي اإلااؾؿاث

ل:ل(CDI)لمركسل اضر ئلل -4

ت الىالثُت للػغاثب، خُث ًخىفل بدؿُحر    ٌهخبر مطلحت جىفُظًت نلى اإلاؿخىي اإلادلي مغجبـ مباشغة باإلاضًٍغ

صج 100.000.000اإلالفاث الجباثُت إلاسخلف اإلايلفحن الخاغهحن للىكام الحلُلي وال ًخجاوػ عكم ؤنمالهم 

سخظ هظا اإلاغهؼ بيل اإلاغاخل مً جدضًض الىناء بلى الخدطُل مو جىفله بالغكابت  باإلغافت بلى اإلاهً الحغة ٍو

ػمً : 3الجباثُت، ٍو

بي -  .الدؿُحر و الخىفل الحؿً إلالفاث اإلايلفحن ومغاكبتها باؾخمغاع للخسفُف مً قاهغة التهغب الػٍغ

 .في خالت وحىص ججاوػاث زؿحرة ًدٌى اإلالف الجباجي بلى نملُت الخضكُم اإلاهمم -

بت مو جلُُم الىخاثج اإلادطلت -  .بنضاص وبهجاػ بغامج الخضزالث والغكابت الجباثُت لضي اإلايلفحن بالػٍغ

بت والتي جدذ ؾلؿتها - ت الجزاناث الجباثُت والشياوي الخاضت باإلايلفحن بالػٍغ  .الخعجُل بدؿٍى

 اإلاطلحت :   جـىـكم مـغاهؼ الـػغاثب الـخـي ٌـؿـّحرها عثـــِــ مغهؼ في زالر مطالح عثِؿُت ومطلحخُـً وكباغت

الغثِؿُت لدؿُحر اإلالفاث، اإلاطلحت الغثِؿُت للمغاكبت والبدث، اإلاطلحت الغثِؿُت للمىاػناث، مطلحت 

  .4الاؾخلباٌ وؤلانالم، مطلحت ؤلانالم آلالي والىؾاثل واللباغت

:ل(CPI) اركسل لجو ررلالضر ئلل -5

ت للػغاثب بدؿُحر ول اإلااؾؿاث الفغصًت الخاغهت للىكام الجؼافي، اإلاؿدثمغاث    جخىفل اإلاغاهؼ الجىاٍع

بت اإلافغوغت نلى الضزل ؤلاحمالي ؤو نلى الظمم اإلاالُت وهظا  الفالخُت، ألاشخاص الؿبُهُحن بغؾم الػٍغ

ت اإلابيُت وغحر اإلابيُت، اإلااؾؿاث الهمىمُت طاث الؿابو ؤلاصاعي  الغؾىم اإلافغوغت نلى ممخلياتهم الهلاٍع

                                                           
. 101 ؾلُمان نُتر، مغحو ؾبم طهغه، ص  1
. 28 لُاؽ كالب طبُذ، مغحو ؾبم طهغه، ص  2
. 30، ص هفـ اإلاغحو الؿابم  3
. 11، مغحو ؾبم طهغه، ص 18/09/2006 اإلااعر في 327-06 مً اإلاغؾىم الخىفُظي 21اإلااصة  4
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والجمهُاث ؤو نلى ؤي جىكُم آزغ بغؾم الػغاثب ؤو الغؾىم اإلافغوغت نلى ألاحىع والغواجب اإلاضفىنت ؤو نلى 

اث اإلااؾؿاث ؤو مغاهؼ الػغاثب  ت هبًر ؤي حؼء آزغ مً وشاؾهم الخاغو للغؾم، اإلااؾؿاث الخابهت إلاضًٍغ

ت . 1بغؾم الػغاثب ؤو الغؾىم غحر اإلاخىفل بها مً كبل الهُاول الجباثُت التي جسػو لها جسخظ اإلاغاهؼ الجىاٍع

للػغاثب في مجاٌ الىناء والخدطُل والغكابت واإلاىاػناث بيل الػغاثب والغؾىم اإلاؿخدلت نلى هظا الطىف 

بت ت للػغاثب مثل مغاهؼ الػغاثب. مً اإلايلفحن بالػٍغ . 2وجىكم اإلاغاهؼ الجىاٍع

 

 اوسائصل ابشريةل اكللةلبااركابةل لجبائيةل:ل املللل اثاوي

   لللُام بمهام الغكابت الجباثُت جىفغ ؤلاصاعة الجباثُت مجمىنت مً ألانىان الظًً ًدضص لهم اللاهىن الجباجي 

خمثل هاالء ألانىان في. مؿاولُاتهم خُث ؤن ليل ؾغف مً فغكت الخدلُم مهمت مؿىضة بلُه : 3ٍو

ل:هائلل ادير/لأألاال

 اإلاجاٌ هظا وفي للمطلحت، اإلامىىخت الخدلُلاث لبرهامج اإلامىىت الكغوف ؤخؿً وفي ؤلانضاص نً اإلاؿاوٌ    هى

بت اإلايلفحن اإلامىىت الحاالث بهؼ في ٌؿخلبل هما الجباجي، الخدلُم ؤنماٌ ًغاكب  اإلادخمل لحػىعهم بالػٍغ

غي  لللاهىن، وفلا الخدلُم بحغاء غمان نلى ًدغص خُث اإلايلفحن، ؤمام لإلصاعة اإلامثل بطفخه للمجلـ  مضي ٍو

 وفغق  عئؾاء بجمو صوعٍت بطفت ًلىم ؤهه بلى باإلغافت .الخدلُم بؾاع في للميلفحن اإلاسىلت الػماهاث جؿبُم

ٌ  بضعاؾت لللُام الخدلُم ٌ  اإلاالخكاث وجلضًم اإلاىجؼة، ألانماٌ خى  وجلضًم ووغو اإلاىجؼة، الخدلُم بغامج خى

غ هلل نلى ٌهمل هما الخضزالث، شغوؽ لخدؿحن اكتراخاث ت الخدلُلاث جلاٍع ت للمضًٍغ  . للػغاثبالجهٍى

ل:رئيسلفركةل اببحلألال احبليم/لثاهيا

حباجي،  همدلم ؾىىاث 6 نً جلل ال مفدش، وزبرة عجبت الخدلُم فغكت لغثِـ جيىن  ؤن ٌؿخىحب اللاهىن  بن   

 وهى نملهم ؤماهً في اإلادللحن ألانىان خػىع  نلى ٌؿهغو فغكخه صازل الهام الىكام نً مؿاوال خُث ًيىن 

خضزل اإلابرمجت، اللػاًا نلى اإلادللحن مو ؤًػا مؿاوٌ  الؿحر لػمان الخدلُم، هخاثج مىاكشت نىض ؤخُاها ٍو

 ؤخض بمهمت ًلىم ؤن الخدلُم فغكت عثِـ ٌؿخؿُو الخدلُم بغهامج جىفُظ غمان بؾاع في لألنماٌ الحؿً

 .اإلادللحن

 

                                                           
. 12-11 ص ص طهغه، ؾبم مغحو ،18/09/2006 في اإلااعر 327-06 الخىفُظي اإلاغؾىم مً 26 اإلااصة  1
، ًدضص جىكُم اإلاطالح الخاعحُت لإلصاعة الجباثُت وضالخُاتها، الطاصع 21/02/2009 مً اللغاع الىػاعي اإلاشترن اإلااعر في 118 بلى 102اإلاىاص مً  2

ضة الغؾمُت الهضص   .24-22، ص ص 29/03/2009، الطاصعة ب 20بالجٍغ
ملضمت غمً مخؿلباث هُل شهاصة اإلااحؿخحر في نلىم الدؿُحر، فغم ميشىعة ، مظهغة 2003-1999 هجاة هىي، فهالُت الغكابت الجباثُت في الجؼاثغ  3

. 44-43، ص ص 2003/2004مالُت وهلىص، كؿم نلىم الدؿُحر، ولُت الهلىم الاكخطاصًت و نلىم الدؿُحر، حامهت الجؼاثغ، 
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ل: عو نل ابللونل/لثااثا

 مو وخؿابها الىخاثج ومغاكبت الخدلُم بإنماٌ اإلايلفىن  وخضهم الخضزل، هم مهام بليهم حؿىض الظًً    اإلادللحن

ماث، ومهالجت بعؾاٌ بت للميلف الاخخمالُت اإلاالخكاث الخلٍى  بصاعة جدذ الخدلُم مهه، وبكفاٌ اإلادلم بالػٍغ

ختى حؿىض مهمت الخدلُم ألنىان ؤلاصاعة الجباثُت ًجب نلى ألاكل ؤن ًيىهىا  و.الخدلُلاث فغكت عثِـ وخػىع 

ت الهامت  و الجباجي، باإلغافت بلى بؿاكت اهخضاب حؿلم لهم مً اإلاضًٍغ خاملي لغجبت مغاكب وهظا التزاما بالدشَغ

 .للػغاثب جبحن ضفتهم

 

 اتز ماتل ابلمل لجبائيلألاملؤألااياثهل:ل املللل اثااح

:ل اتز ماتلعونلإلاإلا رةل لجبائية/للأألاال

 هظهغ للضولت هممثل بطفخه اإلاغجبؿت الالتزاماث مً مهحن لهضص الجباثیت ؤلاصاعة نىن  یسػو  حهُِىه،   بمجغص

  :1منها

 اإلاؿاواة كضم نلى الهمىمیت اإلاغافم مؿخهملي بمهاملت اإلاىقف اللانضة، هظه جلؼم: الالتزام بالحُاص -

 اإلااصة في اإلاىغؽ الػغیبت، ؤمام اإلاىاؾىحن حؿاوي  إلابضؤ ؾبلا وهظا آلازغیً، نلى منهم ؤي ونضم جفػیل

 یمىو هما.بالػغیبت اإلايلفحن بحن الخمیحز نضم الجباثیت ؤلاصاعة مىقف نلى یخهحن لظلً, الضؾخىع  مً 64

  .غضهم ؤو الغحر لطالح ؤو لطالحه كاهىوي غحر وقُفخه بشيل نلُه اؾخغالٌ

 ختى وألایضیىلىحیت، الؿیاؾیت اإلاجاصالث بػاء الخدفل التزام مىقف ول نلى یخهحن: الالتزام بالخدفل -

 مو یدىافى حهلیم  ؤو نمل ول نً الامخىام زالٌ مً وهظا بها، یهمل التي اإلاطلحت زاعج طلً لى وان

 .بها یهمل التي اإلاطلحت صازل ؤو الفلؿفیت الؿیاؾیت ؤو الضیيیت بالضنایت اللیام نلُه یمىو وقاثفه هما

مماعؾخه  ؤزىاء فلـ یيىن  ال الجباثیت، ؤلاصاعة مىقف كبل مً الالتزام اخترام هظا بن :بالجزاهت الالتزام -

 .مدترم  الثم بؿلىن ألاخىاٌ ول في یدؿم ؤن نلُه یجب هما . اإلاطلحتزاعج ؤیػا یؿبم لىقُفخه بط

ٌ  ؤو عشاوي  جللي ؤو نمىمیت، ؤمىاٌ ازخالؽ اإلاىقفحن نلى یمىو ونلُه،  مبلغ ملابل نً وقاثفهم، الخىاػ

 ول في الجباثیت، ؤلاصاعة مىقف نلى یمىو هما،.كاهىها ماؾؿت غحر جسفیػاث بةحغاء اللیام ؤو اإلااٌ مً

 .حباثیت ٍبعشاصاث ؤو هطاثذ ملابل بالػغیبت، ًلضمها اإلايلفىن  مؼایا جللي ؤو ؾلب الحاالث،

 جمىحن ؤو بفشاء نلُه یمىو بط .اإلانهي بالؿغ الالتزام الجباثیت ؤلاصاعة نىن  نلى یخهحن : بالؿغ اإلانهي الالتزام -

 اكخػذ بطا بال وقُفخه، مماعؾخه نلُه بدىم یؿلو ؤو یدىػه زبر ؤو وزیلت ؤیت نلى ؤلاؾالم مً الغحر

 ضالخُاتهم، ؤو وقاثفهم مماعؾت نىض اإلاضنىیً ألانىان اإلااصة جسظ هظه  خیث.طلً اإلاطلحت غغوعاث

                                                           
ت الهامت للػغاثب،  1 ت الهامت للػغاثب، صلُل ؤزالكُاث اإلاهىت إلاىقفي اإلاضًٍغ ت الضًملغاؾُت الشهبُت، وػاعة اإلاالُت، اإلاضًٍغ        الجمهىعٍت الجؼاثٍغ

. 14-10ص ص  
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 نلى الضزل بالػغیبت اإلاخهللت اإلاىاػناث في الفطل ؤو جدطُلها ؤو الػغیبت وناء جإؾیـ الخضزل في بلى

  .اإلانهي اليشاؽ نلى الغؾم وهظا الشغواث ؤعباح نلى والػغیبت ؤلاحمالي

ل:ملؤألاايةلعونلإلاإلا رةل لجبائية/لثاهيا

: آلاجیت اإلاجاالث في الضولت، زضمت في اإلاىحىص اإلاىقف مؿاولیت جدضیض    یمىً

 وهي .عبالغی الػغع  بلحاق نىض اإلاضهیت، اإلاؿاولیت ؤلاصاعة، ؤو الػغاثب نىن  یخدمل: اإلاؿاولُت اإلاضهُت -

 ؤو كام مؿاولُخه جدذ آزغیً ؤشخاص ؤو بىفؿه الهىن  به كام بهماٌ ؤو الاهدباه نضم لخؿإ، هدیجت

ال ًيىن ول مىقف ,  مً اللاهىن اإلاضوي129وبملخط ى ؤخيام اإلااصة . 1مؿاولُخه جدذ ؤمالن بةجالف

ؤو نىن نمىمي، مؿاوال شخطُا نً نمله الظي ؤغغ بالغحر، بطا كام به جىفُظا ألوامغ ضضعث بلُه 

خُث جدمي ؤلاصاعة مىقفيها نً ألاغغاع التي ًلحلىنها بالغحر، لىً نىضما ًغجىب . مً عثِؿه ؤلاصاعي 

نىن ؤلاصاعة الجباثُت زؿإ لِـ له نالكت باإلاطلحت، فةن مؿاولُت مغجىب الخؿإ جيىن شخطُت 

خُث ًخهلم ألامغ في ؤغلب ألاخىاٌ . ججاه الطحُت، وال جترجب نىه ؤًت مؿاولُت باليؿبت لإلصاعة

مت ًغجىبها اإلاىقف  .2بجٍغ

ٌهخبر اإلاىقف الظي ًلىم باعجياب زؿإ منهي مؿاوال مً الىاخُت الخإصًبُت : اإلاؿاولُت الخإصًبُت -

خهغع بالخالي للهلىباث اإلالغعة في هظا الشإن  مً ألامغ 181 بلى 177وؾبلا ألخيام اإلاىاص مً . ٍو

لُت 15 اإلااعر في 06/03  اإلاخػمً اللاهىن الهام للىقُفت الهمىمُت، جطىف ألازؿاء 2006 حٍى

نىضما ًلىم اإلاىقف .  صعحاث وليل صعحت منها نلىباث جإصًبُت زاضت4اإلاهىُت  خؿب حؿامتها بلى 

باعجياب زؿإ جإصًبي مهاكب نلُه، جلىم ؤلاصاعة بةحغاء جدلُم كطض الخإهض مً صحت الىكاجو 

وجدضًض صعحاث اإلاؿاولُت، بطا زبذ بهض الخدلُم ؤن اإلاىقف كض اعجىب زؿإ جإصًبُا ًخم الشغوم في 

 .3اجساط بحغاءاث غضه

ًمىً انخباع اإلاىقف مؿاوال مً الىاخُت الجىاثُت، نىضما ًلىم باعجياب حىاًت         : اإلاؿاولُت الجىاثُت -

هاكب نليها كاهىن الهلىباث لغي ؤلاحغاء الجىاجي اإلاخسظ ججاه الهىن آلُا ؤلاحغاء . ؤو حىدت ًىظ َو ٍو

الخإصًبي، فةطا واهذ ألازؿاء اإلاغجىبت حؿُمت وبيُت مبِخت مما ًجهل اإلاهني غحر ماهل إلاماعؾت نمله 

: ومً بحن ألازؿاء التي ٌهاكب نليها الهىن الجباجي. في الىقُف الهمىمي ًخم فطله بةحغاء حؼاجي

الخهؿف في اؾخهماٌ الؿلؿت غض الص يء الهمىمي ومماعؾت الؿلؿت الهمىمُت كبل جىليها ؤو 

. 4...الاؾخمغاع فيها نلى وحه غحر مشغوم والغشىة واؾخغالٌ الىفىط وازخالؽ ألامىاٌ

 

 

                                                           
ت الهامت للػغاثب، مغحو ؾبم طهغه، ص  1 . 22 صلُل ؤزالكُاث اإلاهىت إلاىقفي اإلاضًٍغ
. 23-22هفـ اإلاغحو الؿابم ، ص ص  2
. 30-26 هفـ اإلاغحو الؿابم، ص ص  3
. 25-23،ص ص , هفـ اإلاغحو الؿابم 4
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:لخالصةل الفص

   وؿخسلظ مً زالٌ صعاؾدىا للفطل ألاٌو ؤن الغكابت الجباثُت هي وؾُلت كاهىهُت حؿخسضمها ؤلاصاعة 

بت والهمل نلى هشف  داث اإلالضمت مً ؾغف اإلايلفحن بالػٍغ الجباثُت للخإهض مً صحت ومطضاكُت الخطٍغ

حي  بي الجؼاثغي هى هكام جطٍغ مها وطلً بانخباع ؤن الىكام الػٍغ ألازؿاء اإلاسجلت فيها لخصحُدها وجلٍى

خُث جإزظ الغكابت الجباثُت ؤشياال  مخخابهت ومخياملت بضءا مً الغكابت الشاملت التي جخم صازل . زاغو للغكابت

مياجب ؤلاصاعة الجباثُت ووضىال بلى الغكابت اإلاهملت وطلً مً زالٌ الخضزالث التي ًلىم بها ألانىان لألماهً 

بت وشاؾاتهم . التي ًؼاٌو فيها اإلايلفىن بالػٍغ

بت وؤلاصاعة الجباثُت، نمض اإلاشغم الجباجي بلى وغو     بهضف زلم حى مً الخفاهم والتراض ي بحن اإلايلف بالػٍغ

حملت مً الىؾاثل اللاهىهُت لخىكُم هظه الهالكت وجخمثل في خلىق وضالخُاث ًدبهها اإلادللىن الجباثُىن 

بت ملابل  ؤزىاء مماعؾت مهامهم الغكابُت، باإلغافت بلى مجمىنت مً الىاحباث التي ًلتزم بها اإلايلف بالػٍغ

 هما نمل اإلاشغم نلى جىفحر بؾاع جىكُمي .جمخهه بدلىق وغماهاث لحماًخه مً ؤي حهؿف جماعؾه ؤلاصاعة

. للغكابت الجباثُت وطلً مً زالٌ بوشاء مجمىنت مً الهُاول الجباثُت

بت صفهه مً مؿخدلاث لإلصاعة     بن الهضف ألاؾاس ي للغكابت الجباثُت هى جىغُذ ما نلى اإلايلف بالػٍغ

بُحن وبالخالي هىالً نالكت وؾُضة بحن الغكابت الجباثُت  الجباثُت في خاٌ اهدشاف بىاصع للتهغب والغش الػٍغ

بُت وهظا ما ؾيخؿغق بلُه في الفطل الثاوي   .    والحطُلت الػٍغ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: الفصل الثاني
 التحصيل الضريبي

 في الجزائر
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 :ثمهيد

بي ألامشل نلى اإلاهشفت الياملت باًذًىلىظُاث اإلاجخمو ووافت     ًخىكف هجاح الذولت في اخخُاس الىكام الػٍش

أوغانه الاكخطادًت والاظخمانُت والعُاظُت، وألاهذاف التي حععى ئلى جدلُلها ونلى الفهم اإلاهمم لألظغ 

بت ختى جدطُلها ًبذأ مً جفىحر الذولت في  بُت، فالخأظِغ للػٍش واللىانذ الهلمُت لشظم العُاظُت الػٍش

ىت الهمىمُت بت همششوم ئلى غاًت حعذًذها مً ؾشف اإلايلف ئلى الخٍض بت في قل . الػٍش خُض حهذ الػٍش

ل هفلاتها  الخؿىساث الاكخطادًت والعُاظُت للذولت الحذًشت مً أهم اإلاىاسد اإلاالُت التي حهخمذ نليها في جمٍى

الهامت اإلاعخمشة واإلاخهذدة، هما لها أهمُت هبحرة في جدلُم أهذاف الذولت في الاظخلشاس الاكخطادي والخىمُت 

 .والهذالت الاظخمانُت ومهالجت الاخخالالث الاكخطادًت

بُت، وؤلاداسة    بت لىاظباتهم الػٍش بي مشهىن بمذي اظخجابت اإلايلفحن بالػٍش ئن اسجفام الخدطُل الػٍش

بي دون  الجباةُت ال حعخؿُو أن جشفو مً مشدود غشاةبها أو باألخشي أن جشفو مً كذساتها نلى الخدطُل الػٍش

والشكابت الجباةُت لِعذ غاًت بلذس ماهي وظُلت أظعها اإلاششم الجباتي . أن جىاظه مجمىنت مً الهشاكُل

الجضاةشي إلايافدت ئخذي هزه الهشاكُل والتي حهذ قاهشة خؿحرة تهذد أهبر اكخطادًاث دٌو الهالم، أال وهي 

بي  . .التهشب الػٍش

 :مً هزا اإلاىؿلم ظيخؿشق في هزا الفطل ئلى اإلاباخض الخالُت   

بت:ااملحح  ألاو   . مفاهُم أظاظُت خٌى الػٍش

بي:ااملحح الثاوي .  مذخل ئلى الخدطُل الػٍش

بي: ااملحح الثالح . آلُاث الخدطُل الػٍش
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مفاهيم أساسية حوو الضريملة : ااملحح  ألاو 

   جدخل الػشاةب مياهت مخمحزة في نلم اإلاالُت الهامت بانخباسها ئخذي ألادواث الهامت للعُاظت الاكخطادًت 

ل هفلاث الذولت، لزلً حععى هزه ألاخحرة  واإلاالُت، فهي حهذ مً أهم مطادس ؤلاًشاداث الهامت اإلاىظهت لخمٍى

بت وجىكم  ئلى فشع هكام مهحن ًلىم نلى مجمىنت مً اللىانذ واإلابادب التي جلضم أفشاد اإلاجخمو بأداء الػٍش

ىت الهمىمُت . نملُت ظباًتها وجدطُلها بما ًدافل نلى خلىق الخٍض

ماهية الضريملة : ااملطل  ألاو 

بت دوس أظاس ي لخىفُز أهذاف العُاظت اإلاالُت للذولت، لزلً اهخم الهلماء بذساظتها ولىنهم اخخلفىا     للػٍش

في جدذًذ مفهىمها، ئال أجهم اجفلىا نلى خطاةطها واإلابادب التي جخمحز بها وبهؼ ألاهذاف التي حععى 

. لخدلُلها

: مفهوم الضريملة/ أألاال

بت هجذ ماًلي :    مً بحن أهم حهاٍسف الػٍش

بت هي  - معاهمت هلذًت جفشع نلى اإلايلفحن بها خعب كذساتهم الدعاهمُت والتي جلىم، نً "الػٍش

ل ألامىاٌ اإلادطلت وبشيل جهاتي ودون ملابل مدذد، هدى جدلُم ألاهذاف  م العلؿت، بخدٍى ؾٍش

 .    1"اإلادذدة مً ؾشف العلؿت الهمىمُت

بت هي  -  .2"اكخؿام مالي ئلضامي وجهاتي جدذده الذولت ودون ملابل بغشع جدلُم أهذاف نامت"الػٍش

بت هي  - اكخؿام ظبري جلىم به العلؿت الهامت نلى أمىاٌ ألافشاد كطذ جىصَو زلل ألانباء "الػٍش

 .3"الهامت فُما بُنهم باهطاف

بت هي  - فٍشػت مالُت ًذفهها الفشد ظبرا ئلى الذولت أو ئخذي الهُئاث الهامت اإلادلُت، بطىسة "الػٍش

جهاةُت، معاهمت مىه في الخيالُف وألانباء الهامت، دون أن ٌهىد نلُه هفو خاص ملابل دفو 

بت  .4"الػٍش

بت هي اكخؿام مالي ئظباسي جفشغه الذولت مً أظل     مً خالٌ الخهاٍسف العابلت ًمىىىا أن هلٌى بأن الػٍش

.  حغؿُت الىفلاث الهامت لخىفُز العُاظت اإلاالُت للذولت

 

 
 

                                                           
. 13، ص 2008 مدمذ نباط مدشصي، اكخطادًاث الجباًت والػشاةب، داس هىمت لليشش والخىصَو، الجضاةش، الؿبهت الشابهت،  1
 .08، ص 2007 خمُذ بىصٍذة، ظباًت اإلاإظعاث، دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت، الجضاةش، الؿبهت الشاهُت،  2
. 90، ص 2005 انمش ًدُاوي، معاهمت في دساظت اإلاالُت الهامت، داس هىمت لليشش والخىصَو، الجضاةش، بذون ؾبهت، 3

. 14 مدمذ نباط مدشصي، مشظو ظبم رهشه، ص  4
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  :خصائص الضريملة/ ثاهيا

بت وهي والخالي  :  مً خالٌ الخهاٍسف العابلت ًمىىىا أن وعخخلظ الخطاةظ التي جخمحز بها الػٍش

بت فٍشػت هلذًت - بت في ضىسة هلذًت جماشُا مو ملخػُاث الىكام الاكخطادي : الػٍش جذفو الػٍش

وىن أن ول اإلاهامالث جلىم نلى اظخخذام الىلىد، وبما أن الىفلاث الهامت جخم في ضىسة هلذًت فان 

 .1ؤلاًشاداث بما في رلً الػشاةب البذ وأن جدطل هزلً بالىلىد

بت اكخؿام ئظباسي  - بت راث ضُغت كاهىهُت، بمهنى هزا ئظباس كاهىوي : الػٍش ئن ضفت ؤلاظباس في الػٍش

أي أن اإلايلف لِغ خشا في دفو . ولِغ مهىىي، ًجذ مطذسه في اللاهىن ولِغ في ئسادة الذولت

بت بل أن العلؿاث الهامت هي التي جدذد ملذاسها وهُفُتها ومىنذ دفهها  .2الػٍش

بت جذفو دون ملابل - بت أي ملابل مباشش ئر ال جىظذ أًت نالكت : الػٍش ال ًىؿىي نلى دفو الػٍش

مباششة بحن اإلابالغ اإلاذفىنت مً كبل اإلايلف وملذاس وؾبُهت الخذمت التي جإدحها له الذولت، وهزا ال 

 .3ًىفي أن الفشد كذ ٌعخفُذ مً الخذماث التي جلذمها الذولت بىاظؿت اإلاشافم الهمىمُت اإلاخخلفت

بت جدلم اإلاىفهت الهامت - بت ال جدطل بغشع ؤلاهفاق نلى ش يء مهحن بزاجه بل إلاىاظهت : الػٍش الػٍش

 .4هفلاث نامت جخظ ظمُو اإلاىاؾىحن والذولت فمىفهتها نامت

: ااملادئ العامة لطضريملة/ ثالثا

بت جخمشل فُما ًلي : ئن أهم اللىانذ وألاظغ التي جلىم نليها نملُت فشع الػٍش

نلى اإلاىاؾىحن أن ٌعاهمىا في الىفلاث الحيىمُت خعب كذساتهم اإلاالُت بمهنى جىاظبا : مبذأ الهذالت -

بت نلى ظمُو ألافشاددخلهممو   .5، ووفلا لهزه اللانذة ًدب أن ًىصم الهبء اإلاالي للػٍش

بت مهلىمت وواضحت باليعبت للميلف بشيل ًلُني ال غمىع : مبذأ الُلحن - ًلطذ به أن جيىن الػٍش

لت دفهها،  لت جدذًذ ونائها ووكذ ظذادها وؾٍش فُه ورلً في ول ما ًخهلم بها مً مهذلها وؾٍش

عخمذ هزا اإلابذأ أهمُخه مً مبذأ الهذالت  .6َو

بت نىذ دفهها لكشوف دافهها، بدُض ًخم فشغها وجدطُلها في : مبذأ اإلاالةمت - هني مالةمت الػٍش َو

لت التي جدىاظب وجخالءم مو قشوف اإلايلف وجدُذ ئمياهُت دفهها، بدُض جيىن أوكاث  الىكذ وبالؿٍش

 .7جدطُلها جدىاظب مو خطٌى اإلايلف نلى دخله أو ئًشاداجه ونىاةذه

                                                           
. 04 المُت آًذ بللاظم، مشظو ظبم رهشه، ص  1
. 164، ص 2016 أخمذ صهحر شامُت، خالذ شحاجت الخؿُب، أظغ اإلاالُت الهامت، داس واةل لليشش والخىصَو، ألاسدن، الؿبهت العادظت،  2
. 05 ًديى لخػش، مشظو ظبم رهشه، ص  3
. 08 خمُذ بىصٍذة، مشظو ظبم رهشه، ص  4
. 05 المُت آًذ بللاظم، مشظو ظبم رهشه، ص  5
. 07 ًديى لخػش، مشظو ظبم رهشه، ص  6
بُت في جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت  7 ميشىسة ، مزهشة -(2012-2001)دساظت خالت الجضاةش خالٌ الفترة – نبذ الحمُذ نفُف، فهالُت العُاظت الػٍش

ملذمت هجضء مً مخؿلباث هُل شهادة اإلااظعخحر في ئؾاس مذسظت الذهخىساه في نلىم الدعُحر، جخطظ الاكخطاد الذولي والخىمُت اإلاعخذامت، كعم 

ت ونلىم الدعُحر، ظامهت فشخاث نباط  . 07، ص 2013/2014الجضاةش، ، -ظؿُف–نلىم الدعُحر، ولُت الهلىم الاكخطادًت والخجاٍس
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بت بأظهل الؿشق التي ال جيلف : مبذأ الاكخطاد في هفلاث الخدطُل - لطذ به أن ًخم جدطُل الػٍش ٍو

ؤلاداسة الجباةُت مطاٍسف هبحرة، ولهزا ًيبغي نلى الذولت أن حهخمذ نلى الخلىُاث اإلاشلى للخدىم في  

بت همىسد هام حهخمذ نلُه الذولت دون غُام ظضء مىه في  الخيالُف مما ًػمً فهالُت الػٍش

 .1جدطُله

: أهداف الضريملة/ رابعا

: ًخم فشع الػشاةب لخدلُم نذة أهذاف جخمشل أهمها فُما ًلي

بت حعمذ بخىفحر اإلاىاسد اإلاالُت للذولت : الهذف اإلاالي - ًلطذ بها حغؿُت ألانباء الهامت، أي أن الػٍش

 .2بطىسة حعمذ لها الىفاء بالتزاماتها اججاه ؤلاهفاق نلى الخذماث اإلاؿلىبت ألفشاد اإلاجخمو

بت مً : الهذف الاكخطادي - م الػٍش هىان ظملت مً ألاهذاف الاكخطادًت ًمىً جدلُلها نً ؾٍش

جدلُم الىمى والاظخلشاس الاكخطادي، مداسبت الػغـ الخضخمي، جدلُم الخىاصن اللؿاعي : بُنها

 .3ئلخ...والجهىي لالظدشماس وجتحُذ ئخفاكاث العىق 

بي : الهذف الاظخماعي - بت لخدلُم أهذاف اظخمانُت مشل جخفُف الهبء الػٍش ًمىً اظخخذام الػٍش

نلى روي الذخل الػهُف أو ئنفاء بهؼ الهُئاث التي جلذم خذماث اظخمانُت مً الػشاةب أو 

 .4فشع غشاةب مشجفهت نلى بهؼ العلو التي جيخج ننها أغشاس اظخمانُت

بت في الذاخل هأداة لللىي اإلاعُؿشة اظخمانُا في مىاظهت الؿبلاث : الهذف العُاس ي - حعخخذم الػٍش

بت حعخخذم هأداة مً أدواث العُاظت الخاسظُت هما في خالت اظخخذام  ألاخشي، هما أن الػٍش

 .5الشظىم الجمشهُت لدعهُل الخجاسة مو بهؼ الذٌو أو للحذ منها جدلُلا ألغشاع ظُاظُت

                                                           
. 30 مدمذ نباط مدشصي، مشظو ظبم رهشه، ص  1
. 12 خمُذ بىصٍذة، مشظو ظبم رهشه، ص  2
. 09 ًديى لخػش، مشظو ظبم رهشه، ص  3
. 08 نبذ الحمُذ نفُف، مشظو ظبم رهشه، ص  4
.  هفغ اإلاشظو، هفغ الطفدت 5
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أهواع الضرائل :   ااملطل الثاوي

أهواع الضرائل في الجسائر : (1-2)  ركمالشكل

 
 .10-08، ص مشظو ظبم رهشهنبذ الحمُذ نفُف، : نلىانخمادا  ، مً ئنذاد الؿالبت:ااصدر
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الىظام الضريبي  : ااملطل الثالح

ت في     ئن جذخل الذولت في الحُاة الاكخطادًت ظىاء بطىسة مباششة أو غحر مباششة ٌهخبر مً ألامىس الػشوٍس

اإلاجخمو، ورلً لخدلُم أهذاف اكخطادًت واظخمانُت وظُاظُت، ومً وظاةل جدلُم رلً اخخُاس الىكام 

بي اإلاالةم . الػٍش

: مفهوم الىظام الضريبي/ أألاال

   هىان مً ًشي أن مفهىمه ًتراوح بحن مىكىسًٍ، اإلافهىم الىاظو واإلاخمشل في أهه مجمىنت مً الهىاضش 

بي مهحن، رلً الىُان الزي ًمشل الىاظهت  ؤلاًذًىلىظُت والاكخطادًت والفىُت التي ًإدي جشاهبها ئلى هُان غٍش

، أما اإلافهىم الػُم فهى ٌهني مجمىنت اللىانذ اللاهىهُت والفىُت التي جمىً مً الاظخلؿام 1الحعُت للىكام

و ئلى الشبـ والخدطُل بي في مشاخله اإلاخخالُت مً الدشَش فه بأهه مجمىنت مدذودة . الػٍش هما ًمىً حهٍش

ومخخاسة مً الطىس الفىُت للػشاةب جخالءم مو الىاكو الاكخطادي والاظخماعي والعُاس ي للمجخمو وحشيل في 

بُت واللىاةذ  هاث واللىاهحن الػٍش لت مدذدة مً خالٌ الدشَش بُا مخيامال ٌهمل بؿٍش مجمىنها هُىال غٍش

بُت . 2الخىفُزًت مً أظل جدلُم أهذاف العُاظت الػٍش

: أسس الىظام الضريبي/ ثاهيا

بي نلى زالزت أظغ هي : 3حهخمذ بيُت الىكام الػٍش

بي، فهي رلً الجهاص الفني وؤلاداسي اإلاعإوٌ : ؤلاداسة الجباةُت - حهخبر ؤلاداسة أداة لخىفُز الىكام الػٍش

بي ورلً مً خالٌ فشع الػشاةب وظباًتها و الػٍش . نً جىفُز الدشَش

بُت - بي اإلاخهلم بدىكُم الخدطُل : العُاظت الػٍش حهبر نً مجمىنت الخذابحر راث الؿابو الػٍش

بي كطذ حغؿُت الىفلاث الهامت والخأزحر نلى الىغو الاكخطادي والاظخماعي خعب الخىظهاث  الػٍش

 .الهامت لالكخطاد

بي - و الػٍش جب أن : الدشَش بُت في شيل كىاهحن، ٍو هى نباسة نً ضُاغت إلابادب وكىانذ العُاظت الػٍش

جخم ضُاغخه بشيل ظُذ إلاىو التهشب، هما ًجب أن جيىن اللىاهحن مشهت ختى جخىُف والكشوف 

 . الاكخطادًت

                                                           
ملذمت لىُل شهادة الذهخىساه في الهلىم ميشىسة  مدمذ لهالوي، دساظت جدلُلُت للىانذ جأظِغ وجدطُل الػشاةب بالجضاةش، أؾشوخت  1

ت ونلىم الدعُحر، ظامهت مدمذ خُػش  -بعىشة–الاكخطادًت، جخطظ نلىم اكخطادًت، كعم الهلىم الاكخطادًت، ولُت الهلىم الاكخطادًت والخجاٍس

. 98، ص 2014/2015الجضاةش، ، 
بي في الجضاةش  2 ملذمت الظخىماٌ مخؿلباث ميشىسة ، مزهشة -دساظت خالت بلباغت كماس والًت الىادي– نبذ العالم واوىان، فهالُت الىكام الػٍش

ت ونلىم  ت، ولُت الهلىم الاكخطادًت والخجاٍس ت، جخطظ دساظاث مداظبُت وظباةُت مهملت، كعم الهلىم الخجاٍس شهادة اإلااظتر في الهلىم الخجاٍس

. 04ص , 2011/2012  الجضاةش،،-وسكلت–الدعُحر، ظامهت كاضذي مشباح 
بُت نلى اظتراجُجُت الاظدشماس في اإلاإظعت، مزهشة  3 ملذمت للحطٌى نلى شهادة اإلااظعتر، جخطظ ميشىسة مبروهت حجاس، أزش العُاظت الػٍش

ت، ظامهت مدمذ بىغُاف  ت، ولُت الهلىم الاكخطادًت ونلىم الدعُحر والهلىم الخجاٍس ت، فشم اظتراجُجُت، كعم الهلىم الخجاٍس  ،-اإلاعُلت–نلىم ججاٍس

 .22، ص 2005/2006 الجضاةش،
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مدخل إلى التحصيل الضريبي : ااملحح الثاوي

 الىلذي  باإلًشادالذولت محزاهُت جذنم فهي بيامله، الجباتي للىكام اإلادشن دوس  الجباتي الخدطیل نملیت جلهب   

 الىظاةل ظمیو جىفحر مو بها اإلاالةمت اإلاياهت ئنؿائها الػشاةب مذیشیت نلى یدخم ما وهزا الهامت الىفلاث لخغؿیت

 الخغؿیت الذولت ججذ وبالخالي ألاكص ى، معخىاه ئلى الخدطیل ویطل وامال دوسها جإدي ختى واإلاادیت البششیت

  .الهامت اإلاطالح نلى لإلهفاق اليافیت

ماهية التحصيل الضريبي : ااملطل  ألاو 

مفهوم التحصيل الضريبي / أألاال

ً ومً بُنها بي خعب آساء وأفياس الخبراء واإلافىٍش :    جخخلف مفاهُم الخدطُل الػٍش

بي هى  - ل كُمت "الخدطُل الػٍش ت والخلىُت التي ًخم بىاظؿتها جدٍى مجمىنت مً ؤلاظشاءاث ؤلاداٍس

ىت الهمىمُت بت مً ملىُت اإلايلف بذفهها ئلى الخٍض  .1"الػٍش

بي هى  - بت اإلاؿبلت في "الخدطُل الػٍش مجمىنت الهملُاث وؤلاظشاءاث التي جإدي ئلى هلل دًً الػٍش

بُت اإلاؿبلت في هزا الطذد ىت الهامت وفلا لللىانذ اللاهىهُت والػٍش  .2"رمت اإلايلف ئلى الخٍض

بي هى  - مجمىنت الهملُاث التي جلىم بها ؤلاداسة اإلاالُت في ظبُل وغو اللىاهحن "الخدطُل الػٍش

ىت الذولت بُت مىغو الخىفُز وبالخالي ئًطاٌ خاضالث الػشاةب ئلى خٍض  .3"وألاهكمت الػٍش

بت مجمىنت مً الهملُاث التي حعتهذف هلل كُمتها مً رمت اإلايلف ئلى  - ًلطذ بخدطُل الػٍش

بت بالىاكهت اإلايشئت لها والعلؿت  شجبـ جدطُل الػٍش ىت الهمىمُت مً أظل اظدُفاء خلها، ٍو الخٍض

م البىً أو  خم الذفو هلذا أو نً ؾٍش اإلاخخططت بخدطُلها وؾشق الخدطُل ومىانُذه وغماهاجه ٍو

ذًت  .4خىالت بٍش

بي هى مجمىنت الهملُاث وؤلاظشاءاث التي جإدي ئلى هلل فا   مً خالٌ الخهاٍسف العابلت  ن الخدطُل الػٍش

بُت اإلاؿبلت في هزا ؤلاؾاس ىت الهمىمُت وفلا لللىانذ اللاهىهُت والػٍش بت ئلى الخٍض . دًً اإلايلف بالػٍش

: العىاصر اارثململة بتلدير ألاثحصيل الضريملة/  ثاهيا

دذد مشاخلها وئظشاءاتها، وللىضٌى ئلى مشخلت جدطُل    جخػمً الػشاةب ظاهبا فىُا ًدىم فشغها وظباًتها، ٍو

بت وهي هما  بت البذ مً اإلاشوس نلى بهؼ الخؿىاث الىاظب ئجبانها مً أظل الحطٌى نلى مبلغ الػٍش الػٍش

 :ًلي
                                                           

1  Piére Beltramr, La Fiscalité En France, Hachette Supérieur, 5eme édition, 1997,p 45. 
. 210، ص 2003 ظىصي نذلي هاشذ، اإلاالُت الهامت، ميشىساث الحلبي الحلىكُت، بحروث، لبىان، بذون ؾبهت،  2
 .230، ص 2011الجامهُت، الجضاةش، الؿبهت الشابهت،   اإلاالُت الهامت، دًىان اإلاؿبىناث نلي صغذود،3

ت ، مطش، :  نبذ الحمُذ مدمذ اللاض ي، مبادب اإلاالُت الهامت  4 ت، الاظىىذٍس ، ص 1984بذون ؾبهت، دساظت في الاكخطاد الهام، داس الجامهاث اإلاطٍش

123 .
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: ثحديد الواكعة اايشئة لطضريملة -1

بت مهُىت جدذًذ اللىانذ الهامت لها، أي الششوؽ الالصمت لخؿبُلها،     ًخىلى اللاهىن الزي ًلشس فشع غٍش

بت، وئهما ًخؿلب ألامش أن ًخدلم  بت ال ًخدلم بزمت شخظ إلاجشد ضذوس كاهىن الػٍش ومً زم فان دًً الػٍش

بت أو مىاظبت فشع  بت وهى ما ٌهشف بالىاكهت اإلايشئت للػٍش باليعبت له الششؽ الزي خذده كاهىن الػٍش

بت له أهمُت هبري مً الىاخُت اللاهىهُت،  بي في رمت اإلايلف بالػٍش بت، وجدذًذ لحكت وشىء الذًً الػٍش الػٍش

بت في جلً اللحكت التي جخدلم فيها الىاكهت اإلايشئت .  1ئر جبذأ اإلاىانُذ اللاهىهُت لخدطُل الػٍش

: ثحديد ألاعاء الضريملة -2

بت ظىاء وان شخطا ؾبُهُا أو  بت أو مً ًخدمل الػٍش بت مً جفشع نلُه الػٍش    هلطذ بىناء الػٍش

ا بت الخؿشق ئلى2انخباٍس :  ، وجلخط ي دساظت وناء الػٍش

بت- 2-1    بت : اخخُاس اإلاادة الخاغهت للػٍش بت، وكذ ًيىن مىغىم الػٍش وهني بها اخخُاس مىغىم أو مدل الػٍش

ماال أو جطشفا أو وشاؾا مهُىا أو ختى شخطا، وفي هزا ؤلاؾاس ًأخز بهحن الانخباس حجم الذخل ومطذسه، 

بت مشل . 3اإلاشهض الاظخماعي والهاةلي واإلاالي: اإلاشهض الصخص ي والكشوف الصخطُت للميلف بالػٍش

بت- 2-2    بت، ًخم الهمل نلى جلذًشها، مً : جلذًش اإلاادة الخاغهت للػٍش بهذ جدذًذ اإلاادة الخاغهت للػٍش

: خالٌ

لت اإلاباششة - مىً : الؿٍش ذ ئلى ؤلاداسة الجباةُت، ٍو بت أو ؾشف آخش بخلذًم جطٍش هىا ًلىم اإلايلف بالػٍش

 : 4جىغُذ رلً هما ًلي

 ذ اإلايلف مً خالله ًطشح اإلامٌى نً ملذاس دخله أو سأط ماله وجلىم ؤلاداسة الجباةُت : جطٍش

بالخدلُم ئرا شىذ في اإلاهلىماث اإلاخىفشة لذحها نً اإلايلف، ورلً باالؾالم نلى السجالث 

ت للميلف، هما جلىم بفشع نلىباث نلى مً ًلذم مهلىماث واربت  .والذفاجش الخجاٍس

 ذ الغحر شترؽ : جطٍش كذ ًلضم اإلاششم شخطا آخش غحر اإلايلف بخلذًم ؤلاكشاس ئلى ؤلاداسة الجباةُت َو

أن جيىن هىان نالكت كاهىهُت جشبـ بحن اإلايلف والصخظ الغحر، هطاخب الهمل الزي ًلذم 

بت نلى ألاظىس و  ئكشاس ئلى ؤلاداسة اإلاالُت باإلابالغ اإلاعخدلت لذًه للهاملحن نىذه والخاغهت للػٍش

 .اإلاشجباث

لت غحر اإلاباششة - بت وفلا لهذة : الؿٍش و هىا حهمل ؤلاداسة الجباةُت نلى جلذًش اإلاادة الخاغهت للػٍش

 :مهاًحر ومإششاث وفلا للؿشق الخالُت

                                                           
. 11 نبذ الحمُذ نفُف، مشظو ظبم رهشه، ص  1
. 10 ًديى لخػش، مشظو ظبم رهشه، ص  2
. 71 ظلُمان نُتر، مشظو ظبم رهشه، ص  3
. 15 المُت آًذ بللاظم، مشظو ظبم رهشه، ص  4
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 بت جلذس جلذًشا ظضافُا نلى : أظلىب الخلذًش الجضافي لطذ به أن كُمت اإلاادة الخاغهت للػٍش ٍو

بي معبلا، وللخلذًش الجضافي ضىسجان  أظاط بهؼ اللشاةً وألادلت التي ًدذدها اإلاششم الػٍش

 .1هما الخلذًش الجضافي اللاهىوي والخلذًش الجضافي الاجفاقي

 بت نلى بهؼ : أظلىب اإلاكاهش الخاسظُت في قل هزا ألاظلىب حهخمذ ؤلاداسة في جلذًش وناء الػٍش

ٌ : الهالماث واإلاكاهش الخاسظُت مشل أي أجها جفشع نلى مكاهش , ئلخ..نذد العُاساث، ئًجاس اإلاجز

بت بذكت  .2خاضت ٌهُنها اللاهىن دون أن حععى للخهشف نلى كُمت اإلاادة الخاغهت للػٍش

  بت معخهُىت بيافت : أظلىب الخلذًش ؤلاداسي جخىلى ؤلاداسة الجباةُت جلذًش اإلاادة الخاغهت للػٍش

الىظاةل التي جمىنها مً رلً، وبىاء نلى ما ًمىنها الحطٌى نليها مً مهلىماث، جلجأ ؤلاداسة ئلى 

ده في آلاظاٌ اللاهىهُت لت هاظشاء سدعي في خالت امخىام اإلايلف نً جلُُذ جطٍش  .3هاجه الؿٍش

 

 :ثحديد سعر الضريملة -3

م جؿبُم ألاظهاس  بت نً ؾٍش بت ئلى ونائها، أي جدذًذ دًً الػٍش بت بأهه وعبت الػٍش    ٌهشف ظهش الػٍش

بت بشيل نام مً ؾشف العلؿاث  خدذد مهذٌ الػٍش بي ٍو الىاسدة في اللاهىن نلى كُمت الىناء الػٍش

بت ًلىم اإلاششم بخدذًذ . الهمىمُت بىاء نلى اخخُاظاتها مً حغؿُت أنبائها ووفلا ألظلىب جدذًذ ظهش الػٍش

بت، أو في ضىسة مبلغ مدذد نلى ول  ت مً كُمت اإلاادة الخاغهت للػٍش بي في ضىسة وعب مئٍى العهش الػٍش

بت ت . 4وخذة مً وخذاث اإلاادة الخاغهت للػٍش و جخخز أظهاس الػشاةب اللُاظُت التي حعخخذم اليعب اإلائٍى

:  هأظلىب لللُاط ضىسجحن أظاظِخحن

و هي جلً الػشاةب التي جفشع بيعبت مدذدة وزابخت مهما حغحرث كُمت الىناء : الػشاةب اليعبُت -

بت اإلادعىبت نلى أظاط مهذٌ زابذ مهما وان حجم اإلاادة  بي، و ًلطذ بها جلً الػٍش الػٍش

بت نلى أسباح الششواث والشظم نلى اللُمت اإلاػافت بت، ومً أمشلت رلً الػٍش  .5الخاغهت للػٍش

بت الخطانذًت - بت وجأخز : الػٍش بت مو جضاًذ حجم اإلاادة الخاغهت للػٍش وحهني اسجفام مهذٌ الػٍش

 .6شيلحن الخطانذًت بالؿبلاث والخطانذًت بالششاةذ

 

 

 

 

                                                           
. 31 هبُلت ظانذ، مشظو ظبم رهشه، ص  1
.  هفغ اإلاشظو، هفغ الطفدت2

. 14 ًديى لخػش، مشظو ظبم رهشه، ص  3
. 14 نبذ الحمُذ نفُف، مشظو ظبم رهشه، ص  4
. 15 ًديى لخػش، مشظو ظبم رهشه، ص  5
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 التحصيل الضريبي  ألاأهدافضماهات: ااملطل الثاوي

 :الضماهات/ أألاال  

 الذیً هزا أخاؽ كذ اإلاششم فان اإلاحزاهُت، في إلاياهتها وهكشا الحذیشت، للذولت باليعبت أهمیت مً للػشیبت إلاا  هكشا

 هزه مجمىم ئلى الجضء هزا في ظيخؿشق  لزا ألاخشي، الذیىن  نً مخمحزا دیىا ججهله التي الػماهاث ببهؼ الػشیبي

 :1الػماهاث

ٌ  مً اإلايلف أمىاٌ وافت نلى امخُاصا الػشیبت دیً الػشیبي اللاهىن  یمىذ :الامخُاص خم -  أو الهلاس، اإلاىلى

 .اللػاةیت الذیىن  اظدیفاء بهذ یيىن  هزا ولىً ألاخشي، الذیىن  مً غحره كبل ألاولىیت له أي

فال  الذولت ججاه دیً أي الػشیبت، نلیه اظخدلذ لى الفشد فان وهىا :اإلالاضاث الػشیبت دیً یلبل ال -

 اإلامٌى للمماؾلت یلجأ ال وختى الهامت، الخضاهت مطالح نلى خفاقا ورلً باإلالاضت، اإلاؿالبت یعخؿیو

 .اإلالاضت جلً ئظشاء بحجت الػشیبت بذفو

ٌ  نلى أي ،"اظترد زم اظمو" :الخالیت اللانذة ئجبام -  أسادئرا  رلً بهذ زم أوال الػشیبت بذفو یلىم أن اإلامى

 أن فله بهذ رلً، خم له زبذ ئرا ولىً بالذفو، التزامه نلى رلً یإزش ال ليي وهزا رلً، فله اإلاهاسغت

. بخهىیػاث الػشاةب ئداسة یؿالب ال أهه بمهنى ئغافاث أیت دون  دفهه ما یعترظو

 متى بهذ رلً اإلاهاسغت زم أوال ملضم فالذفو جدطیلها، یىكف ال صحتها وفي الػشیبت ملذاس في :اإلاىاصنت -

 ضذوس  اإلاذوي أو ث.ق في الحاٌ هى هما جيخكش ال الػشاةب مطلحت أن یهني وهزا اظخدلاكها، وكذ خان

 الجزام في یفطل لم ختى وئن بها اإلايلف كبل مً الػشیبت دفو یخم بل الحىم، یخم ختى جهاتي خىم

 .بهذ الػشیبي

 نلیه، وئهما وكىنها نىذ الػشیبت دفو نلى كادسا یىً لم ئن صمىیت مذة بالػشیبت اإلاذیً یمهل أن یمىً ال -

 .ألاداء الىاظبت الػشیبت جدطیل وكذ هفغ في جدطل والتي جأخحریت غشاماث نلیه جفشع

ٌ  بىفاة الػشیبت دیً اظخدلاق -  یذ في أي ألامىاٌ ئجبام خم لها یىفل الػشیبت خم امخیاص فان وهىا :اإلامى

 ظىاء وسثها أوالده، التي الترهت مً الفشد نلى دینها حعخىفي أن الػشاةب إلاطلحت یمىً أهه بمهنى واهذ،

 .فهال جىصیهها جم كذ أو بهذ جىصم لم

نلى  جدطل الػشاةب مطلحت أن مً بالشغم أهه أي: بالخهىیػاث الػشاةب ئداسة مؿالبت یمىً ال -

ٌ  دفو وأن خطل ئرا ما فاهه اظخدلاكها، وكذ غشیبت دفو نذم ظشاء مً جأخحریت غشاماث  ئما خؿأ اإلامى

 مطلحت الػشاةب مؿالبت غحر مً اظتردادها له فیدم كاهىهیت غشیبت مً نلیه یعخدم مما أهثر أو

. ألامىاٌ جلً اججاه فىاةذ بأیت أو بخهىیػاث

                                                           
ملذمت ميشىسة ، أؾشوخت -2010 و 2000دساظت خالت الجضاةش مابحن – ظفُان بىصٍذ، نىاةذ الخدطُل الجباتي ومعاهمتها في اإلاحزاهُت الهامت للذولت  1

ت ونلىم الدعُحر، ظامهت جلمعان،  لىُل شهادة الذهخىساه في نلىم الدعُحر، جخطظ مالُت، كعم نلىم الدعُحر، مههذ الهلىم الاكخطادًت والخجاٍس

. 155-154، ص ص 2015/2016 الجضاةش، 
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 یعجض نً الزي اإلايلف أمىاٌ نلى ؤلاداسي  بالحجض جلىم أن الػشاةب إلاطلحت یمىً :ؤلاداسي  الحجض -

اإلامٌى  خعاباث نلى جحجض الػشاةب أن إلاطلحت یمىً فهىا مدذدة، أوكاث في بالػشیبت الىفاء

 ظشیها بذیً الىفاء نلى اإلايلف ججبر ختى الهلاساث أو اإلاىلىالث بهؼ نلى بالحجض جلىم وكذ بالبىىن،

 الهلني اظخفاءا اإلاضاد في الهلاس مً اإلاحجىصاث جلً ببیو جلىم فاجها العذاد نذم خالت وفي الذولت،

 .لذینها

الػشاةب مً  ئداسة جمىً ألجها هكشا الػشاةب ، بهؼ لخدطیل اإلاىبو مً الحجض ؾشیلت انخماد -

 ٌ  .نىاء دون  مً وامال خلها نلى الحطى

 جػش ختى ال فيها، الفطل ظشنت في سغبت وهزا الػشیبیت، اإلاىاصناث في للفطل ئداسیت لجان نلى الانخماد -

 .الخأخحر ظشاء مً الهامت الخضاهت مطالح

ت اإلاػایلاث -  التي جطذس ألاخشي  والذواةش العفش دواةش مىو نلى أخیاها الػشیبیت اللىاهحن جخظ :ؤلاداٍس

مً  نلیه ما ظذد كذ ؾالبها أن مً الخأهذ كبل ججذیذها أو ئضذاسها مً ججذدها، أو جشاخُظ

 .دفهها مً التهشب الػشاةب وججىب لخدطیل حعهیال ورلً الػشاةب،

 الدششیهاث الػشیبیت، أخيام مخالفاث نلى ومذهیت ظىاةیت ظضاءاث اإلاششم یػو فلذ هزا ليل وئهماال -

ٌ  غمان منها الغایت جيىن  مً  نليهم ما یعخدم دفو مً اإلامىلحن تهشب مىوو  خلىكها نلى الخضاهت خطى

 .غشاةب

 : هداف/ ثاهيا

ىت جضوٍذ في هاما دوسا الػشاةب جلهب     و الهمىمُت اإلاشافم بتزوٍذ بذوسها جلىم التي للذولت الهمىمُت الخٍض

 واكخطادي، لزلً حععى الذولت مً وساء نملُت اظخماعي جىاصن  وجدلُم وحغؿُتها الهامت الىفلاث مخخلف

 : 1ئلى الخدطُل

 .الهامت والىفلاث ؤلاًشاداث بحن الخىاصن  خلم -

ً بفػل الىؾني الاكخطاد نلى الحفاف -  .الذولت إلاحزاهُت اإلاخىاضل الخمٍى

 .جدطُلها غمان وبالخالي الهامت العلؿت أنماٌ مً الػشاةب فشع -

 .مشافلها وحعُحر الذولت جىكُم -

 .الهلىباث مخخلف ؾٍشم نً التهشب مىو -

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 76 نبذ العالم واوىان، مشظو ظبم رهشه، ص  1
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 الجسائر في الضريبي التحصيل إجراءات: لحالثا ااملطل

بي الخدطُل ظحر نً الخدذر كبل     هزلً ًيىن  ووي للذفو وكابلُت اظخهذاد نلى اإلايلف ًيىن  أن البذ الػٍش

بت ًخػهه ججاسي  وشاؽ بىظىد ًطشح أن البذ  مجاالث حعّحر التي واللىاهحن لللىانذ بامخشاله ورلً للػٍش

بت  .الػٍش

 :ااطف ثكويً/ أألاال

حن أو ؾبُهُحن ضفتهم واهذ مهما ألاشخاص ًلىم    ً مهىٍى  الػشاةب مفدشُت  لذي ًىدم ظباتي ملف بخيٍى

خػمً وشاؾهم بها ًضاولىن  ظىف التي للمىؿلت الخابهت  : 1ًلي ما اإلالف ٍو

 اإلالىُت، أو الىشاء نلذ مً وسخت ؤلاكامت، شهادة ألاضلي، اإلاُالد شهادة: الؿبُهُحن لألشخاص باليعبت -

ش الجباةُت، للىغهُت خؿي ؾلب  .اللػاتي اإلادػش جلٍش

حن لألشخاص باليعبت -  أو الىشاء نلذ اإلاإظعت، هُيل وششواةه، للمعحر ألاضلُت اإلاُالد شهادة: اإلاهىٍى

ش الجباةُت، للىغهُت خؿي ؾلب وششواةه، للمعحر ؤلاكامت شهادة اإلالىُت،  .اللػاتي اإلادػش جلٍش

 :معين جملائي لىظام ااكطف إخضاع/ ثاهيا

 الىكام اخخُاس ًخم الجضافي، والىكام الحلُلي الىكام وهما الجضاةش، في الجباةُت ألاهكمت مً هىنحن هىان   

 أو معخىسد أو مهىىي  شخظ نً نباسة اإلايلف وان ئرا ًماسظها، التي اليشاؾاث ؾبُهت خعب للميلف اإلاىاظب

 ؤلاخػام هكام جدذًذ فُيىن  ألاخشي  لليشاؾاث باليعبت أما الحلُلي، للىكام جللاةُا ًخػو فاهه ظملت باتو

 .  2اليشاؽ لؿبُهت وفلا ًيىن  الزي اإلادلم ألانماٌ سكم خعب

 :الضرائل ثحصيل ألا بالدفع إلاشعار ثحضير/ ثالثا

 بهذ اللباغت، ئلى بالخىظه ًلىم الزي للميلف بالذفو ؤلاشهاس وئسظاٌ بخدػحر الػشاةب مفدشُت جلىم   

بت ًخظ والزي ؤلاشهاس هزا نلى خطىله بت (IRG)  ؤلاظماليالذخل نلى الػٍش  (IBS) الششواث أسباح نلى والػٍش

ا، ؤلاشهاس هزا باسظاٌ الػشاةب مفدشُت جلىم  جدلُم فيها ًخم التي للعىت اإلاىالُت العىت مً ظاهفي شهش في ظىٍى

 جدلُم فيها جخم التي العىت مً 04/01 كبل وئنادتها (G01) حعمى وزُلت بمأل ًلىم الزي اإلايلف ؾشف مً الذخل

 حعمى أخشي  وزُلت ئلى اإلاهلىماث بىلل الػشاةب مفدشُت جلىم اإلايلف ؾشف مً ئًذانها وبهذ الذخل،

Prématrice  وزُلت اإلافدشُت جبهض زم  والهىىان والغشامت الذخل ومبلغ الجباتي والشكم والللب الاظم نليها مذون 

 (G01)بت وخعاب نلُه اإلاىظىدة اإلاهلىماث بىلل ًلىم الزي اإلاُياهىغشافي اإلاشهض ئلى  حعمى وزُلت نلى الػٍش

                                                           
 .64-63مدمذ لهالوي، مشظو ظبم رهشه، ص ص 1
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ٌ  نىذ . 1بالذفو ؤلاشهاس  الطىذوق  أمحن ئلى ؤلاشهاس هزا بخلذًم جلىم الػشاةب، كباغت ئلى بالذفو ؤلاشهاس وضى

 : 2واآلحي وهي بها الذفو للميلف ًمىً التي الؿشق  بمخخلف اإلابلغ دفو ًيىن  أًً الذفو مطلحت في اإلاىظىد

بت مبلغ دفو نملُت ملابل :هلذا الذفو - ش الطىذوق  أمحن ًلىم الػٍش  الاظخالم وضل حعمى وزُلت بخدٍش

Quittance  الىزُلت هزه وجخػمً للميلف اإلاادي الذفو جشبذ والتي اللباغت بؿابو مخخىمت وجيىن 

بت هىم الخأخش، غشامت مبلغ الجباتي، الشكم : الخالُت البُاهاث   .اإلاذفىنت الػٍش

م نً الذفو - ذي ضً أو الشًُ ؾٍش لت جيىن  نىذما :بٍش بت بمبلغ بىيي بشبً الذفو ؾٍش  ًلىم الػٍش

ش الطىذوق  أمحن بت، بمبلغ لشًُ الطىذوق  أمحن اظخالم ًشبذ الاظخالم، وضل بخدٍش  الىضل هزا الػٍش

ىت ئلى الشُياث باسظاٌ ًلىم زم اللباغت، بؿابو مخخىم ًيىن   H10) )حعمى بىزُلت مشفلت الىالًت خٍض

لها جلىم التي . اإلاشهضي  البىً ئلى بخدٍى
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آليات التحصيل الضريبي : لحااملحح الثا

بت التي ًخم جدطُلها ولِغ فُما ًفشع مً الػشاةب، خُض  بي في همُت الػٍش    جلاط هفاءة الىكام الػٍش

بُت ولِغ ما جم جلذًشه نلى  ٌعخخذم ألاظاط الىلذي والزي ًلىم نلى كُاط ما جم جدطُله في العىت الػٍش

اإلايلفحن، وجخخلف ؾشق الخدطُل وجخهذد مً دولت ألخشي ومً ميلف آلخش ورلً خعب ؾبُهت الذخل 

بت بت، وخعب جىكُذ جدطُل الػٍش . الخاغو للػٍش

 إشكالية التهرب الضريبي: ااملطل  ألاو 

بُت مً اإلايلف بها البذ لىا مً جىاٌو  قاهشة التهشب    كبل الخؿشق ئلى الؿشق اإلاهخمذة في جدطُل دًً الػٍش

بي  بتجفشذ وحهذدث ضىسهاالتي الػٍش ، ظىاء مً خُض الىظاةل أو ألاظالُب  في أوظاؽ اإلايلفحن بالػٍش

ولهزا أضبدذ . اإلاهخمذة لدشهذ في آلاوهت ألاخحرة أبهادا خؿحرة، فأضبدذ قاهشة ناإلاُت مشجبؿت بالػشاةب

حهخبر مً أبشص الهلباث التي جىاظهها الذولت في سظمها وجىفُزها إلاخخلف ظُاظاتها، مما ٌعخذعى غشوسة 

    .مجابهتها بشتى العبل والىظاةل اإلاخاخت

: مفهوم التهرب الضريبي/ أألاال

داث صحت افتراع ئن   بت اإلايلف ؾشف مً اإلالذمت الخطٍش  وكىانخه ألاخحر هزا وعي مذي نلى كاةم بالػٍش

بي بالىكام بت دفو مً التهشب ئلى به ًإدًان ما غالبا واللزان نلُه اإلاؿبلت الػشاةب ومجمل الػٍش  وفي هزا الػٍش

:  للذ حهذدث اإلافاهُم التي ظاء بها اإلاخخطىن في هزا اإلاجاٌ ومً بُنها هجذؤلاؾاس 

بي هى  - بُت "التهشب الػٍش رلً العلىن الزي مً خالله ًداٌو اإلايلف اللاهىوي نذم دفو الػٍش

بي ًخخز  اإلاعخدلت نلُه ولُا أو ظضةُا دون أن ًىلل نبئها ئلى شخظ آخش، ولخدلُم التهشب الػٍش

 .1"اإلايلف اللاهىوي نذة ؾشق وأظالُب كذ جيىن مششونت أو غحر مششونت

فً جفادي الىكىم في ظاربُت اللاهىن الجباتي والاظخفادة مً الشغشاث التي " بأهه J.C.Martinezنشفه  -

 .2"ٌشخملها

بي ًىؿىي نلى اهتهان للاهىن الػشاةب مً أظل الهشوب مً الػشاةب ولُا أو ظضةُا أو  - التهشب الػٍش

. 3للحطٌى نلى اظترداد الػشاةب

 

 

                                                           
بي في الجضاةش، داس كشؾبت لليشش و الخىصَو، الجضاةش، الؿبهت ألاولى،   1 . 06، ص 2004هاضش مشاد، التهشب و الغش الػٍش

2 Jean Claude Martinez, La Fraude Fiscale, Edition PYF, Paris, France, 1984, P 13. 
3
  Marc Dassesse, Pascal Minne, Droit fiscal : Principes généraux et impôts sur les revenus, Emile Bruylant, 

Bruxelles, 5
éme 

éd, 2001, P 13. 
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 :أشكاو التهرب الضريبي/ ثاهيا

و الجباتي، وهى ما ًؿلم     ًخم الخخلظ مً دفو اإلاعخدلاث الجباةُت باظخغالٌ الشغشاث اإلاىظىدة في الدشَش

داث واربت والخذلِغ، وهى ما ًؿلم نلُه  نلُه بالتهشب اإلاششوم، أو باظخخذام ؾشق اخخُالُت، هخلذًم جطٍش

. بالتهشب غحر اإلاششوم

بي)التهشب اإلاششوم  - بت، هدُجت الاظخفادة مً بهؼ : (الخجىب الػٍش هى جخلظ اإلايلف مً أداء الػٍش

بت دون أن جيىن هىان  بي والتي ًيخج ننها الخخلظ مً دفو الػٍش و الػٍش الشغشاث اإلاىظىدة في الدشَش

هاث 1مخالفت للىطىص اللاهىهُت بت ولُا أو ظضةُا دون مخالفت الدشَش ، أي الخخلظ مً نبء الػٍش

بي والتي جشظو ئلى هلظ  و الػٍش الجباةُت ورلً باظخفادجه مً الفشاغاث اللاهىهُت اإلاىظىدة في الدشَش

و ونذم ئخيام ضُاغخه لزا ٌعمى التهشب اإلاششوم وىن اإلايلف ٌهمل في ئؾاس كاهىوي . في الدشَش

بي)التهشب غحر اإلاششوم  - بي جلً العلىهُاث واإلاماسظاث التي جخم : (الغش الػٍش ًلطذ بالغش الػٍش

بت وهزا خاسط ئؾاس اللاهىن، أي أجها ولها مماسظاث غحر مششونت . 2بهذف الخداًل و ججىب أداء الػٍش

دت نمذا ألخيام  فه بأهه تهشب ملطىد مً ؾشف اإلايلف هدُجت مخالفخه الطٍش هما ًمىً حهٍش

بي كطذا مىه لهذم دفو الػشاةب اإلاعخدلت نلُه، مً خالٌ الامخىام نً جلذًم  اللاهىن الػٍش

فت ذ هاكظ أو وارب أو ئنذاد كُىد وحسجُالث مٍض ذ بمذاخُله أو جلذًم جطٍش . 3الخطٍش

أألاجه التشابه ألاالاختالف بين التجىل الضريبي ألاالغش الضريبي : (1-2 ) ركم الجدألاو 

أوظه الدشابه 

بت ولُا أو ظضةُا -  .ول منهما ظلىن حهذف مً خالله اإلايلف ئلى الخخلظ مً دفو الػٍش

 .ول منهما هاجج نً ظىء هُت -

بي في الذولت - . ول منهما ًإدي ئلى اهخفاع الخدطُل الػٍش

أوظه الاخخالف 

بي  بي الخجىب الػٍش الغش الػٍش

و  - ًخم باظخهماٌ سغشاث كاهىهُت في الدشَش

 .الجباتي

. ال ٌهاكب نلُه اللاهىن  -

و  - ًخم باظخهماٌ أظالُب مخالفت للدشَش

 .الجباتي

هاكب نلى اسجيابه - مت َو . ٌهخبره اللاهىن ظٍش
ف العابلت:ااصدر .  مً ئنذاد الؿالبت انخمادا نلى الخهاٍس

 

 

                                                           
. 40-39خمُذ بىصٍذة، مشظو ظبم رهشه، ص ص   1

. 170 مدمذ نباط مدشصي، مشظو ظبم رهشه، ص  2
. 40 خمُذ بىصٍذة، مشظو ظبم رهشه، ص  3
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: أسملاب التهرب الضريبي/ ثالثا

بي ًشظو ئلى وظىد بِئت جىفشث فيها الششوؽ اإلاالةمت الحعام هزه    ئن ظبب اظخفداٌ قاهشة التهشب الػٍش

: الكاهشة، لزلً ٌهخبر وظىد هزه ألاخحرة هدُجت لهذة أظباب هزهش منها

 : سملاب ااتعطلة بااكطف بالضريملة -1

   جخهلم أظباب التهشب أظاظا باإلايلف هفعه وجىذسط فيها انخباساث هفعُت وأخالكُت ومالُت، فيلما صاد الىعي 

شظو غهف الىعي ئلى نذة نىامل منها بي، ٍو بي وألاخالقي كل التهشب الػٍش : 1الػٍش

بت أن انخلاد -  .ملابل دون  مالي اكخؿام هي الػٍش

 .مهىىي  شخظ وهي الذولت بعشكت ًلىم شٍشف ظاسق  هى الػشاةب مً اإلاتهشب أن انخلاد -

باإلاىفهت  نليهم ٌهىد ال فُما أمىالهم بدبزًش اإلايلفىن  ٌشهش خُض الهمىمُت، الىفلاث جخطُظ ظىء -

 .الهامت
 

 : سملاب التشريعية -2

بي، ومذي  بي وهؿاكه والتي جشجبـ بؿبُهت الخىكُم الفني الػٍش    جىظذ نذة نىامل جإزش نلى التهشب الػٍش

بي، خُض هزهش منها و الػٍش : 2اظخلشاس الدشَش

بُت ونذم اظخلشاسها - هاث و اللىانذ الػٍش  .حهلذ الدشَش

 .اإلاغاالة في حهذد الػشاةب و اسجفام ظهشها -

 .غهف ونذم ضشامت اللىاهحن في مهاكبت اإلاتهشبحن -
 

 : سملاب الاكتصادية -3

بي بحن     جإزش الكشوف الاكخطادًت التي ًمش بها ول مً الذولت و اإلايلف نلى معخىي اهدشاس التهشب الػٍش

مىً جلخُظ هزه الكشوف لىال الؿشفحن في بُت، ٍو : 3أوظاؽ اإلايلفحن بالػٍش

بي، خُض هجذ أن مُل اإلايلف هدى  - جإزش الكشوف الاكخطادًت الخاضت باإلايلف نلى التهشب الػٍش

ذ ولما ظاء مشهضه اإلاالي والهىغ صحُذ بُت ًٍض  .التهشب مً دفو الػٍش

لل في أوكاث سخاةه - بي في أوكاث الىعاد التي ًمش بها الاكخطاد الهام للذولت، ٍو ذ التهشب الػٍش  .ًٍض

 

                                                           
. 76ظلُمان نُتر، مشظو ظبم رهشه، ص  1

بُحن  2 ض كخاٌ، أظلىب جفهُل الشكابت الجباةُت في الحذ مً التهشب و الغش الػٍش ميشىسة ، مزهشة -2008 ئلى 2003خالت الجضاةش مً –نبذ الهٍض

ت  ملذمت غمً مخؿلباث هُل شهادة اإلااظعخحر في نلىم الدعُحر، جخطظ مالُت ومداظبت، كعم نلىم الدعُحر، مههذ الهلىم الاكخطادًت والخجاٍس

 . (بخطشف) 10-9، ص ص 2008/2009، الجضاةش، -اإلاذًت–ونلىم الدعُحر، اإلاشهض الجامعي الذهخىس ًديى فاسط 
 .23 المُت آًذ بللاظم، مشظو ظبم رهشه، ص  3
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 : سملاب إلادارية -4

   ألامش هىا ًخهلم بىفاءة ؤلاداسة الجباةُت، ئر أن الىلاةظ اإلاىظىدة فيها هي التي جدذ مً هفاءتها، ومىه جذفو 

بي، وجخجلى أهم هزه الىلاةظ في ما ًلي : 1باإلايلف ئلى التهشب الػٍش

، والتي ماصالذ ال حشبو سغبت الهاملحن مما (الىلل، الشواجب، الحىافض)غهف الىظاةل اإلاادًت واإلاالُت  -

 .ًذفههم ئلى الخلطحر في الاؾالم بمعإولُاتهم الىقُفُت نلى أهمل وظه

ت ظىاء مً الجاهب الىمي أو الجاهب الىىعي -  . غهف ؤلامياهُاث البشٍش

. حهلذ و هثرة ؤلاظشاءاث الشوجُيُت -

 

 طرق التحصيل الضريبي: ثاويااملالل او

 لدعهیل الؿشق  مً مجمىنت ألاخحرة هزه وغهذ جدطیلها، في والذولت الػشیبت دفو في الفشد معانذة أظل    مً

 .ظیىلتها ئلخماط أظل مً هزا و نملها

الملريلة العادية / أألاال

بت مً اإلايلفحن، بدُض أهه في هزه الحالت ًلتزم اإلايلف      لت الىدًت هي ألاضل في دفو كُمت الػٍش ئن الؿٍش

بت وفم نذة ؾشق وجلىُاث ًمىً خطش أهمها  بذفو ما نلُه مً مبالغ معخدلت، وبالخالي ًخم جدطُل الػٍش

: فُما ًلي

: طريلة التوريد ااملاشر -1

بُت ؾىانُت ومً جللاء هفعه، وخعب هزه  بت ئلى الجهاث الػٍش    ورلً بأن ًلىم اإلايلف بخىسٍذ كُمت الػٍش

بت جخؿش ؤلاداسة الجباةُت  لت ًخم الذفو مباششة مً ؾشف اإلايلف، خُض بهذ أن ًخم جدذًذ دًً الػٍش الؿٍش

بُت ئلى الجهت اإلاخخطت في  اإلاعخدم نلُه بمُهاد الذفو وؤلاظشاءاث التي ًجب ئجبانها لخىسٍذ كُمت الػٍش

بُت ما لم  اإلاُهاد أو اإلاىانُذ اإلازوىسة، وهزا هى ألاضل ؾاإلاا أن اإلايلف ًلىم بخلذًم ئكشاساجه ئلى ؤلاداسة الػٍش

لت نذة أشياٌ وهي : 2ًىً هىان جذلِغ وجػلُل بخطىص هزه ؤلاكشاساث، وكذ جأخز هزه الؿٍش

بت دفهت واخذة -  .دفو كُمت الػٍش

ؾىابو الذمغت ورلً في ضىسة ششاء ؾىابو أو أوساق مذفىنت أو التزام بلُذ أو حسجُل بهؼ ألانماٌ  -

 .في السجالث

 

 

                                                           
ض كخاٌ، مشظو ظبم رهشه، ص ص   1 . 11-10نبذ الهٍض

. (بخطشف) 16 ًديى لخػش، مشظو ظبم رهشه، ص  2
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:  طريلة التوريد عً طريم  كساط االدمة مسمللا -2

ىت الهمىمُت،  بُت ئلى الخٍض    كذ ال جيخكش مطلحت الػشاةب ئلى جهاًت العىت ختى ًلىم اإلايلف بخىسٍذ الػٍش

ا بت التي ًخىكو أن ًذفهها ظىٍى خُض . وئهما جلضمه بذفو أكعاؽ ملذما جدىاظب مو دخله اإلاخىكو وملذاس الػٍش

بُت مما  لت جلٍش بت التي حعخدم نلُه في جهاًت العىت بؿٍش ًلتزم اإلايلف بذفو هزه ألاكعاؽ مً كُمت الػٍش

ت أو زالزُت أو ظذاظُت في آلاظاٌ اإلادذدة مً  ًجهله ًلىم بخىسٍذ اإلابالغ في شيل دفهاث ًمىً أن جيىن شهٍش

بت، زم  بت، وفي جهاًت العىت جخىلى ؤلاداسة الجباةُت جدذًذ دًً الػٍش ؾشف ؤلاداسة الجباةُت جدذ خعاب الػٍش

بت اإلاعخدلت، فارا واهذ اإلاذفىناث  جلىم بهملُت اإلالاضت بحن كُمت ألاكعاؽ اإلاذفىنت وكُمت الػٍش

بت وئن وان  بت في رمت اإلايلف، كام هزا ألاخحر بدعذًذ ما جبلى نلُه مً الػٍش بُت أكل مً دًً الػٍش الػٍش

بت الىاظب دفهها، كامذ مطلحت الػشاةب بعذاد معخدلاجه  ئظمالي ما دفهه مً أكعاؽ ًفىق ملذاس الػٍش

ىت الهمىمُت مما . أو كُذث له هأكعاؽ ملذمت للعىت الخالُت لت بخىفحر مىاسد مخجذدة للخٍض جمخاص هزه الؿٍش

بت نلى اإلايلف وججهل أداءها  ٌعانذها نلى جلبُت اخخُاظاث ؤلاهفاق، هما حعانذ نلى جخفُف نبء الػٍش

بت نلى أسباح الششواث التي جذفو خعب . 1ظهال ومِعىسا للذ أخز اإلاششم الجضاةشي بهزه الخلىُت في الػٍش

 هىفمبر، مً العىت 20 ظىان، الدعبُم الشالض 20 ماسط، الدعبُم الشاوي 20الدعبُم ألاٌو : آلاظاٌ الخالُت

. 2التي جم فيها جدلُم ألاسباح

: طريلة الاكتملاع مً ااصدر -3

لت  بُت ئلى ؾٍش    حهخبر مً أهم ؾشق جدطُل الػشاةب، خُض جلجأ ؤلاداسة الجباةُت بطذد جدطُل الػٍش

التي جخمحز نً غحرها مً ؾشق الجباًت مً هاخُت لجىء ؤلاداسة الجباةُت  (الحجض مً اإلاىبو)الاكخؿام مً اإلاطذس 

بت نلى الذخل، ألامش الزي ًإدي ئلى جضوٍذ الذولت جبانا  ئلى جؿبُلها في اللحكت التي ًدطل فيها اإلايلف بالػٍش

بُت معخمشة بُت مً ؾشف شخظ آخش . بدطُلت غٍش لت نلى دفو الػٍش غحر  (ؾشف زالض)وجىؿىي هزه الؿٍش

ىت الهمىمُت وفم اللىانذ  ىسدها ئلى الخٍض بت اإلاعخدلت ٍو اإلايلف اللاهىوي بها، فُلىم بحجض كُمت الػٍش

لت الاكخؿام مً اإلاطذس ئرا جىافشث الهالكت اللاهىهُت  بحن  (داةيُت، مذًىهُت)اإلاىكمت لزلً، وجؿبم ؾٍش

بت واإلامٌى لها وال ًخفى ما لهزا ألاظلىب مً ممحزاث ليل مً ؤلاداسة الجباةُت . 3اإلايلف اللاهىوي بالػٍش

ىت الهمىمُت ورلً لألظباب الخالُت بت خُض أهه مً أهثر ؾشق الجباًت مالةمت للخٍض : 4واإلايلف بالػٍش

تها - بُت واظخمشاٍس  .ظهىلت وظشنت الخدطُل مما ًإدي ئلى وفشة ؤلاًشاداث الػٍش

بت، خُض جلخؿو كبل خطٌى اإلايلف هفعه نلى الذخل -  .اظخدالت التهشب مً الػٍش

                                                           
 : مً ئنذاد الؿالبت باالنخماد نلى 1

 .16ًديى لخػش، مشظو ظبم رهشه، ص  -

. 17المُت آًذ بللاظم، مشظو ظبم رهشه، ص  -
. 54 كاهىن ؤلاظشاءاث الجباةُت، مشظو ظبم رهشه، ص ،164 اإلاادة  2
. (بخطشف) 17 نفُف نبذ الحمُذ، مشظو ظبم رهشه، ص  3
. 37 خمُذ بىصٍذة، مشظو ظبم رهشه، ص  4
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بت وجىسٍذها ال ًخلاض ى أظشا هكحر  - اهخفاع الىفلاث الجباةُت، ألن الصخظ اإلايلف بخدطُل الػٍش

 .رلً

بت وفي أغلب ألاخُان ًجهل ملذاسها -  .ال ٌشهش اإلايلف بىكو الػٍش

لت أجها حهخمذ في ظباًتها نلى شخظ زالض غحر ؤلاداسة الجباةُت، كذ ال ًيىن نلى     ما ٌهاب نلى هزه الؿٍش

بت التي ًخهحن  نلم جام بلىاهحن الػشاةب ، مما ًإدي ئلى نذم جىفُله في جفعحرها وفي جلذًش كُمت الػٍش

ذ نً ما  بي ًٍض ىت الهمىمُت أو ئلى اظخلؿام غٍش اظخلؿانها، ألامش الزي كذ ًإدي ئلى غُام خلىق الخٍض

م خطمها مً ألاظشاء لذي . 1ًجب بت نلى ألاظىس نً ؾٍش لت في الجضاةش باليعبت للػٍش ًخم جؿبُم هزه الؿٍش

. ضاخب الهمل

 :إلاثفاكیة الجدألالة أألا الرزماهة أسطوب -4

 الخيلیفیت، ملذسجه جفىق  ظباةیت دیىن  نلیه جشجبذ الزي اإلايلف حعانذ والتي الدعذیذ في اإلاهمت الؿشق  مً    فهي

 في والىاججت الذیىن  لهزه اليامل الفىسي الدعذیذ نلى كذسجه نذم فیه یبرس بؿلب الجباةیت للمطالح یخلذم لزلً

 نلذ ئبشام یخم لزلً وزشوجه اإلايلف، دخل نلى ئظشاءها جم التي الخفخیش أو اإلاشاكبت نملیاث نً ألاخیان، أغلب

ٌ  حعذیذ  فيها جشاعى بدیض هزه ؤلاجفاكیاث، مشل إلبشام كاهىها اإلاإهل بانخباسه اللابؼ بحن اجفاقي بشيل مجذو

. 2مإكذ بشيل ولى اإلايلف نلى الجباتي الهبء جخفیف وظاةل مً هامت وظیلت فهي  وبالخاليالخضیىت، خلىق 

: الملريلة الجبرية/ ثاهيا

لت     اهُت وهي ؾٍش
ّ
لت الش ٍش

ّ
ف جلجأ ئلى الؿ

ّ
بت مً ماٌ اإلايل نىذ اظخدالت اظخفاء ؤلاداسة الجباةُت لذًً الّػٍش

بت بلىة اللاهىن وفي  الّخدطُل ؤلاظباسي، وفي هزه الحالت فاّن ؤلاداسة الجباةُت جلىم بخدطُل دًً الّػٍش

لت لها الهذًذ مً آلالُاث وألاهماؽ   ٍش
ّ
فحن، هزه الؿ

ّ
بهؼ ألاخُان الاظخهاهت باللّىة الهمىمُت ولِغ باسادة اإلايل

 :مً بُنها

 :التىبيه -1

بت كبل      بت آظاال كاهىهُت لدعذًذ الػٍش كبل البذء في مماسظت اإلاخابهاث، جمىذ ؤلاداسة الجباةُت اإلايلف بالػٍش

بُت همشخلت أولى، خُض ًشظل كابؼ الػشاةب  خم فيها ئسظاٌ ؤلاهزاساث الػٍش دخىلها خحز الاظخدلاق، ٍو

ادة نلى مجمىم ول خطت  بحن هزا ؤلاهزاس ٍص بت مسجل في ظذٌو الػشاةب، ٍو ئهزاسا ئلى ول ميلف بالػٍش

خ الششوم في الخدطُل وفي خالت نذم الدعذًذ مو . 3اإلابالغ اإلاؿلىب أداؤها وششوؽ الاظخدلاق وهزا جاٍس

                                                           
. 17 نبذ الحمُذ نفُف، مشظو ظبم رهشه، ص 1

. 153-152 ظفُان بىصٍذ، مشظو ظبم رهشه، ص ص  2
 .47 كاهىن الػشاةب اإلاباششة والشظىم اإلامازلت، مشظو ظبم رهشه، ص ،144 اإلاادة 3
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غُاب شيىي مشفلت بؿلب الخأظُل اللاهىوي للذفو، ًلىم كابؼ الػشاةب باسظاٌ سظالت جزهحر للمذًً 

بت كبل  . 1 ًىما مً الخبلُغ بأٌو كشاس مخابهت15بالػٍش

 

 :ممارسة ااتابعات  -2

ً اللػاةُحن ورلً بدىم اللىة الخىفُزًت     جخم اإلاخابهاث نلى ًذ أنىان ؤلاداسة اإلاخهمذًً كاهىها أو اإلادػٍش

جخمشل هزه ؤلاظشاءاث في الغلم اإلاإكذ للمدل اإلانهي . اإلامىىخت للجذاٌو مً ؾشف الىصٍش اإلايلف باإلاالُت

 .والحجض والبُو

بي، : الغلم اإلاإكذ للمدل اإلانهي - هزا ؤلاظشاء ًذخل غمً ؤلاظشاءاث الشدنُت لخفهُل الخدطُل الػٍش

ش ًلذم مً  خخز مً ؾشف اإلاذًش اإلايلف باإلاإظعاث الىبري ومذًش الػشاةب بالىالًت، بىاءا نلى جلٍش ٍو

بت اإلاهني 6ؾشف اإلاداظب اإلاخابو وال ًمىً أن جخجاوص مذة الغلم   أشهش، ئرا لم ًخدشس اإلايلف بالػٍش

 10مً دًىه الجباتي أو لم ًىخدب سجال لالظخدلاكاث ًىافم نلُه كابؼ الػشاةب ضشاخت، في أظل 

خ الخبلُغ ًلىم اإلادػش اللػاتي أو الهىن اإلاخابو بدىفُز كشاس الغلم اإلاإكذ  . 2أًام مً جاٍس

ٌهخبر الحجض أهم ئظشاء جىفُزي لخدطُل الػشاةب و الشظىم ، خُض ًجىص للابؼ الػشاةب : الحجض -

جىص نىذةز اللُام  بت بمجشد وظىب هزا الخدطُل، ٍو أن ًىظه جيبيها بال مطاٍسف ئلى اإلايلف بالػٍش

الحجض الخىفُزي، الحجض : وجىظذ نذة أشياٌ للحجض مً أهمها. 3بالحجض بهذ ًىم مً جبلُغ الخىبُه

نلى الخدطُل الضساعي، الحجض نلى ألازار واإلابُهاث، الحجض الاظتردادي، الحجض الخىكُفي، الحجض 

  .4الهلاسي 

بت ال : البُو - بت واظخدالت ول ئظشاءاث الخدطُل واإلاخابهت مً جدطُل الػٍش بهذ عجض اإلايلف بالػٍش

ئن بُو ألاشُاء . ًبلى أمام اللابؼ ئال خُاس وخُذ وهى بُو الش يء اإلاحجىص أو ألاشُاء اإلاحجىصة

اإلاحجىص نليها ال ًخم ئال بهذ مىافلت اإلاذًش الىالتي هخابُا لللابؼ وهزلً مً ؾشف والي الىالًت وول 

ظلؿت جلىم بهزا اإلاهام، جخم نملُت ؤلاشهاس بُىم واخذ كبل بذاًت البُو مو جدذًذ ألاشُاء اإلاشاد بُهها 

. 5وهزلً الُىم والعانت التي جبذأ فيها نملُت البُو

 

 

 

 

                                                           
. 47هفغ اإلاشظو العابم، ص  مىشس، 144 اإلاادة 1
   .48  ص رهشه، ظبم مشظو اإلامازلت، والشظىم اإلاباششة الػشاةب كاهىن  ،146اإلاادة  2
 .48 هفغ اإلاشظو العابم، اص ،147 إلاادة 3
بت، أي فهالُت؟، مجلت الخىاضل في الاكخطاد وؤلاداسة واللاهىن، الهذد  4 ، كعم الهلىم 2014، ظبخمبر 39مشاد ميهىبي، ئظشاءاث جدطُل الػٍش

ت، ولُت الحلىق والهلىم العُاظُت، ظامهت   .246صالجضاةش، ،-كاإلات-1945 ماي 08اللاهىهُت وؤلاداٍس
بي، مزهشة  5 مً أظل الحطٌى نلى شهادة اإلااظعتر في الحلىق، فشم ئداسة ميشىسة ظماٌ بذسي، نملُت الشكابت الجباةُت نلى الغش والتهشب الػٍش

 . 80-78، ص ص 2008/2009، 01ومالُت، ولُت الحلىق، ظامهت الجضاةش 
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العلوبات الجملائية ألاالجىحية لسيادة التحصيل : ااملطل الثالح

ٌ  الخهاون  الجباتي نلى الىكام ٌهخمذ    بت، الخاغهت اإلاادة في مً اإلامى  اإلاخبادلت والشلت الجزاهت هزه وجيىن  للػٍش

ٌ  ؤلاداسة بحن بُت ًإدي ال كذ ألهه شً مىكو في واإلامى دم واظباجه الػٍش  أكص ى حعلـ  أن لإلداسة الجباةُتٍو

. الهلىباث

: السيادات بسبل عدم التصريح أألا التأخير في ثلديمه/ أألاال

ادة بيعبت  - ذ العىىي في خالت الػشاةب اإلاباششة، % 25ٍص بت الزي لم ًلذم الخطٍش نلى اإلايلف بالػٍش

ذ ئلى ؤلاداسة في أظل  ادة بيعبت 30وئرا لم ًلذم الخطٍش خ الخبلُغ جؿبم ٍص  .1%30 ًىما مً جاٍس

 ًىما مً 30دط نىذ نذم جلذًم الىزاةم واإلاهلىماث اإلاؿلىبت، وئرا لم جلذم في أظل 1000غشامت  -

ادة بيعبت  خ الخبلُغ جؿبم ٍص  .2جللاةُا% 25جاٍس

دا بالىظىد، اإلاىطىص نلُه في اإلاادة  - بت الزي ال ًلذم جطٍش م، .ع. مً ق183ٌهاكب اإلايلف بالػٍش

. 3دط30.000بذفو غشامت ظباةُت مدذدة ب 

:  السيادات بسبل هلص في التصريح/ ثاهيا

بت ميلف ًطشح نىذما: "م.ع. مً ق193جىظ اإلاادة  - داث بخلذًم ملضم بالػٍش  ؤلاشاسة جخػمً جطٍش

بت، وناء لخدذًذ حهخمذ التي الهىاضش أو ألاظغ ئلى  صحُذ غحر أو هاكطا سبدا أو دخال ًبحن أو الػٍش

 :4وعبت منها جمخظ التي الحلىق  مبلغ نلى ًضاد

 10 %ه أو دط 50.000 مبلغ نً ًلل منها اإلاخملظ الحلىق  اإلابلغ وان ئرا  .ٌعاٍو

 15 %لل دط 50.000 ًفىق  منها اإلاخملظ الحلىق  مبلغ وان ئرا         أو دط200.000  مبلغ نً ٍو

ه  .ٌعاٍو

 25 % دط200.000ئرا وان مبلغ الحلىق اإلاخملظ منها ًفىق . 

ادة مىافلت ليعبت ؤلاخفاء اإلاشجىبت مً ؾشف اإلايلف  - نىذ اللُام بأنماٌ جذلِعُت، جؿبم ٍص

ادة نً  بت، ال ًمىً أن جلل هزه الٍض %. 100، ونىذما ال ًذفو أي خم، جدذد اليعبت ب %50بالػٍش

 

 

 

                                                           
. 48 كاهىن الػشاةب اإلاباششة والشظىم اإلامازلت، مشظو ظبم رهشه، ص ،192 اإلاادة 1
. هفغ اإلاشظو العابم، هفغ الطفدت 2
. 49 ص العابم، اإلاشظو هفغ، 194اإلاادة  3
 .49 هفغ اإلاشظو العابم، ص ،193 اإلاادة 4
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: الغرامات الجملائية ألاالعلوبات الجىحية/ ثالثا

فػال نً الهلىباث الجباةُت اإلاؿبلت، ٌهاكب ول مً جملظ أو خاٌو : "م نلى.ع. مً ق303   جىظ اإلاادة 

بت أو خم أو سظم خاغو له، أو جطفُخه، ولُا        الخملظ باللجىء ئلى أنماٌ جذلِعُت في ئكشاس وناء أي غٍش

ٌ "أو ظضةُا : ، بما ًأحي في الجذو

العلوبات الجملائية ألاالجسائية لطمتهربين مً دفع الضريملة : (2-2)  ركمالجدألاو 

 (الحبغ) الهلىبت (دط)مبلغ الغشامت  (دط)مبلغ الحلىق اإلاخملظ منها 

/  100.000 ئلى 50.000مً  100.000أكل مً 

ً ئلى  500.000 ئلى 100.000مً  1.000.000 ئلى100.000مً   أشهش 6مً شهٍش

 أشهش ئلى ظيخحن 6مً  2.000.000 ئلى 500.000مً  5.000.00ئلى 1.000.000مً

 ظىىاث 5 ئلى 2مً  5.000.000 ئلى 2.000.000مً  10.000.00ئلى 5.000.000مً

 ظىىاث 10 ئلى 5مً  10.000.000 ئلى 5.000.000مً  10.000.000أهثر مً 

. 79 ص  مشظو ظبم رهشه،  كاهىن الػشاةب اإلاباششة والشظىم اإلامازلت،،303 اإلاادة  : نلىا انخماد، مً ئنذاد الؿالبت:ااصدر
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: خالصة الفصل

بُت هي اكخؿام مالي ئظباسي جفشغه الذولت دون ملابل     وعخخلظ مً خالٌ دساظدىا للفطل الشاوي أن الػٍش

. وبشيل جهاتي مً أظل حغؿُت الىفلاث الهامت، باإلغافت ئلى جدلُم أهذاف اكخطادًت واظخمانُت وظُاظُت

بي اإلاالةم والفهاٌ . ومً أظل جىفُز هزا البذ مً اخخُاس الىكام الػٍش

 الجضء حهخبر فهي الػشیبیت الذوسة مً مشخلت آخش هى الػشیبت    هما جؿشكىا في هزا الفطل ئلى أن جدطیل

 مىه و.معبلا مىغىنت مخخلفت لىفلاث جىظه التي ألامىاٌ ظمو أي الذولت، دیً بخدلیم یعمذ الزي الخىفیزي

 في والذولت الػشیبت دفو في الفشد معانذة أظل ومً. الؿشفحن ليل هبحرة أهمیت له الػشیبت جدطیل وكذ فان

بت جدطیلها أخُـ  .الذیً هزا خمایت شأجها مً التي و الػماهاث مً بمجمىنت  دیً الػٍش

بت ٌعبله مجمىنت مً ؤلاظشاءاث التي ًجب ئجبانها للحطٌى نلى     ئن الىضٌى ئلى مشخلت جدطُل الػٍش

بت ومشوسا باخخُاس وجلذًش اإلاادة الخاغهت  اإلابلغ اإلاؿلىب، ورلً بذءا مً جدذًذ الىاكهت اإلايشئت للػٍش

م جؿبُم اإلاهذالث الىاسدة في اللاهىن نلى كُمت  بت ورلً نً ؾٍش بت ووضىال ئلى جدذًذ دًً الػٍش للػٍش

بي لخحن هىان أن وظذها الخدطُل مجاٌ وفي. الىناء الػٍش  ًلىم بمىظبها والتي ألاضل وهي ألاولى للخدطُل، ؾٍش

بت اإلايلف ىت ئلى خطُلتها بخىسٍذ بالػٍش و  مً الهذًذ ؾٍشم نً الذولت خٍض ألاظالُب اإلاهخمذة في الدشَش

لت ألاكعاؽ اإلالذمت معبلا لت الخىسٍذ اإلاباشش وؾٍش لت الاكخؿام مً اإلاطذس وؾٍش . الجضاةشي ومً أهمها ؾٍش

لت أما بت كُمت جدطُل ًخم بمىظبها والتي الاظخصىاء وهي الشاهُت الؿٍش  قهشث متى اإلايلف رمت مً باللىة الػٍش

اإلايلف بها، مً خالٌ حعلُـ أكص ى الهلىباث نلى اإلاخملطحن مً دفو  ؾشف مً الذفو لهذم جإشش بىادس

بت ظىاء واهذ نلىباث ظباةُت أو نلىباث ظضاةُت . الػٍش
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: جمهيد

ًان البض مً الهُام بضعاؾت مُضاهُت غلى مؿخىي     بهضف الىنُى إلى ؤلاإلاام الجُض بمسخلل حىاهب البدث، 

ت ت الىالبُت للًغابب، وألحل صغم الضعاؾت الىظٍغ ، ازترها صعاؾت خالت لػملُت مغانبت اإلاداؾبت نامذ اإلاضًٍغ

ا أًً جٌثر  قُه  ت الكغغُت للغنابت الجبابُت في مؿخؿاهم لصخو َبُعي، ًماعؽ وكاَا ججاٍع بها اإلاضًٍغ

ى بُؼ نُؼ ؾُاع الؿُاعاث، خُث جمذ بغمجت َظا اإلالل للمغانبت هظغا ألَمُت  اؾخػماُ الُغم الخضلِؿُت َو

بت مىظ مضة للخدهُو بت اإلاٍلل ملل صعاؾت جم أًً ،اليكاٍ اإلاماعؽ وغضم زًىع َظا اإلاٍلل بالًٍغ  بالًٍغ

اصة في اإلاؿاَمت الجبابُت الغنابت وؾابل مً وؾُلت ألازحر َظا باغخباع اإلاداؾبي الخدهُو وقو اإلاػني  الحهُلت ٍػ

بُت وجم جدلُل الىخابج اإلاخدهل غليها بػض الغنابت الجبابُت مً أحل إزباث مؿاَمت الغنابت الجبابُت  ،الًٍغ

بت،   ًىؾُلت َامت في جدؿحن مؿخىي الحهُلت الًٍغ

: ومً َظا اإلاىُلو ؾىف ؾِخم الخُغم إلى اإلاباخث الخالُت

ت الًغابب لىالًت مؿخؿاهم:اابحث  ألاو   . جهضًم مضًٍغ

 .صعاؾت خالت وقو الخدهُو اإلاداؾبي: اابحث الثاوي

 . جدلُل الىخابج اإلاخدهل غليها:اابحث الثالث
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جلديم مديزيت الظزائب لواليت مستغاهم : اابحث  ألاو 

هبذة عً مديزيت الظزائب لواليت مستغاهم  : اامللب  ألاو 

ت الىالبُت للًغابب هي غباعة غلى مؤؾؿت مالُت تهخم بخدهُل وحباًت مسخلل الًغابب     إن اإلاضًٍغ

بت  .والغؾىم، وحػخبر وؾُِ بحن الضولت واإلاضًىحن بالًٍغ

 ٌ اإلاىاقو ُ 1419 عحب 19، ونام الؿُض وػٍغ الخجاعة واإلاالُت بخضقُنها في 1997    جم بىاء صاع اإلاالُت ؾىت 

ًاهذ جخىاحض في اإلاغيؼ اإلاالي بىؾِ اإلاضًىت وجدخىي صاع اإلاالُت غلى زالزت قغوع1998 هىقمبر 09 : ، خُث 

. أمالى الضولت: الكغع ألاُو  -

. الًغابب: الكغع الثاوي  -

 .مسح ألاعاض ي : الكغع الثالث -

ت الىالبُت للًغابب حكغف غلى    إ  :ن اإلاضًٍغ

 .مغيؼ الًغابب مخىاحض بمؿخؿاهم -

 .اإلاغيؼ الجىاعي للًغابب مخىاحض بمؿخؿاهم -

ًم -  :اإلاغيؼ الجىاعي لـؿُضي غلي ٍو

 ؾُضي غليمكدكُت ونبايت .  

 ؾُضي لخًغونبايت مكدكُت . 

ًم -  :اإلاغيؼ الجىاعي لػحن جاصلـ ٍو

 غحن جاصلـ  ونبايت مكدكُت. 

 زحر الضًًونبايت مكدكُت . 

 . ماؾغي  ونبايتمكدكُت -

ص ي ونبايتمكدكُت -  . غحن هٍى

 . بىنحراٍ ونبايتمكدكُت -

 .غكػاقتونبايت مكدكُت  -

.  خاس ي ماماف ونبايتمكدكُت -
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مهام ااديزيت الوالئيت للظزائب : اامللب الثاوي

: 1هي مٍلكت بالهُام باإلاهام الخالُت

ت للًغابب -  .  يمان مماعؾت الؿلُت  الؿلمُت إلاغايؼ الًغابب  واإلاغايؼ الجىاٍع

ؼ الجباةي، ومخابػت ومغانبت وكاٍ اإلاهالح -  . الؿهغ غلى اخترام الخىظُم والدكَغ

 .  جىظُم حمؼ الػىانغ الالػمت إلغضاص الخهضًغاث الجبابُت -

 إنضاع الجضاُو ونىابم اإلاىخجاث وقهاصاث ؤلالؿاء أو الخسكٌُ ومػاًىتها واإلاهاصنت غليها وجهُُم  -

 .الىخابج  وإغضاص الحهُلت الضوعٍت

م غمل اإلاهالح الخايػت الزخهانها صوعٍا، وإغضاص جلخُو غً طلَ وانتراح أي  -  جدلُل وجهٍى

 .إحغاء مً قؤهه أن ًدؿً غملها

 . إنضاع الجضاُو وؾىضاث ؤلاًغاصاث وجدهُل الًغابب وألاجاوي  -

ت  طلَ -  . مغانبت الخٌكل والخهكُت  اللخحن ًهىم بهما ًل مٌخب الهبايت ومخابػت حؿٍى

 . مخابػت جُىع الضغاوي اإلاغقىغت أمام الهًاء في مجاُ مىاػغاث الخدهُل -

 .يمان الغنابت الهبلُت وجهكُت خؿاباث حؿُحر الهابًحن -

 . جىظُم  حمؼ اإلاػلىماث الجبابُت واؾخؿاللها -

م هخابجها - بت ومخابػت جىكُظَا وجهٍى  . إغضاص بغامج الخضزل لضي اإلاٍلكحن بالًٍغ

اصة إن انخط ى ألامغ طلَ -  . ويؼ الغنابت  اإلاهغعة  قُما ًسو الهُم وألاؾػاع وإغُاء ؤلاطن بالٍؼ

 . صعاؾت الػغابٌ وجىظُم أقؿاُ لجان الُػً ومخابػت اإلاىاػغاث ومؿَ اإلالكاث اإلاغجبُت بها -

بت -  . مخابػت جُىع الهًاًا اإلاغقىغت أمام الهًاء في مجاُ وغاء الًٍغ

ت واإلااصًت والخهىُت واإلاالُت وإغضاص جهضًغاث اإلاحزاهُت  - ت مً الىؾابل البكٍغ جهضًغ اخخُاحاث اإلاضًٍغ

 .لظلَ

 .نهت لهظٍ اإلاهالحلمسيمان حؿُحر اإلاؿخسضمحن والاغخماصاث ا -

هت أزغي لخػُُنهم - حن اإلاؿخسضمحن الظًً لم جهغع ٍَغ ُّ  . جىظُل وحػ

ت الػامت للًغابب - ً وجدؿحن اإلاؿخىي التي جباصع بها اإلاضًٍغ  . جىظُم وجُبُو أغماُ الخٍٍى

ت الىالبُت وحؿُحٍر ويمان جىػَػه وحػمُمه - ً عنُض وزابهي للمضًٍغ  . جٍٍى

ت واإلاىهىلت وغلى نُاهت َظٍ ألامالى واإلاداقظت غليها -  . الؿهغ غلى مؿَ ملكاث حغص ألامالى الػهاٍع

بت وإغالمهم -  .جىظُم اؾخهباُ اإلاٍلكحن بالًٍغ

بت - . وكغ اإلاػلىماث وآلاعاء لكابضة اإلاٍلكحن بالًٍغ
                                                           

1
 http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/246-2014-05-28-14-16-02 

consulté le 09/03/2017 à 18:26.  
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 الهيكل التىظيمي اديزيت الظزائب لواليت مستغاهم: اامللب الثالث

الهيكل التىظيمي للمديزيت الوالئيت للظزائب : (1-3)  ركمالشكل 
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ت الىالبُت  للًغابب مً زمـ  اث  قغغُت (05) جخٍىن اإلاضًٍغ : مضًٍغ

 :وجٍلل ب: ااديزيت  الفزعيت  للعملياث  الجبائيت/ أألاال

 .جيكُِ  اإلاهالح و إغضاص ؤلاخهابُاث وججمُػها، يما جٍلل بؤقؿاُ ؤلانضاع -

 .الخٌكل بُلباث اغخماص خهو قغاء باإلغكاء  مً الغؾم غلى الهُمت  اإلاًاقت ومخابػتها ومغانبتها -

. مخابػت أهظمت ؤلاغكاء والامخُاػاث الجبابُت الخانت -

ت غلى حؿُحر :  حػمل َظٍ اإلاضًٍغ

1-  ُ ٍلل ب: مٌخب الجضاو  :  ٍو

 الخٌكل بالجضاُو الػامت والخهضًو غليها. 

 الخٌكل بمهكىقاث الجضاُو الػامت  وؾىضاث الخدهُل. 

ٍلل ب: مٌخب ؤلاخهابُاث -2  :ٍو

 ت الىالبُت  .اؾخالم إخهابُاث الهُاًل ألازغي في اإلاضًٍغ

 التريحز غلى اإلاىخجاث ؤلاخهابُت الضوعٍت الخانت بالىغاء والخدهُل. 

 ت للًغابب ت الجهٍى  .التريحز غلى الىيػُاث ؤلاخهابُت الضوعٍت ويمان إخالتها إلى اإلاضًٍغ

ٍلل ب: مٌخب  الخىظُم والػالناث الػامت -3  :ٍو

  اؾخالم وصعاؾت َلباث الاغخماص في هظام الكغاء باإلغكاء مً الغؾم غلى الهُمت اإلاًاقت مؼ

 .حؿلُم َظٍ الاغخماصاث

 ت  .مخابػت  ألاهظمت الجبابُت الخانت و الامخُاٍػ

 وكغ  اإلاػلىمت  الجبابُت واؾخهباُ الجمهىع وإغالمه و جىحيهه. 

ٍلل الؾُما، بًمان ما ًؤحي -4  :مٌخب  الخيكُِ  واإلاؿاغضة، ٍو

 اث الىالبُت للًغابب وجيكُِ  اإلاهالح اإلادلُت ت  واإلاضًٍغ  الخٌكل  باالجهاُ  مؼ  الهُاًل  الجهٍى

 .ومؿاغضتها نهض جدؿحن مىاهج الػمل و اوسجامها

 غ الخدهُو  في  الدؿُحر ومػالجتها . مخابػت  جهاٍع

: وجٍلل ب: ااديزيت الفزعيت للتحصيل/ ثاهيا

الخٌكل بالجضاُو وؾىضاث ؤلاًغاصاث ومغانبتها ومخابػتها ويظا بىيػُت جدهُل الًغابب والغؾىم  -

ل هاجج  زغ أو أجاوي   .ًو

مخابػت الػملُاث والهُىص اإلاداؾبُت واإلاغانبت الضوعٍت إلاهالح الخدهُل وجيكُِ  نابًاث الًغابب  -

بت  .في مجاُ جىكُظ أغمالها للخُهحر وجهكُت الحؿاباث ويظا الخدهُل الجبري للًٍغ
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الخهُُم الضوعي لىيػُت الخدهُل وجدلُل الىهابو الؾُما قُما ًسو الخهكُت مؼ انتراح جضابحر  -

 . مً قؤنها أن جدؿً الىاجج الجباةي

اُمغانبت الهابًاث ومؿاغضتها نهض جُهحر خؿاباث نابًاث الًغابب  - . جهكُت الحؿاباث وجُهحَر

ت غلى حؿُحر :    حػمل َظٍ اإلاضًٍغ

ٍلل ب:  مٌخب مغانبت الخدهُل -1  :ٍو

 صقؼ  وكاَاث الخدهُل. 

 ت اإلاىزهت ىت بمىاؾبت الهكهاث الػهاٍع  .إعحاع قابٌ اإلاضقىغاثو ، اإلاداقظت غلى مهالح الخٍؼ

 ت لىيؼ اإلاحزاهُت وجبلُؿها للجماغاث اإلادلُت ويظا الهُئاث اإلاػىُت  .إغضاص غىانغ الجباًت الًغوٍع

ٍلل بًمان: مٌخب مخابػت غملُاث الهُض  وأقؿاله -2  :ٍو

  مخابػت  أغماُ  الخؤقحر والخىنُؼ غلى اإلاضقىغاث وغلى قهاصاث ؤلالؿاء مً الجضاُو وؾىضاث

 .ؤلاًغاصاث اإلاخٌكل بها

 اإلاغانبت الضوعٍت لىيػُت الهىضوم و خغيت الحؿاباث اإلاالُت و الهُم ؾحر اليكُت. 

 الخٌكل باألوامغ والخىنُاث التي ًهضمها اإلادههىن في الدؿُحر، بسهىم مهام اإلاغانبت وجىكُظَا. 

 يمان إغضاص و جؤقحر غملُاث والهُىص غىض حؿلُم اإلاهام  بحن اإلاداؾبحن. 

ٍلل بًمان:  مٌخب الخهكُت -3  : ٍو

 ؤلاًغاصاث اإلاخػلهت بمؿخدهاث  أو مغانبت الخٌكل بالجضاُو الػامت وبؿىضاث الخدهُل

 .ألاخٍام  والهغاعاث الهًابُت في مجاُ الؿغاماث والػهىباث اإلاالُت أو اإلاىاعص ؾحر الجبابُت

 اؾخالم اإلاىخجاث ؤلاخهابُت التي ٌػضَا نابًى الًغابب واإلاهاصنت غليها. 

 ىت واإلاؿدىضاث اإلالحهت  .التريحز غلى خؿاباث حؿُحر الخٍؼ

  ىت الخٌكل بجضاُو الهبُى في ؤلاعحاء للمبالـ اإلاخػظع جدهُلها وحضُو جهكُت مىخجاث الخٍؼ

. وسجل الترخُل، ومغانبت ًل طلَ

: وجٍلل بًمان: ااديزيت الفزعيت للمىاسعاث/ ثالثا

خحن للُػً الجزاعي أو اإلاغخلت ؤلاغكابُت، وجبلُـ  - مػالجت الاخخجاحاث اإلاهضمت بغؾم اإلاغخلخحن ؤلاصاٍع

 .الهغاعاث اإلاخسظة وألامغ بهغف ؤلالؿاءاث والخسكًُاث اإلامىىخت

 .مػالجت َلباث اؾترحاع الضقؼ اإلاؿبو للغؾم غلى الهُمت اإلاًاقت -

جهت غً لمسحكٌُل ملكاث إًضاع الخظلماث أو َػىن الاؾخئىاف والضقاع أمام الهُئاث الهًابُت ا -

. مهالح  ؤلاصاعة الجبابُت

ت غلى حؿُحر : حػمل َظٍ اإلاضًٍغ
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ٍلل ب: مٌخب الاخخجاحاث -1  :ٍو

  اؾخالم  صعاؾت الُػىن الهاصقت ؾىاء إلى إعحاع الحهىم أو إلى إلؿاء الهغاعاث اإلاالخهت أو إلى

 .اإلاُالبت بؤقُاء محجىػة

 اؾخالم وصعاؾت الُلباث اإلاخػلهت باؾترحاع انخُاغاث الغؾم غلى الهُمت اإلاًاقت. 

ٍلل ب:  مٌخب لجان الُػً -2  :ٍو

 بت وجهضًمها للجان اإلاهالحت  صعاؾت الاخخجاحاث أو الُلباث التي ًهضمها اإلاٍلكىن بالًٍغ

. جهتلمسوالُػً الجزاعي أو ؤلاغكاةي ا

ذ بػضم إمٍاهُت الخدهُل أو  -  جلهي الُلباث التي ًخهضم بها نابًى الًغابب الغامُت إلى الخهٍغ

بُت أو عؾىم أو خهىم ؾحر نابلت للخدهُل وغغيها  إزالء اإلاؿؤولُت أو إعحاء صقؼ أنؿاٍ يٍغ

 .جهتلمسغلى لجىت الُػً ؤلاغكاةي ا

ٍلل ب: مٌخب اإلاىاػغاث الهًابُت -3  :ٍو

 ملكاث إًضاع الكٍاوي لضي الهُئاث الهًابُت الجؼابُت ا ً  .جهتلمسإغضاص وجٍٍى

 جهت غلى مهالح ؤلاصاعاث الجبابُتلمسالضقاع أمام الهُئاث الهًابُت ا. 

ٍلل ب:  مٌخب الخبلُـ  وألامغ بالهغف -4  :ٍو

 ًبت واإلاهالح اإلاػىُت بالهغاعاث اإلاخسظة بغؾم مسخلل أنىاف الُػ  .جبلُـ  اإلاٍلكحن بالًٍغ

 َألامغ بهغف ؤلالؿاءاث والخسكًُاث اإلامىىخت مؼ  إغضاص الكهاصاث الخانت بظل .

: وجٍلل ب: ااديزيت  الفزعيت للزكابت الجبائيت/ رابعا

ا -  .بئغضاص بغامج البدث ومغاحػت ومغانبت الخهُُماث ومخابػت إهجاَػ

ت غلى حؿُحر :    حػمل َظٍ اإلاضًٍغ

ٍلل ب: مٌخب البدث غً اإلاػلىمت الجبابُت -1  :الظي ٌػمل في قٍل  قغم، ٍو

 بت ومغانبتها ويظا جدهُلها  .حكٌُل قهغؽ للمهاصع اإلادلُت للمػلىماث التي حػني وغاء الًٍغ

  اعة بالخيؿُو مؼ اإلاهالح الع وخو الٍؼ جىكُظ بغامج الخضزالث والبدث ويظا جىكُظ خو ؤلَا

 .واإلاؤؾؿاث اإلاػىُت 

ٍلل ب: مٌخب البُانُاث واإلاهاعهاث -2  :ٍو

 و حؿُحر مسخلل البُانُاث اإلامؿىيت ً  .جٍٍى

 بت  .الخٌكل بُلباث الخػٍغل الجبابُت  للمٍلكحن بالًٍغ

  مغانبت اؾخؿالُ اإلاهالح اإلاػىُت إلاػُُاث اإلاهاعهت وإغضاص ويػُاث إخهابُت وخىانل صوعٍت

 .لخهُُم وكاَاث اإلاٌخب 

ٍلل بًمان: مٌخب اإلاغاحػاث الجبابُت -3  : الظي ٌػمل في قٍل قغم، ٍو
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 مخابػت  جىكُظ بغامج اإلاغانبت واإلاغاحػت. 

 بت في مسخلل بغامج اإلاغانبت  .حسجُل اإلاٍلكحن بالًٍغ

 غ الضوعٍت الخهُُمُت  .إغضاص الىيػُاث ؤلاخهابُت والخهاٍع

ٍلل ب: مٌخب مغانبت الخهُُماث -4  :الظي ٌػمل في قٍل قغم، ٍو

 اؾخالم واؾخؿالُ غهىص ههل اإلالٌُت باإلاهابل أو مجاها. 

  (الخىُُو) اإلاكاعيت في أقؿاُ الخدُحن للمػاًحر اإلاغحػُت. 

 مخابػت أقؿاُ الخبرة في إَاع الُلباث التي جهضمها الؿلُاث الػمىمُت .

: وجٍلل ب: ااديزيت الفزعيت للوسائل/ خامسا

ت الىالبُت للًغابب -  .حؿُحر  اإلاؿخسضمحن و اإلاحزاهُت  والىؾابل اإلاىهىلت و ؾحر اإلاىهىلت للمضًٍغ

الؿهغ غلى جىكُظ البرامج اإلاػلىماجُت  وجيؿهيها ويظا الؿهغ غلى إبهاء اإلايكآث الخدخُت والخُبُهاث  -

. اإلاػلىماجُت في خالت حكؿُل

ت غلى حؿُحر :   حػمل َظٍ اإلاضًٍغ

1- ً ٍلل ب: مٌخب  اإلاؿخسضمحن والخٍٍى  :ٍو

 ً ت والخٍٍى حن  اإلاكػُى في مجاُ حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ ؼ  والخىظُم الؿاٍع  .الؿهغ غلى اخترام الدكَغ

  إهجاػ أغماُ يبِ الخػضاص وجغقُض مىانب الػمل، التي ٌكغع قيها باالجهاُ مؼ الهُاًل اإلاػىُت

ت ت الجهٍى  .في اإلاضًٍغ

ٍلل ب: مٌخب غملُاث اإلاحزاهُت -2  :ٍو

 الهُام في خضوص نالخُاجه، بدىكُظ الػملُاث اإلاحزاهُت. 

 غ أمغ بهغف ملكاث اؾترصاص الغؾم غلى الهُمت اإلاًاقت، في خضوص الازخهام ا  .ُو لهلمسجدٍغ

  غ أمغ بهغف قىابٌ اإلاضقىغاث الىاججت غً اؾخػماُ قهاصاث ؤلالؿاء الهاصعة بسهىم جدٍغ

ت الىالبُت للًغابب ومغايؼ الًغابب  .الًغابب مدل الجزاع، اإلاىحىصة في خضوص ازخهام اإلاضًٍغ

 ت  .ؤلاغضاص الؿىىي للحؿاب ؤلاصاعي للمضًٍغ

ٍلل  ب: مٌخب الىؾابل وحؿُحر اإلاُبىغاث وألاعقُل -3  :ٍو

  حؿُحر الىؾابل اإلاىهىلت وؾحر اإلاىهىلت ويظا مسؼن  اإلاُبىغاث وأعقُل ًل اإلاهالح الخابػت

ت الىالبُت للًغابب جىكُظ الخضابحر اإلاكغوع قيها مً أحل يمان أمً اإلاؿخسضمحن  للمضًٍغ

غ صوعٍت غً طلَ  .والهُاًل والػخاص والخجهحزاث مؼ إغضاص جهاٍع

ٍلل ب: مٌخب  ؤلاغالم  آلالي -4  :ٍو

  الخيؿُو في مجاُ ؤلاغالم آلالي بحن اإلاهالح غلى الهػُضًً اإلادلي والجهىي. 

 اإلاداقظت في خالت قؿل للميكآث الخدخُت الخٌىىلىحُت ومىاعصَا .
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دراست حالت ألافم التحليم ااحاسبي : اابحث الثاوي

بي التي ٌؿخػملها     ًغجٌؼ صوع وؾابل الغنابت الجبابُت في يُكُت ايدكاف ؤلاصاعة الجبابُت لُغم التهغب الًٍغ

إن الخدهُو في اإلاداؾبت ًخمثل في اهتهاج مجمىغت . اإلاٍلل، ويُكُت إغاصة جدهُلها لهالح ؤلاصاعة الجبابُت

َغم التي حؿاغض غلى الخؤيض مً صحت مداؾبت اإلاٍلل، وإًجاص ألازُاء التي ججغصَا مً مػُاع الجزاَت وقها 

بي هدُجت الخالغباث اإلاداؾبُت . ألؾـ غلمُت حؿاغض في الٌكل غلى التهغب الًٍغ

ألاطعيت ااؤسست محل الزكابت الجبائيت : اامللب  ألاو 

.  بُؼ نُؼ ؾُاع الؿُاعاثًخمثل وكاَها في  (شخو َبُعي)   اإلاؤؾؿت مدل الضعاؾت هي مؤؾؿت قغصًت 

 مؿخؿاهم: اإلاهغ -

 **********.عنم : السجل الخجاعي  -

 : ************.الغنم الجباةي -

 .TAP-TVA-IRG: الًغابب الخايػت للخدهُو -

و غً اإلاٍلل إبالؽ: بالخدهُو ؤلاقػاع إعؾاُ -  20 اإلااصة في اإلادضصة آلاحاُ خؿب بالخدهُو ؤلاقػاع ٍَغ

 ف م/ ى و م /// عنم جدذ مسجل إقػاع بىاؾُت للخدهُو الخايؼ اإلاٍلل إغالم جم نض و. ج.إ.م مً

ش ، //////في اإلاؤعر 2016/ أ ف / ج ث م/ ج ع  اإلاػىُت الؿىىاث ،06/04/2016 في الدؿلُم جاٍع

. 2015-2014-2013-2012 هي بالخدهُو

 

إحزاءاث سير عمليت التحليم ااحاسبي : اامللب الثاوي

:   العملياث التحظيريت/ أألاال

ت جهىم بها ؤلاصاعة الجبابُت ختى جىقغ الكغوٍ الالػمت   حؿدبو غملُت الخدهُو اإلاداؾبي مهام أؾاؾُت ويغوٍع

ٍىن طلَ مً زالُ الخُىاث الخالُت  :للؿحر الحؿً لهظٍ الػملُت ٍو

ظا الخخىابه غلى ًل الىزابو : سحب وصعاؾت اإلالل الجباةي - إط ًمثل اإلاهضع ألاُو باليؿبت للمدهو، َو

ل الاجهاالث واإلاغاؾالث اإلاىحهت إلُه وختى  داجه ًو خًمً ًل جهٍغ والبُاهاث اإلاخػلهت باإلاٍلل، ٍو

ًان شخها  ت الجبابُت الٍاملت للمٍلل ؾىاء  اث الجبابُت اإلاىجؼة ؾابها مؼ وحىص الهٍى الدؿٍى

ا وبػض طلَ جملئ بُانت جخػلو باهُالم غملُت الخدهُو في مداؾبت اإلاٍلل الخايؼ . َبُػُا أو مػىٍى

. للغنابت الجبابُت

ًلجؤ اإلادهو إلى إحغاء بدىر زاعحُت مؿاغضة لإلخاَت وؤلاإلاام أيثر بالىيػُت : حمؼ اإلاػلىماث -

الع، غلى مؿخىي   .اإلامىلحن، الؼبابً، البىىى، ؤلاصاعاث الػمىمُت: الحهُهُت للمٍلل وقها لحو الَا
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 ًهىم الػىن ،اؾدىاصا للمػلىماث اإلاىحىصة يمً اإلالل الجباةي للمٍلل: جدًحر اؾخماعاث الخدهُو -

خمثالن في  :اإلادهو بملء حضولحن َامحن لخدضًض ومػغقت الكٍل الخاعجي للمداؾبت نبل اؾخالمها، ٍو

 (ألانُى والخهىم)جظهغ َظٍ الىزُهت ملخو اإلاحزاهُاث : يكل خالت اإلاهاعهت للمحزاهُاث 

الخانت بالؿىىاث ألاعبػت ؾحر الؿانُت بالخهاصم، خُث حؿمذ َظٍ الىزُهت بضعاؾت 

ًاث واإلاؤوهاث  الخؿحراث الحانلت في أنُى وزهىم اإلاؤؾؿت زانت قُما ًخػلو باالَخال

 .وخغيت الهغوى ويظا إمٍاهُت ظهىع أو ازخكاء خؿاباث في مداؾبت اإلاٍلل

 ذ الؿىىي : يكل اإلاداؾبت جمأل َظٍ الىزُهت وقها لحؿاباث الىخابج اإلاىحىصة يمً الخهٍغ

اإلاهضم مً َغف اإلاٍلل لإلصاعة الجبابُت ألعبؼ ؾىىاث اإلاايُت والتي ؾخٍىن مدل الخدهُو، 

 .خُث حؿمذ َظٍ الىزُهت بخهضًغ جُىع عنم ألاغماُ وألاغباء ويظلَ الغبذ الهافي لٍل ؾىت

: العملياث اايداهيت/ ثاهيا

بت الخايؼ للغنابت الجبابُت ناماث قغنت الخدهُهاث     بػض اههًاء أحل الخدًحر اإلامىىح للمٍلل بالًٍغ

اعة مهغ اإلاٍلل مً أحل مماعؾت اإلاػاًىاث نبل الاهخهاُ  بئحغاء أُو جضزل في غحن اإلاٍان، وطلَ مً زالُ ٍػ

. إلى الخدهُو في الىزابو اإلاداؾبُت

 :فحص ااحاسبت مً حيث الشكل -1

خمثل في اإلاػاًىت اإلااصًت للضقاجغ والىزابو اإلاداؾبُت اإلاىيىغت جدذ جهغف اإلادهو والخانت بالؿىىاث    ٍو

ت  ووزابو  (صقتري الُىمُت والجغص)مدل الخدهُو، للخؤيض مً الىحىص الكػلي للىزابو اإلاداؾبُت وؤلاحباٍع

وأن البُاهاث اإلاسجلت قيها صحُدت مً هاخُت صنت  (...الكىاجحر، ؤلاًهاالث، الترازُو)ؤلازباث الالػمت 

الحؿاباث وفي ألازحر ًخدهو مً جُابو وزابو ؤلازباث مؼ ما َى مسجل في اإلاداؾبت، وال جٍىن اإلاداؾبت 

ًاهذ . مثبخت أو مهىػت-صنُهت وناصنت، -جامت ومىظمت، : -صحُدت مً خُث الكٍل إال إطا 

ت اإلاداؾبُت، خُث جبحن أنها مؤقغ  الع غلى الضقاجغ ؤلاحباٍع    وأزىاء إحغاء الخضزل ألاولي بػحن اإلاٍان جم الَا

ومهاصم غليها مً َغف اإلادٌمت وهي جدخىي غلى ًل الدسجُالث اإلاداؾبُت للػملُاث الخانت بالؿىىاث 

 .اإلاػىُت بالغنابت، ويظا جم الخؤيض مً وحىص قىاجحر الكغاء واإلاهاٍعل ومسخلل الىزابو اإلاداؾبُت

 : فحص ااحاسبت مً حيث ااظمون  -2

    بػض اهتهاء اإلادهو مً اإلاغاحػت الكٍلُت للمداؾبت ًيخهل إلى مغاحػتها مً هاخُت اإلاًمىن والظي ًىهؿم 

اث، اإلاسؼوهاث، اإلابُػاث)خؿاباث الاؾخؿالُ: إلى اإلاخمثلت في ألانُى )خؿاباث اإلاحزاهُت ،(الخانت باإلاكتًر

أزىاء إحغاء الخضزل ألاولي، نام اإلادهو  (.جًم ألاغباء، ؤلاًغاصاث والىخابج) ، خؿاباث الدؿُحر(والخهىم
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ت اإلاىصغت مً َغف  ت والؿىٍى داث الكهٍغ بالخضنُو في الضقاجغ ؤلالؼامُت والىزابو اإلاداؾبُت ومهاعهتها بالخهٍغ

ًاآلحي : اإلاؤؾؿت خُث اجطح للمدهو وحىص غضة ههابو وإؾكاالث ًمًٌ جلخُهها قُما 

ت - ٍغ  .حسجُل مهاعف يمً الخٍالُل الهابلت للخهم مً ألاعباح صون جهضًم وزابو جبًر

اث قغم في الموحىص  - صج ونض جم جُبُو َامل عبذ 3.150.000 بهُمت 2014ؾحر مهغح بها ؾىت قتًر

 .صج3.528.000%= 112*3.150.000:    غليها%12نضٍع 

 .صج ؾىت، مهغبت ظهغث مً زالُ الٌكل البىٍي2.755.000ايدكاف مهبىياث بهُمت  -

 

جحديد  سس الظزيبيت  : لثالثااامللب 

ل ما ًخػلو بيكاَه، إلى اؾخسالم إخضي     ًؤصي الخضزل في غحن اإلاٍان ومػاًىت ويػُت اإلاٍلل ًو

بت  الىدُجخحن إما نبُى اإلاداؾبت أو عقًها، جم جؤحي بػضَا مغخلت إغاصة جؤؾِـ الهاغضة الخايػت للًٍغ

. وجبلُـ اإلاٍلل بالىخابج

: جحديد  سس الظزيبيت/ أألاال

ت  ت والؿىٍى داث الكهٍغ    بػض إحغاء غملُت الخضزل ألاولي وصعاؾت الضقاجغ والىزابو اإلاداؾبُت والخهٍغ

اجطحذ لىا بػٌ الىهابو ؾالكت الظيغ وبالغؾم مً طلَ قئن مداؾبت اإلاٍلل جبهى مهبىلت، واهخهل بػضَا 

م  هت اإلاخبػت في جدضًض ألاؾـ والخؿٍغ بُت، وغلُه ؾخٍىن الٍُغ اإلادهو إلى غملُت إغاصة حكٌُل ألاؾـ الًٍغ

هت الخداوعٍت . هي الٍُغ

 : إلاحماليجحديد ركم  عماو -1

 (صج: وخضة)جحديد ركم  عماو إلاحمالي : (1-3)  ركمالجدألاو 

 2012 2013 2014 2015 

 18.965.700 19.100.335 20.775.980 18.687.500 اإلاهغحعنم ألاغماُ 

 2.755.000 3.528.000 / / عنم ألاغماُ ؾحر اإلاهغح 

مجمىع عنم ألاغماُ 

اإلادهو 
18.687.500 20.775.980 22.628.335 21.720.700 

اصاث   2.755.000 3.528.000 / /الٍؼ

ت الىالبُت للًغابب غلى اغخماصا الُالبت، إغضاص مً :ااصدر  مػُُاث اإلاضًٍغ
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 :جحديد الزبح -2

 (صج: وخضة) جحديد الزبح: (2-3)  ركمالجدألاو 

 2011 2012 2013 2014 

 7.356.899 7.765.000 9.392.892 8.500.856 الغبذ اإلاهغح

اصة في عنم ألاغماُ   2.755.000 3.528.000 / /الٍؼ

 19.610 / 255.250 /جٍالُل ؾحر نابلت للخهم 

 / 3.150.000 / / جسكٌُ البًاغت اإلاؿتهلٌت

 70.560 60.000 / / (TAP)جسكٌُ 

 10.071509 8.072.440 9.648.142 8.500.856 الغبذ اإلادهو

 7.356.899 7.765.000 9.392.892 8.500.856الغبذ اإلاهغح 

اصاث   2.774.610 307.440 255.250 /الٍؼ

ت مػُُاث غلى اغخماصا الُالبت، إغضاص مً :ااصدر  للًغابب الىالبُت اإلاضًٍغ

 :الظزائب فزض أسس جحديد/ ثاهيا

 :اانهي اليشاط على الزسم فزض أسس -1

( دج: ألاحدة )اانهي اليشاط على الزسم فزض ألاأسس كواعد جحديد(: 3-3 )ركم الجدألاو 

 2012 2013 2014 2015 

 21.720.700 22.628.335 20.775.980 18.687.500 عنم ألاغماُ اإلادهو

 18.965.700 19.100.335 20.775.980 18.687.500 عنم ألاغماُ اإلاهغح

اصاث  2.755.000 3.528.000 / / الٍؼ

ت مػُُاث غلى اغخماصا الُالبت، إغضاص مً :ااصدر .بللًغاا الىالبُت اإلاضًٍغ
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 : أسس فزض الزسم على الليمت ااظافت -2

 (صج: وخضة) جحديد كواعد ألاأسس فزض الزسم على الليمت ااظافت: (4-3)  ركمالجدألاو 

  2012 2013 2014 2015 

 21.720.700 22.628.335 20.775.980 18.687.500 عنم ألاغماُ اإلادهو

 18.965.700 19.100.335 20.775.980 18.687.500 عنم ألاغماُ اإلاهغح

اصاث  2.755.000 3.528.000 / / الٍؼ

ت مػُُاث غلى اغخماصا الُالبت، إغضاص مً :ااصدر . ببللًغا الىالبُت اإلاضًٍغ

 :إلاحمالي الدخل على الظزيبت فزض أسس -3

( دج: ألاحدة )إلاحمالي الدخل على الظزيبت فزض ألاأسس كواعد جحديد(: 5-3 )ركم الجدألاو 

ت مػُُاث غلى اغخماصا الُالبت، إغضاص مً :ااصدر . للًغابب الىالبُت اإلاضًٍغ

 2012 2013 2014 2015 

 10.071509 8.072.440 9.648.142 8.500.856 الغبذ اإلادهو

جسكٌُ 

الخؤمُىاث غلى 

 الكُسىزت

/ / / / 

اإلادهو  الضزل

 الخايؼ
8.500.856 9.648.142 8.072.440 10.071509 

 7.356.899 7.765.000 9.392.892 8.500.856 الضزل اإلاهغح 

اصاث  2.774.610 307.440 255.250 / الٍؼ
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: جحديد الحلوق ألاالغزاماث الجبائيت/ الثاث

 :الزسم على اليشاط اانهي -1

 (صج: وخضة) جحديد حلوق ألاغزاماث الزسم على اليشاط اانهي: (6-3)  ركمالجدألاو 

 2012 2013 2014 2015 

 452.567 493.314 415.520 373.750 الحهىم اإلاؿخدهت

 379.314 382.007 415.520 373.750 الحهىم اإلاهغخت

 60.000 70.560 / / الحهىم اإلاؿكلت

 15% 15% / / مػضُ الؿغامت

 9.000 10.584 / / نُمت الؿغامت

مجمىع الحهىم 

 والؿغاماث
/ / 81.144 69.000 

ت مػُُاث غلى اغخماصا الُالبت، إغضاص مً: ااصدر . للًغابب الىالبُت اإلاضًٍغ

 :الزسم على الليمت ااظافت -2

 (صج: وخضة) جحديد حلوق ألاغزاماث الزسم على الليمت ااظافت: (7-3)  ركمالجدألاو 

 2012 2013 2014 2015 

 3.692.519 3.846.817 3.531.917 3.176.875 الحهىم اإلاؿخدهت

 3.224.169 3.247.057 3.531.917 3.176.875 الحهىم اإلاهغخت

 468.350 599.760 / / الحهىم اإلاؿكلت

 337.554 222.952 302.115 498.050 صمج الغؾىم

 805.904 822.712 302.115 498.050 مجمىع الحهىم اإلاؿكلت

% 25% 25% 25% 25 مػضُ الؿغامت

 205.678 201.476 75.529 124.513 نُمت الؿغامت

مجمىع الحهىم 

 والؿغاماث
622.563 377.644 1.007.380 1.028.390 

 .للظزائب الوالئيت ااديزيت معملياث على اعتمادا الملالبت، إعداد مً: ااصدر
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 :الظزيبت على الدخل إلاحمالي -3

 (صج: وخضة) جحديد حلوق ألاغزاماث الظزيبت على الدخل إلاحمالي: (8-3)  ركمالجدألاو 

 2012 2013 2014 2015 

 3.393.028 2.693.354 3.244.850 2.843.300 الحهىم اإلاؿخدهت

 2.442.915 2.585.750 3.155.512 2.843.300 الحهىم اإلاهغخت

 950.113 107.604 89.338 / الحهىم اإلاؿكلت

 25% 15% 15%  مػضُ الؿغامت

 237.528 16.141 13.401 / نُمت الؿغامت

مجمىع الحهىم 

 والؿغاماث
/ 102.739 123.745 1.187.541 

ت مػُُاث غلى اغخماصا الُالبت، إغضاص مً: ااصدر . للًغابب الىالبُت اإلاضًٍغ

 ااجموع العام للحلوق ألاالغزاماث -4

 (صج: وخضة) جحديد الحلوق ألاالغزاماث العامت: (9-3)  ركمالجدألاو 

 اإلاجمىع الؿغاماث الحهىم  

 150.144 19.584 130.560 الغؾم غلى اليكاٍ اإلانهي

 3.035.977 607.196 2.428.781 الغؾم غلى الهُمت اإلاًاقت

بت غلى الضزل ؤلاحمالي  1.414.125 267.070 1.147.055 الًٍغ

 4.600.246 893.850 3.706.396 اإلاجمىع

ت مػُُاث غلى اغخماصا الُالبت، إغضاص مً :ااصدر  .للًغابب الىالبُت اإلاضًٍغ
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جبليغ الىتائج : اامللب الزابع

بت، وطلَ ختى في     بػض الاهتهاء مً غملُاث الخدهُو، قئهه غلى ؤلاصاعة الجبابُت جبلُـ الىخابج للمٍلكحن بالًٍغ

م، يما ًخػحن غليها الغص غلى مالخظاث اإلاٍلل  .خالت غضم إحغاء الخهٍى

:  التبليغ  ألالي/ أألاال

ًاف ومػلال، يما ًخػحن طيغ أخٍام اإلاىاص التي ًؤؾـ غليها  م ألاولي مكهال بهضع     ًٍىن ؤلاقػاع بئغاصة الخهٍى

بت وجهضًم مالخظاجه أو  بت مً إغاصة حكٌُل أؾـ قغى الًٍغ هت حؿمذ للمٍلل بالًٍغ م بٍُغ إغاصة الخهٍى

م َبها للماصة 40إغالن نبىله لها و طلَ في أحل  ش اؾخالم إغاصة الخهٍى . ج.إ. مً م20 ًىما مً جاٍع

بت الخايؼ للخدهُو ماًلي :    جًمً الخبلُـ ألاولي للمٍلل بالًٍغ

، وبػض إحغاء اإلاغانبت ////// اإلاؤعر في 2016/ أف / م ث ج / م ف ع م/ م و ى//// جبػا للخبلُـ ألاولي عنم 

غلى الضقاجغ والىزابو اإلاداؾبُت وػلمٌم بؤن ؤلاصاعة نغعث حؿُحر بػٌ ألاؾـ والهىاغض الخايػت للًغابب 

ظا هظغا لألؾباب التي جم مػاًىتها زالُ مغانبت  والغؾىم اإلاكاع إليها في الجضُو الػام للحهىم والؿغاماث َو

ش اؾخالمٌم لهظا ؤلاقػاع 40مداؾبخٌم مً خُث اإلاًمىن ولضًٌم اإلاهلت الهاهىهُت ومضتها   ًىما ابخضاء مً جاٍع

، وفي ؾُاب الغص مً َغقٌم جبهي الىخابج اإلاهترخت مهبىلت يمىُا مً َغقٌم ووػلمٌم بؤن  للغص أو الهبُى

 ُ ت اإلاكػى . الحهىم الىاحبت الضقؼ مؼ الؿغاماث الجبابُت مدضصة وقها للهىاهحن الؿاٍع

: التبليغ النهائي/ ثاهيا

 :   ًمًٌ الخُغم إلى خالخحن َما

 ىا ًخدُى الخبلُـ ألاولي إلى جبلُـ نهاةي خُث ًدخكظ : خالت غضم الغص ى الهبُى الًمني، َو َو

هىم بئغاصة إعؾالها مغة زاهُت غلى قٍل جبلُـ نهاةي ماث الخبلُـ ألاولي ٍو  .اإلادهو بخػضًالث وجهٍى

 ذ، : خالت الغص بػض نغاءة الغص غلى الخبلُـ ألاولي، وفي خالت الغص ؤلاًجابي للمٍلل أي الهبُى الهٍغ

ًان  بت اإلادضص نهابُا وال ًمًٌ لإلصاعة الغحىع قُه، إال في خالت ما إطا  ًهبذ أؾاؽ قغى الًٍغ

بت نض اؾخػمل مىاوعاث جضلِؿُت أو أغُى مػلىماث زاَئت زالُ الخدهُو، يما  اإلاٍلل بالًٍغ

و الُػً الجزاعيٌال ًمًٌ أما في خالت جهضًم اغتراياث مً اإلاٍلل .  الاغتراى غلُه غً ٍَغ

هغعون نبىلها أو عقًها  بت، ًخم صعاؾتها مً َغف اإلادههحن ٍو جهىم ؤلاصاعة الجبابُت زم بالًٍغ

ماث النهابُت  .بئعؾاُ الخبلُـ النهاةي والظي ًجب أن ًٍىن مكهال ومخًمىا الخػضًالث والخهٍى
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بت الخايؼ للخدهُو ماًلي :  جًمً الخبلُـ النهاةي للمٍلل بالًٍغ

، واإلاؿلم لٌم ////// اإلاؤعر في 2016/ أف / م ث ج / م ف ع م/ م و ى//// جبػا للخبلُـ ألاولي عنم 

، والظي مً زالله أبلؿىايم بيخابج الخدهُو ألاولي، إلى حاهب طلَ أقغها لٌم بئمٍاهُت َلب 2015/////ًىم

 الكهغة 20الخدٌُم مً اإلاضًغ الىالةي للًغابب في اإلاؿابل اإلاخػلهت بالهاهىن أو الىناةؼ وطلَ َبها لىو اإلااصة 

ا بهظا بػض اؾخالمىا لغصيم .إ. مً م6 ج، إال أهٌم لم جُلبىا َظا الخدٌُم، خُث نمىا يظلَ بخظيحريم قكٍى

وهظغا لػضم إبضابٌم . الظي لم ًخًمً َظا ألازحر ونغخخم بؤهٌم غلى غلم بظلَ إال أهٌم لم جُلبىا الخدٌُم

أًت مالخظاث أو اغتراياث خُى هخابج الخدهُو اإلاداؾبي في الخبلُـ ألاولي، وبػض اههًاء آلاحاُ الهاهىهُت للغص 

ش اؾخالمٌم الخبلُـ ألاولي، قئن هخابج الخدهُو ألاولي جٍىن نهابُت في الخبلُـ 40اإلاهضعة ب ًىما ابخضاء مً جاٍع

. النهاةي وهي يما جم جدضًضَا مؿبها في الخدهُو نبل نضوع الخبلُـ ألاولي

 :كتابت التلزيز النهائي ألا إكفاو التحليم/ ثالثا

غ النهاةي الظي ًجب أن ًخًمً ًل اإلاػلىماث وألاعنام واإلابالـ التي حؿمذ     ًيخهي غمل اإلادهو بٌخابت الخهٍغ

وفي ألازحر جغؾل وسخت مً . بالخؤيض مً هخابج اإلاغانبت ويظا ؤلاحغاءاث اإلاػمُى بها في غملُت الخدهُو اإلاداؾبي

ت الػامت للًغابب وجبضأ بػضَا غملُت جدهُل  ت الخابػحن لها ووسخت أزغي إلى اإلاضًٍغ ت الجهٍى اإلالل إلى اإلاضًٍغ

بت . الؿغاماث التي جترجب غلى غاجو اإلاٍلل بالًٍغ
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 جحليل الىتائج ااتحصل عليها: اابحث الثالث

بُت غلى مؿخىي ؤلاصاعة  غ وؿب الحهُلت الًٍغ   مً أحل إبغاػ الضوع الحهُهي للغنابت الجبابُت في مجاُ جٍُى

بت الخايؼ للخدهُو للىنُى إلى  الجبابُت، اعجؤًىا جدلُل الىخابج اإلاخدهل غليها مً ملل اإلاٍلل بالًٍغ

 .الكهم الصحُذ لكػالُت أقٍاُ الغنابت الجبابُت وزانت الخدهُو في اإلاداؾبت

 جحديد وسب التهزب الظزيبي بعد عمليت الزكابت الجبائيت: اامللب  ألاو 

 :جحديد وسب التهزب الظزيبي خالو سىواث التحليم/   أألاال

 مً أحل الكهم الجُض للىخابج اإلاخدهل غليها بػض غملُت الغنابت الجبابُت، ؾِخم جدضًض اليؿبت التي نام 

 :اإلاٍلل بالتهغب مً صقػها باليؿبت إلاسخلل الًغابب اإلاكغويت غلُه مً زالُ خؿاب ًل مً

 100(*الحهىم اإلاؿخدهت/الحهىم اإلاهغخت= ) (1)اليؿبت 

 100(*الحهىم اإلاؿخدهت/الحهىم اإلاؿكلت= )(2)اليؿبت 

 جحديد وسب التهزب الظزيبي خالو سىواث التحليم: (10-3)الجدألاو ركم 

  2012 2013 2014 2015 اإلاجمىع

92,5% 86,7% 85,7% 100% 100 %  (1)اليؿبت 
TAP 

7,5 % 13,3% 14 ,3 % 00 % 00 %  (2)اليؿبت 

83 % 78,2 % 78,6 % 91,4% 84,3 %  (1)اليؿبت 
TVA 

17 % 21,8 % 21,4 % 8,6 % 15,7 %  (2)اليؿبت 

90,5 % 72 % 96 % 97,2% 100 %  (1)اليؿبت 
IRG 

9,5 % 28 % 4 % 2,8 % 00 %  (2)اليؿبت 

 الؿابهت البُاهاث غلى اغخماصا الُالُت، إغضاص مً: اإلاهضع

 :ااالحظاث

بت نض تهغب مً الغؾم غلى اليكاٍ اإلانهي، بيؿبت جهاعب :  TAP))باليؿبت  -1 هالخظ أن اإلاٍلل بالًٍغ

ًاهذ اليؿبت اإلاتهغب 2015 و2014 زالُ ؾىتي 15% ، غلى الػٌـ مً الؿىىاث ألاولى للخدهُو أًً 

 .بها مػضومت
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ًاهذ مخهاعبت لحض ما   :(TVA) باليؿبت   -2  هالخظ أن وؿبت التهغب مً الغؾم غلى الهُمت اإلاًاقت نض 

 .%10 قلم جخجاوػ 2013زالُ الؿىىاث ًل الؿىىاث ماغضا ؾىت 

ًاهذ مىسكًت حضا زالُ الؿىىاث الثالر ألاُو للخدهُو : (IRG) باليؿبت  -3 هالخظ أن وؿبت التهغب 

 .%28، غلى الػٌـ مً الؿىت الغابػت أًً اعجكػذ بيؿبت يبحرة جمازل %5ولم جخجاوػ 

، خُث أن وؿبت %13إن وؿبت اإلاجمىع الػام للحهىم اإلاتهغب منها جخجاوػ :   للمجمىع الػامباليؿبت -4

ًاهخا مخهاعبخحن ولم ( TAP) و (IRG)، في خحن أن وؿبت %17 وحؿاوي ألايبر هي ًاهذ( TVA)التهغب مً 

مًٌ جىيُذ طلَ مً زالُ الغؾم البُاوي اإلاىالي.  %10جخجاوػا خاحؼ   :ٍو

 رسم بياوي يوضح اليسب ااتوسملت للتهزب الظزيبي خالو سىواث التحليم: (2-3)الشكل ركم 

 
 . مً إغضاص الُالبت، اغخماصا غلى الجضُو الؿابو:ااصدر

 :جحديد وسبت إلاغفاو لكل طزيبت/ ثاهيا

 ااغفلت الحلوق  مجموعجحديد وسبت مساهمت مختلف الظزائب في : (11- 3)الجدألاو ركم 

 TAP TVA IRG 

% 31   %65,5% 3,5الحهىم اإلاؿكلت 

% 100مجمىع الحهىم اإلاؿكلت 

.  ا لبُاهاث الؿابهتغلى اغخماصا الُالبت، إغضاص مً :ااصدر
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ًاهذ هي ألايبر والتي حػضث ههل مجمىع  (TVA)   هالخظ مً زالُ الجضُو الؿابو، أن وؿبت التهغب مً 

ًاهذ هي ألايػل ولم جخػضي  (TAP)، أما وؿبت التهغب مً %30في خضوص  (IRG)الحهىم اإلاؿكلت، في خحن أن 

مًٌ جىيُدها في الغؾم البُاوي اإلاىالي. 4% : ٍو

 مجموع الحلوق ااغفلت فيكل طزيبت  مساهمت وسبترسم بياوي يمثل : (3-3)الشكل ركم 

 

 

 

 عؾم بُاوي ًىضح : (-3-3)الكٍل عنم 

  

 
 .مً إغضاص الُالبت، اغخماصا غلى الجضُو الؿابو: اإلاهضع

ُ  غلى اغخماصا الُالبت، إغضاص مً: اإلاهضع . الؿابو الجضو

 جحديد وسب الشيادة في الحصيلت الظزيبيت بعد عمليت الزكابت الجبائيت: اامللب الثاوي

بت، ؾىاء الغنابت الكٍلُت أو اإلاػمهت  داث اإلاٍلكحن بالًٍغ    إن الهضف مً غملُت الغنابت الجبابُت غلى جهٍغ

بي بكٍل زام، بل الهضف اإلاؿُغ لظلَ َى إغاصة جدهُل الحهىم  لِؿذ ايدكاف خاالث التهغب الًٍغ

ىت الػمىمُت  .اإلاتهغب منها لهالح الخٍؼ

 جحديد وسب الشيادة الظزيبيت خالو سىواث التحليم/  أألاال

ت إلاجمىع الحهىم اإلاؿكلت والؿغاماث إلى الحهىم اإلاهغخت     ًخم جدضًض طلَ مً زالُ خؿاب اليؿبت اإلائٍى

مًٌ جىيُذ طلَ مً زالُ الجضُو آلاحي : زالُ ًل ؾىىاث الخدهُو، ٍو

 جحديد وسب الشيادة في الحصيلت الظزيبت خالو سىواث التحليم: (12-3)الجدألاو ركم 

 اإلاجمىع 2015 2014 2013 2012 

TAP 00 %00 %21,2 %18,2 %9,7 %

TVA 19 ,6 %10,7 %31 %31,9 %23 %

IRG 00 %3,6 %4,7 %48,6 %12,8 %

. الؿابهت لبُاهاث ا غلى اغخماصا الُالبت، إغضاص مً: اإلاهضع
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 : ااالحظاث

بت باليؿبت ُ  :(TAP) باليؿبت -1 اصة في نُمت الحهُلت الًٍغ ، مػضومت زالُ (TAP)هالخظ أن وؿبت الٍؼ

ًاهذ مضقىغت، غلى الػٌـ مً ؾىتي 2013 و2012  2014 وطلَ هظغا ألن الحهىم اإلاؿخدهت 

ىت الػمىمُت2015و ًاهذ َظٍ اليؿب مغجكػت ما ٌػني وحىص إًغاصاث َامت مؿخدهت للخٍؼ  . أي 

اصة الخدهُل في الحهىم والؿغاماث باليؿبت للحهىم اإلاهغخت : (TVA)باليؿبت  -2 هالخظ أن وؿبت ٍػ

 قٍاهذ اليؿبت اإلادهلت مػخبرة 2011، أما زالُ ؾىت 2012 زالُ الؿىت %11جتراوح غىض خضوص 

 .%30 قهض ججاوػث 2014 و2013أما زالُ الؿيخحن . %20ونض ناعبذ 

اصة وؿبتهالخظ مً زالُ الجضُو الؿابو، أن : (IRG)باليؿبت  -3  والؿغاماث الحهىم  في الخدهُل ٍػ

ًاهذ مخهاعبت زالُ ؾىىاث (IRG) في ما ًسو اإلاهغخت للحهىم  باليؿبت  في 2014 و2013 و2012، 

 .%50 قخهاعب اليؿبت 2014، أما ؾىت %5خضوص 

اصة في جدهُل : باليؿبت للمجمىع الػام -4 هي ألاغلى وطلَ عاحؼ إلى أن نُمت  (TVA)هالخظ أن وؿبت الٍؼ

ًاهذ يبحرة مهاعهت بالحهىم اإلاهغخت، وجاليها  ( TVA)، أما %13 بيؿبت جهاعب IRG))الحهىم اإلاؿكلت 

مًٌ جىيُذ طلَ مً زالُ الخمثُل البُاوي الخالي. %10قلم جخجاوػ خضوص   :ٍو

 رسم بياوي يوضح وسب الشيادة في التحصيل الظزيبي خالو سىواث التحليم: (4-3)الشكل ركم 

 
 حضُو الؿابواُ غلى اغخماصا الُالبت، إغضاص مً :ااصدر
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: طزيبت لكل الشيادة وسبت جحديد/ ثاهيا

 مجموع الشيادة الظزيبيت فيكل طزيبت  مساهمت وسبت جحديد(:  13-3)الجدألاو ركم 

 TAP TVA IRG 

 30,7% 66% 3,3%  والؿغاماثالحهىم اإلاؿكلت

 %100  والؿغاماثمجمىع الحهىم اإلاؿكلت

 الؿابهت البُاهاث غلى اغخماصا الُالبت، إغضاص مً: ااصدر

ُ  زالُ مً هالخظ    اصة في جدهُل  وؿبت أن الؿابو، الجضو  ههل حػضث والتي ألايبر هي ًاهذ( TVA)الٍؼ

اصة وؿبتأما  ،%30 قانذ( IRG )أن خحن في اإلاؿكلت، الحهىم  مجمىع  ولم ألايػل هي ًاهذ( TAP )مً الٍؼ

مًٌ%. 4 جخػضي : اإلاىالي البُاوي الغؾم في جىيُدها ٍو

 سيادة الظزيبيتاو مجموع فيكل طزيبت  مساهمت وسبت رسم بياوي يحدد: (5-3)الشكل ركم 

 

ُ  غلى اغخماصا الُالبت، إغضاص مً :ااصدر . الؿابو الجضو
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: خالصت الفصل

بُت، ومً زالُ     ًهاؽ صوع وقػالُت الغنابت الجبابُت بمضي جدهُهها ألَضاقها ويظلَ خهُلتها الًٍغ

ت الىالبُت  الضعاؾت الخُبُهُت التي جم قيها الخُغم إلى خالت زًػذ للغنابت الجبابُت غلى مؿخىي اإلاضًٍغ

ا ألايثر هجاغت وقػالُت في يكل خاالث جم للًغابب، أًً  هت الخدهُو اإلاداؾبي باغخباَع التريحز غلى ٍَغ

بت اإلاػني بالخدهُو نض تهغب قػال مً صقؼ حؼء مً الحهىم  بي، جبحن لىا بؤن اإلاٍلل بالًٍغ التهغب الًٍغ

اإلاؿخدهت غلُه وبالخالي نض نامذ مهالح الًغابب وبػض الاهتهاء مً الخدهُو في ملكه، بدبلُؿه بالىخابج 

اإلاخىنل إليها بػض غملُت الخدهُو في اإلاداؾبت واإلاخمثلت في مسخلل الحهىم اإلاكغويت باإلياقت إلى الؿغاماث 

ىت الػمىمُت  ومً زالُ جدلُل الىخابج اإلاخدهل غليها . اإلاالُت التي جم قغيها غلُه والىاحبت الضقؼ إلى الخٍؼ

بي وطلَ بمسخلل  اصة الخدهُل الًٍغ ًخطح لىا الضوع الهام والكػاُ الظي جلػبه الغنابت الجبابُت في ٍػ

ظا بالغؾم مً  بي َو أهىاغها مً زالُ ؤلاحغاءاث التي جهىم بها والتي جؤصي إلى يكل خاالث التهغب الًٍغ

. اإلاكاًل التي حػاهيها والتي ًمًٌ أن جدض مً قػالُتها
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بت هي اكخؿاع مالي إحبازي جفسغه الدولت دون ملابل وبشكل نهائي مً أحل حغؿُت الىفلاث العامت،     الػٍس

ىت  باإلغافت إلى جدلُم أهداف اكخطادًت واحخماعُت وطُاطُت، وبالخالي فهي حعخبر مىزدا هاما ودائما للخٍص

بت كمشسوع إلى غاًت طدادها مً . العمىمُت بت ختى جدطُلها ًبدأ مً الخفكحر في الػٍس والخأطِع للػٍس

بي هى عبازة عً مجمىعت مً العملُاث وإلاحساءاث التي جؤدي إلى  ؾسف املكلف بها وبهرا فأن الخدطُل الػٍس

بُت املؿبلت في هرا إلاؾاز ىت العمىمُت وفلا لللىاعد اللاهىهُت  والػٍس بت مً املكلف إلى الخٍص . هلل دًً الػٍس

بت وألاهداف التي حظعى إلى جدلُلها، فلد كامذ الدولت بخددًد مجمىعت  وهظسا لألهمُت التي جكدظيها الػٍس

ىت الدولت وخماًتها مً ظاهسة  مً الػماهاث التي جدمي هرا الدًً وهرا لػمان املدافظت على خلىق خٍص

بت وذلك لعدة أطباب وبأطالُب مخخلفت بي الري ًىدشس بطىزة كبحرة وطـ املكلفحن بالػٍس . التهسب الػٍس

داث للمساكبت، والسكابت  حي فالبد أن جخػع هره الخطٍس بي الجصائسي هى هظام جطٍس    باعخباز أن الىظام الػٍس

داث امللدمت مً  الجبائُت هي وطُلت كاهىهُت حظخخدمها إلادازة الجبائُت للخأكد مً صحت ومطداكُت الخطٍس

مها وفلا ملا ًىظ علُه  بت والعمل على كشف ألاخؿاء املسجلت فيها لخصحُدها وجلٍى ؾسف املكلفحن بالػٍس

ع الجبائي جخخر السكابت الجبائُت عدة أشكال خُث جىلظم إلى السكابت العامت وجخمثل في . اللاهىن والدشَس

السكابت الشكلُت والسكابت على الىزائم والتي جخم داخل مكاجب إلادازة الجبائُت وجددًدا على مظخىي مفدشُاث 

الػسائب، والسكابت املعملت وحشمل الخدلُم في املداطبت والخدلُم املطىب في املداطبت والخدلُم املعمم في 

الىغعُت الجبائُت الشاملت وذلك مً خالل الخدخالث التي ًلىم بها ألاعىان املدللىن لألماكً التي ًصاول فيها 

بت وشاؾاتهم . املكلفىن بالػٍس

 الفرضيات اختبار:  

 :ماًلي خالل مً عدمها مً صحتها على هدكم فسغُاث زالر البدث هرا مً العامت امللدمت في كدمىا

جمازض إلادازة الجبائُت خم السكابت الجبائُت مً خالل الحلىق والظلؿاث التي  :الفرضية ألاولى -

ت، كد جدللذ، مً  مىدها لها املشسع الجبائي، باإلغافت إلى مجمىعت مً الىطائل املادًت والبشٍس

بت والعىن املدلم  أحل جدلُم العدالت وبهدف خلم حى مً الخفاهم والتراض ي بحن املكلف بالػٍس

وغع املشسع الجصائسي الجبائي إؾازا كاهىهُا أوحب به كل املدللحن الجبائُحن إجباع إحساءاث معُىت، 

وخدد مخخلف الالتزاماث التي ًجب على إلادازة الجبائُت  واملكلف الخلُد بها والػماهاث املمىىخت له 

وذلك مً أحل  ، بهدف غمان خلىكه لحماًخه مً أي حعظف ًمكً ممازطخه علُه مً كبل إلادازة

داث الجبائُت ججىبا لبؿالن العملُت أما باليظبت . الخؿبُم الجُد وحظهُل عملُت مساكبت الخطٍس

س الهُاكل الخىظُمُت للسكابت الجبائُت واطخددار أحهصة  ت فلد جم جؿٍى للىطائل املادًت والبشٍس

ت للػسائب وذلك مً أحل الخلسب أكثر مً املكلف  حدًدة جخمثل في مساكص الػسائب واملساكص الجىاٍز

بت  .بالػٍس

لت الىدًت في جدطُل الػسائب، ولكً كد جلجأ  :الفرضية الثانية - حعخمد إلادازة الجبائُت على الؿٍس

بت، كما جلىم بفسع علىباث حبائُت  ت في خالت اطخدالت اطخفاء دًً الػٍس لت إلاحباٍز إلى الؿٍس
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 لكل الػسیبیت جيخلي  أن إلادازة كد جم إزباث هرا الفسغُت، خُث جؿسكىا إلىوحىدُت على املتهسبحن

 جددید في واملالئمت الجبایت هفلاث في الاكخطاد مً كال جدلم والتي املىاطبت الخدطیل ؾسیلت غسیبت

بُت الػسیبت ولكً هرا مسهىن بمدي اطخجابت  أداء مىاعید بت لىاحباتهم الػٍس املكلفحن بالػٍس

بت أن ًلتزم املكلف بدفع ما علُه مً مبالغ مظخدلت،   السدعیتالؿسق  أمافاألضل في دفع كُمت الػٍس

بي التهسب بيیت الدظدید عدم یداولىن  الریً املكلفحن على ضازم بشكل اللاهىن  جؿبیم عً حعبر  أو الػٍس

 غایت لیع إلاحساءاث مً الىىع هرا إلى اللجىء على الخأكید حدا املهم مً ومداخُلهم، ممخلكاتهم إخفاء

 واطترحاع مبالغ مً عليهم ما دفع على خلىكهم جأدیت في املتهاوهحن إلحباز فعالت وطیلت وإهما ذاجه خد في

 .الحلىق  هره لخدطیل والىدیت إلاحساءاث العادیت جىجح لم بعدما وهرا جدطیلها، أي الدولت أمىال

حعد أشكال السكابت الجبائُت وعلى زأطها الخدلُم املداطبي أداة حظخخدمها إلادازة : الفرضية الثالثة -

بي خاضت ظاهسة  التهسب "الجبائُت في مكافدت بعؼ الظىاهس التي جدد مً فعالُت الخدطُل الػٍس

بي  اجطحذ صحت هره الفسغُت، خُث جم إزباث أن دوز وطائل السكابت الجبائُت ًسجكص في ".الػٍس

بي التي ٌظخعملها املكلف، وكُفُت إعادة  كُفُت اكدشاف إلادازة الجبائُت لؿسق التهسب الػٍس

إن الخدلُم في املداطبت ًخمثل في اهتهاج مجمىعت ؾسق التي . جدطُلها لطالح إلادازة الجبائُت

حظاعد على الخأكد مً صحت مداطبت املكلف، وإًجاد ألاخؿاء التي ججسدها مً معُاز الجزاهت وفلا 

بي هدُجت الخالعباث املداطبُت  .ألطع علمُت حظاعد في الكشف على التهسب الػٍس

 

 نتائج البحث :

: اهؿالكا مما جم جلدًمه في مخخلف فطىل البدث جم الخىضل إلى الىخائج الخالُت

بت في جلدًم  - ت الكاملت للمكلفحن بالػٍس حي خُث ًمىذ الحٍس بي الجصائسي هظام جطٍس الىظام الػٍس

داث الشمت ألنها كد جكىن غحر صحُدت  ذ بمداخليهم، لرا حعد السكابت على هره الخطٍس الخطٍس

 .وخاؾئت

 للدفاجس املُداوي الفدظ خالل مً بها املطسح إلاكسازاث صحت مً الخأكد إلى تهدف السكابت املعملت -

ت  والىزائم املداطبُت ومً أهم أشكالها الخدلُم املداطبي الري ًخم مً خالل إلاحساءاث الخدػحًر

 .وفدظ املداطبت مً خُث الشكل واملػمىن، زم جبلُغ الىخائج

حعخبر السكابت على الىزائم أكثر مسدودًت هظسا لظهىلت جؿبُلها، غحر أن أهم ما ٌعترع فعالُت هرا  -

الىىع مً السكابت هى عدم كفاءة أعىان إلادازة الجبائُت املكلفـحن بهـرا الىىع مً السكابت مً حهت، 

داث الىاحب فدطها مً حهـت أخـسي، إغـافت إلى غُـاب املخابعت الدكُلت للظلؿاث  وحعدد الخطٍس

 .الىضُت

لللُام بمهام السكابت الجبائُت جىفس إلادازة الجبائُت مجمىعت مً ألاعىان الرًً ًددد لهم اللاهىن  -

 بطفخه املسجبؿت الالتزاماث مً معحن لعدد الجبائي مظؤولُاتهم، ویخػع العىن املدلم بمجسد حعُِىه

 .للدولت كممثل
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ت الظلؿاث أضدزث -  الجبائُت السكابت أحهصة جىضح اللاهىهُت واملساطُم الىطىص مً العدًد الجصائٍس

 .ومهامها

بت التي ًخم جدطُلها ولِع فُما ًفسع مً الػسائب - بي في كمُت الػٍس  .جلاض كفاءة الىظام الػٍس

ىت العمىمُت، خُث ًخم جؿبُلها في  - لت الحجص مً املىبع مً أكثر ؾسق الجباًت مالئمت للخٍص حعخبر ؾٍس

بت على الدخل، ألامس الري ًؤدي إلى جصوٍد الدولت جباعا  اللحظت التي ًدطل فيها املكلف بالػٍس

بُت مظخمسة  .بدطُلت غٍس

بت بلىة اللاهىن وفي بعؼ ألاخُان الاطخعاهت باللّىة  - إلادازة الجبائُت جلىم بخدطُل دًً الّػٍس

لت العادًت فحن، في خالت عدم جمكنها مً جدطُله بالؿٍس
ّ
 .العمىمُت ولِع بئزادة املكل

إن املكلف ٌعخمد في جدلِظه وغشه على غعف إلادازة الجبائُت وعدم خبرة وكفاءة بعؼ املدللحن  -

 .خاضت مً الىاخُت املداطبُت

املكلف بها، ًمكً لإلدازة الجبائُت حظلُـ أكص ى  ؾسف مً الدفع لعدم جؤشس بىادز إذا ظهسث -

بت طىاء كاهذ علىباث حبائُت أو علىباث حصائُت  .العلىباث على املخملطحن مً دفع الػٍس

ىت الدولت، إال أن هرا ًدخاج  - ًمكً أن جؤدي السكابت الجبائُت دوزا هاما في اطترداد مبالغ هامت لخٍص

ت الالشمت  .للكثحر مً الدعم لخدلُم الفعالُت والجىدة املؿلىبت وجىفحر إلامكاهُاث املادًت والبشٍس

ألاهداف  عً بعُدة كاهذ وإن إًجابُت الجبائُحن والتهسب الغش مدازبت إؾاز في املدللت السكابت هخائج إن -

 الػعف وهلاؽ اللىة هلاؽ معسفت أحل مً وجلُُمها السكابت بسامج مخابعت لعدم هظسا منها، املسحىة

 .بُنهما والخمُحز

بت واملكلفحن الجبائُت إلادازة بحن العالكت جدظحن إن -  اجخاذها الىاحب الهامت إلاحساءاث مً بالػٍس

بي التهسب مً ظاهسة للخللُل  .الجبائُت للسكابت الفعالُت وجدلُم الػٍس
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 (G8)نموذج التصريح بالوجود : 1امللحق 
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 (Gn°50)نموذج التصريح الشهري، الثالثي أو الفصلي : 2امللحق  
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 (Gn°12)نموذج التصريح برقم ألاعمال : 3امللحق 
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 (Gn°1)نموذج ثصريح الضريبة على الدخل إلاجمالي : 4امللحق 
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 (Gn°30) (رواثب، أجور، منح وريوع عمرية)نموذج ثصريح الضريبة على الدخل إلاجمالي : 5امللحق 
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 (Gn°4)نموذج ثصريح بالضريبة على أرباح الشركات : 6امللحق 
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نموذج إلاشعار بالتحقيق : 7امللحق 

 



: امللخص

بي، وكد خلصذ هذه الدراضت إلى  ادة الخحصيل الضٍز    تهدف هذه املذكزة إلى جبيان دور الزكابت الجبائيت في ٍس

بت التي ًخم جحصيلها  وليظ فيما ًفزض من الضزائبأن  بي جلاص في كميت الضٍز ، وبما أن كفاءة النظام الضٍز

بت وضيلت  حاث املكلفين بالضٍز حي، حعخبر الزكابت الجبائيت على جصٍز بي الجشائزي هظام جصٍز النظام الضٍز

نت الدولت من خالل جطبيم مخخلف ألاشكال التي جخخذها،  هامت جؤدي دورا فعاال في اضترداد مبالغ هامت لخٍش

بي التي ٌطخعملها  حيث ًبرس دور وضائل الزكابت الجبائيت في كيفيت اكدشاف إلادارة الجبائيت لطزق التهزب الضٍز

 محاربت إطار في املحللت الزكابت وبالزغم من أن هخائجاملكلف، وكيفيت إعادة جحصيلها لصالح إلادارة الجبائيت، 

بي ظاهزة التهزب  وبالخالي ًجب على الدولت جلدًم منها ألاهداف املزجوة عن ولكن ما سالذ بعيدة اًجابيت الضٍز

ت الالسمت لخحليم الفعاليت والجودة املطلوبت لعمليت الزكابت  د من الدعم وجوفير إلامكاهياث املادًت والبشٍز املٍش

. الجبائيت

بي:الكلمات املفتاحية بي، الزكابت الجبائيت، إلادارة الجبائيت، الخحصيل الضٍز بت، النظام الضٍز .   الضٍز

 

Abstract:  

   The aim of this study is to demonstrate the role of fiscal control in increasing tax collection; it 

concluded that the tax system efficiency is measured in the amount of tax collected and not as 

imposed taxes. Since the Algerian tax system is a declarative system, the fiscal control of the 

taxpayer’s statements is an important mean that plays an effective role in the recovery of important 

sums of money to the state treasury through the application of different forms that it takes so it 

highlights their role in how can the tax administration discover the methods of tax evasion used by 

the taxpayers, and how it can re-collect them for the benefit of the tax administration. In spite of 

the fact that the results of the control achieved in the framework of fighting the phenomenon of tax 

evasion are positive, but still far from the desired goals and therefore the state must provide more 

support and provide the material and human resources necessary to achieve the effectiveness and 

quality required for the process of fiscal control. 

Keywords: tax, tax system, fiscal control, tax administration, tax collection. 

  


