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 : مقدمة العامة 

     حشهد الىطاع الاكخصادًت السائدة في العالم عدة حغيراث مدسازعت جمس الاكخصاد الجصائسي، داصت مع 

عُت الاكخصاد الجصائسي التي حعلذ مىه زهُىت لسعس الىفط، مما ادي الى حدور  حدور الاشماث املالُت، و َز

،و التي دفعذ بى جيرة املدًىهُت الى الازجفاع، و جطىز الُاث الفساد الاكخصادي التي 1986الاشماث الىفطُت سىت 

حعُم مىاخ الحسكت الاكخصادًت، هره الخصائص جطلبذ اللُام  باصالحاث عاحلت  و شاملت لظمان اهدماج 

الاكخصاد الىطني في الاكخصاد الدولي بصىزة اًجابُت مسخجُبت برلك لالصالحاث التي جمليها الهُئاث الدولُت 

 .على الدول الىامُت

   شادث عىاًت الدولت بلطاع الظسائب لكىنها مىزدا كبيرا  لخىفُر السُاست املالُت العامت للدولت، وعامال 

اث الاكخصادًت منها و الاحخماعُت، فاعخمدث الجصائس في  اساسُا في جحلُم دطط الخىمُت على شتى املسخٍى

سُاستها الاكخصادًت على كىاهين و اصالحاث مسذ على وحه الخصىص السُاست الجبائُت مً دالل 

، حُذ تهدف هره الاصالحاث بشكل زئِس ي الى جبسُط و عصسهت الىظام الجبائي هظسا 1992اصالحاث  سىت 

لخعلده في كثرة الظسائب و السسىم،اطافت الى العُىب و الىلائص التي كان ًخميز بها،هره السلبُاث حعلذ مً 

 .الاصالح طسوزة ال بد منها

بت، ما ٌشكل عائلا هما  و اساسُا امام  بي ًإزس سلبا على الحصُلت الظٍس    مما ال شك فُه ان التهسب الظٍس

ع الىلص الري ًطسأعلى  جحلُم الخىمُت التي جسسمها السُاست املالُت للدولت،الش ئ الري ًظطهسهها الى حعٍى

بُت بفسض طسائب حدًدة، او زفع معدل الظسائب املىحىدة،و هرا بدوزه ًإزس بالسلب على  الحصُلت الظٍس

بت و الىمى الاكخصادي ع الددل  و مبدأ العدالت الظٍس  .جىشَز

بي، فمنهم مً ازحعها الى   وهظسا الهمُت املىطىع و كثرة ابعاده، فلد ادخلفذ الازاء في اسباب التهسب الظٍس

عاث الاكخصادًت التي  ًلىم املكلف باسخغاللها و ال ًمكً برلك فسض اي علىبت علُه،  وحىد سغساث في الدشَس

بُت و سىء الدسُير فيها، اما السأي الشالث فله هظسة سُكىلىحُت  و منهم مً ازحعها الى طعف الادازة الظٍس

بي  و هي مخعللت بسىء الىُت املكلف، لرا ًاحأ الى التهسب   .للتهسب الظٍس

    و الجصائس كغيرها مً البلدان  شهدث  فيها هره الظاهسة اهدشازا واسعا  و كبيرا هدُجت عدة اسباب 

ساهمذ في ذلك، فكان مً واحب الدولت لخحلُم سُاستها املالُت محاولت اللظاء او الحد على الاكل مً 

بي  .ظاهسة التهسب الظٍس

 الاشكالُت - 2

 :  اهطالكا مً الابعاد سالف الركس هدسائل عً 

بي ؟         ما مدي مساهمت الاصالحاث الجبائُت في مكافحت التهسب الظٍس

 : حتى هخمكً  باالحاطت بكل  حىاهب املىطىع، ازجأًىا الى طسح الاسئلت الفسعُت الخالُت 
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بي ؟1    ـ ما امللصىد بالىظام الظٍس

بُت ؟2   ت لللُام باالصالحاث الظٍس  ـ  ما الاسباب التي دفعذ بالدولت الجصائٍس

 ـ فُما جخمشل الاصالحاث ؟3  

  ـ ما امللصىد بالتهسب الظسبيي ؟4  

بي؟5    ـ كُف ًمكً لالصالحاث الجبائُت الخللُص مً التهسب الظٍس

 :فسطُاث البحث 

 :جم الاعخماد الفسطُاث الخالُت لالحابت على الدساؤالث املطسوحت 

بي هى الاطاز الري ًىظم مجمىعت الظسائب  املخكاملت  و املخىاسلت، واهم اسباب التي دفعذ 1 ـ  الىظام الظٍس

بي اللدًم  بُت هي عدم اسخلساز  و حعلد الىظام الظٍس  .الى الاصالحاث الظٍس

عُت  الجبائُت  و الادازة الخاصت بالظسائب2 بُت  في اصالح  اللىاهين  الدشَس  .  جمشل  اهم الاصالحاث الظٍس

بي. 3 ادة التهسب الظٍس  الخحسز الاكخصادي ال ٌساعج في ٍش

بي  4  . ـ  وحىد الاصالحاث حبائُت ادي الى الحد مً التهسب الظٍس

 

 : دوافع ادخُاز املىطىع 

 . ـ السغبت الشخصُت في البحث في هرا املىطىع 

 .ـ  الاهمُت التي جخميز بها الاصالحاث الجبائُت 

 .ـ محىلت جصوٍد اللىاعد و الباحشين ببعع املعازف  و املبادئ العلمُت في املىطىع 

 .ـ ازساء املكخبت بمساحع جذص مجال الاصالحاث الجبائُت 

 

  : اهمُت البحث 

بي   .اًجاد احابت عً الدساؤالث املطسوحت حىل دوز الاصالحاث الجبائُت في مكافحت التهسب الظٍس

ت الى اعخماد اصالحاث حبائُت شاملت  .ـ جحدًد الاسباب الحلُلت التي دفعذ  بالدولت الجصائٍس

ىت الدولت مً احل حغطُت  ـ جخجلي اهمُت هرا البحث في اهمُت الظسائب كاحد الادواث الفعالت في جصوٍد الخٍص

ىت الدولت بعد الثروة البترولُت  .هفلاتها،في بالدها الظسائب هي املمىل الشاوي لخٍص

 :صعىباث الدزاست 

 .ـ صعىب اللُام بامللابالث مع بعع العاملين في الادازة الجبائُت و اسخذالص معلىماث منهم

 .ـ هلص بعع املساحع املهمت 

 :حدود الدزاست 
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 : حتى ًخم معالجت الاشكالُت املطسوحت في هرا املىطىع جم جحدًد الاطاز العام و حدود البحث كماًلي 

بي، ودزاست مدي : ـ البعد املىطىعي  ًخمشل  في دزاست اصالح الىظام الجبائي، و جحلُل ظاهسة التهسب الظٍس

بي   .فعالُت الاصالح الجبائي في الحد مً التهسب الظٍس

،و حدد دزاست (2017-1992)مً دالل دزاست الاصالحاث الجبائُت في الجاهب الىظسي للفترة  : البعد املكاوي 

بي في الجاهب الخطبُلي للفترة   (.2015-2012)مكافحت التهسب الظٍس

 : الدزاساث السابلت 

بي" دزاسيخا ملىطىع  حعخبر جكملت للدزاساث السابلت ذاث " دوز الاصالحاث الجبائُت في مكافحت التهسب الظٍس

بت مً مىطىع دزاسدىا، وهركس هره الدزاساث ماًلي   :صلت او اللٍس

البحث ملدم لىُل شهادة املاحسخير في علىم الدسُير،حامعت "  2012حىان شلغىم العُد"ـ دزاست 1 

بي في الجصائس و اوعكاساجه على املإسست الاكخصادًت:"كسىطُىت، الجصائس، جحذ عىىان  " ازس الاصالح الظٍس

بُت في الخحكم في  حُث  زكصث الدزاست على اللدزاث الجبائُت للمإسست، ومعسفت مدي كدزة املصالح الظٍس

بُت لالصالحاث لالصالحاث  ت و مدي مىاكبت الاصالحاث الظٍس حباًت املإسست الاكخصادًت الجصائيًر

بُت في حشجُع الاسششماز  .الاكخصادًت التي اعخمدث عليها الجصائس،و كرا ابساش مساهمت الخحفيزاث الظٍس

بي و اشكالُت التهسب دزاست حالت الجصائس: "  ـ دزاست  مساد هاصس 2 ، الدزاست هي عبازة "فعالُت الىظام الظٍس

 و كد 2002عً اطسوحت دكخىزاه دولت كدمذ بكلُت العلىم الاكخصادًت و علىم الدسُير بجامعت الجصائس سىت 

بي  بي مع حشخُص ظاهسة  التهسب الظٍس جمحىزث اشكالُت البحث حىل امكاهُت جحلُم فعالُت الىظام الظٍس

بت في ظل الدوز املخغير للدولت جم . كمإسست لعدم فعالُت الىظام حُث كام الباحث باسخعساض مىطىع الظٍس

بي في  الحُاة الاكخصادًت باالطافت الي ملىماث و عىائم فعالُت  جىاول بالخحلُل دوز و اهمُت الىظام الظٍس

بي في الجصائس سىت  بي في سُاق الصالح الظٍس هرا الىظام كما كام الباحث اًظا بخلُُم فعالُت الىظام الظٍس

بي، مما جطلب 1988 بي كىدُجت الهدشاز ظاهسة التهسب الظٍس  و كد دلص الى اعخباز عدم فعالُت الىظام الظٍس

 .معالجتها مً حمُع الابعادها 

اطسوحت دكخىزاه في العلىم الاكخصادًت حالت الجصائس " السُاست الجبائُت ـ الاهداف و الادواث"  ـ فالح محمد 3

حُث حعالج هره الاطسوحت مىطىع السُاست الجبائُت اسدىادا الى الىاكع الجصائسي وما افسشه . 2005-2006

مً مخىاكظاث و مشاكل على مسخىي الىطني و على مسخىي املحلى و هرا بهدف ازساء ملازهت عملُت حادة 

حىل اشكالُت الجبائُت طمً استراججُاث الجبائُت السُاست الاكخصادًت العامت للمجخمع مً دالل البحث  

عً اطاز هظسي للسُاست الجبائُت فهره الدزاست هي محاولت اعداد اسس عملُت و عملُت للسُاست الجبائُت 

داصت وان كل الاصالحاث التي مسذ الىظام الجبائي الجصائسي لم حسمح باعادة هُكلخه، فغالبا ما كان ازجفاع 
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الاًساداث الجبائُت هاججا عً جطىز الظسف الاكخصادي ولِس هاججا عً فعالُت الىظام الجبائي، لهرا السبب 

 .فاهه ًظهس مً الظسوزي جبني ههج الاصالح الجبائي الحلُلي

 : املىهج املخبع 

 الخحلُلي للبحث، فاملىهج - و املىهج مً احل الصاحت بكل الجىاهب مىطىع دزاسدىا، اعخمدها املىهج الىصفي

بي  بت و الاصالحاث الجبائُت في الجصائس و كرا وصف ظاهسة التهسب الظٍس الىصفي كان دالل وصف الظٍس

بي، كما  بالجصائس، و املىهج  الخحلُلي كان في جحلُل الاصالحاث الجبائُت البساش ازسها في مكافحت التهسب الظٍس

خي لالصالحاث ابخداء مً   ،و  كرلك الفصل الشالث  مً دالل دزاست 2017 الى غاًت 1992اجبعىا املىهج الخاٍز

بي   .جطبُلُت  للحد مً التهسب الظٍس

لخحلُم  اهداف الدزاست و معالجتها بصىزة علمُت  فلد كمىا بخلسُم هره الدزاست الى زالزت فصىل، 

 : معىىهت كما ًلي 

بي في الجصائس:  الفصل الاول   الاطاز العام لالصالح الظٍس

بي وألُاث مكافحخه: الفصل الخاوي   .واكع التهسب الظٍس

بي :  الفصل الشالث   "دزاست حالت "السكابت الجبائُت للحد مً التهسب الظٍس

بت في املبحث الاول، حُث    ـ الفصل الاول هخطسق فُه الى زالزت مباحث جخظمً مفاهُم عامت حىل الظٍس

بي و  بت  وكىاعديها، اهىاع الظسائب و طسق الخحصُل، وكرلك حعٍسف الىظام الظٍس هدىاول فُه مفهىم الظٍس

بي في املبحث الشاوي مً دالل ابساش  بت و ادواتها، جم هيخلل الى الاطاز املفاهمي لالصالح الظٍس السُاست الظٍس

بي و السُاق الدولي و  بي، وكرا اهداف الاصالح الظٍس بي،اسباب و مساحل الاصالح الظٍس مفهىم الاصالح الظٍس

بُت في الجصائسفي  بي في الجصائس، و هذخخم هرا الفصل بخحدًد واكع الاصالحاث الظٍس الجصائسي لالصالح الظٍس

بُى فعالُت  ع الظٍس املبحث الشالث مً دالل الاصالح الهُكلي لالدازة الظسائب، وكرلك اصالح الدشَس

بُت في الجصائس   .الاصالحاث الظٍس

بي في الجصائس في املبحث الاول، حُث  ـ الفصل الشاوي كسمىاه الى زالزت مباحث جخظمً واكع التهسب الظٍس

بي، وطسق التهسب  بي مً دالل حعٍسف و اهىاع التهسب الظٍس هدىاول فُه حشخُص ظاهسة التهسب الظٍس

بي و طسق اعادة جلدًس كىاعد الادظاع الجبائي و هرا في  بي،  جم هيخلل الى اسباب و ازاز التهسب الظٍس الظٍس

بي و الُاث مكافحخه في الجصائس،  املبحث الشاوي، اما في املبحث الخالث سيخطسق الى سبل عالج التهسب الظٍس

بي، و كرا الُاث مكافحت التي جخمشل في الُاث السكابُت والُاث العلابُت   .جحدًد وسائل مكافحت التهسب الظٍس

حسلُط الظىء على الىاكع العملي ملجمل الخحلُلاث الجبائُت، و ذلك في شكل دزاست حالت : ـ الفصل الشالث 

م الخحظير لخطىاث و احساءاث عملُت الخحلُم املحاسبي و جطبُلها  .عً طٍس
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:لدثتمهيد الفصد ألاول

ل

لط ثل اىثافتل       بتلًياصلًيونل غخماص لولُالألااللٌؿدثنىلمًلطاًلبػٌل اضألٌا بنل غخماصل اضألااتلغلىل اًٍغ

.ل اؿياهُتل ابؿُُتلألا اتيلجخمحزلبثرألا ثلَبُػُتلحغىيهالغًلفغىل اًغ ثب

بتلهيلفًلمػلض، بُتل اهلجلىُاجهلألاؤصألا جه، لللللألا اًٍغ بيلؤهمُتلفيلجدلُملؤهض فل اؿُاؾتل اًٍغ ألاالىظامل اًٍغ

ألابااخاليل وػياؽلطاًلغلىلجدلُملؤهض فل اؿُاؾتلالاكخهاصًتلاهظهل اضألااتلملالاهلمًلصألاعلفػاٌلفيل الضألاات،

ػاثل اتيلجلوملغلىل وصلمغخلتلمًلمغ خصلجُوعلملهومل اضألاات، قمصلهظ ل اضألاعلجويُذل الو هحنلألا ادكَغ

بتل اتيلحػخبرلمخغحر ل كخهاصًالفيلًضل اضألااتلهظ ل ملخغحرل اظيلًخػغىلالػضًضلمًلإلانالخاثل اتيل ؤؾاؾهال اًٍغ

جملمًلزالاهالبصماجلغضةليغ ثبلحضًضةلًمىًلمًلزالاهالججاألاػلغلباثل كخهاصل اؿوقلألا اخىُفلمؼل

.لالاكخهاصل اػااميل لجضًضلألامخغحر جه

بيلفيل لجؼ ثغ"لللللألاؾيخُغقلمًلزالٌلهظ ل الهصلبلىل اعل اػاملاإلنالحل اًٍغ مًلزالٌلزالرلمباخثل"لإلَا

:لوااخالي

ٌل* بت : ملبدثل ألا ل اًٍغ .لملاهُملغامتلخٌو

بيل : ملبدثل اثاوي* اعل مللاهُميلاإلنالحل اًٍغ إلَا

بُتلفيل لجؼ ثغ ل: ملبدثل اثااث* .لألا كؼلإلانالخاثل اًٍغ

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ملاههمدعامةدحوود اضزيملةد : املبحد ألاول

لللللل

،    ل همالحػخبرلمًل للللحػخبرل اًغ ثبلمًلؤهملمهاصعلإلاًغ ص ثل اػامتلالضألااتلفيل اػهغل لخضًثلملػظمل اضألٌا

بُتلالخإزحرلغلىل ايكاٍلالاكخهاصيل ؤهملؤصألا ثل اؿُاؾتل ملااُتل اتيلحؿخسضمهال اضألااتلفيلبَاعلؾُاؾتهال اًٍغ

بتلمياهتل بهضفلجدلُملؤهض فل كخهاصًتلألا حخماغُتلألاختىلؾُاؾُت، ألااهظ لؤزظثل اضع ؾاثل ملخػللتلبااًٍغ

.لمهمتلفيلصع ؾاثلغلمل ملااُتل اػامت

ل

ملمومد اضزيملةدألاقو عيهاد: املطلد ألاول

لل

بتلوانلهدُجتل اخُوع ثل اػضًضةل اتيلمغثلبهالغبرل اؼمًلؾو ءلمًلهاخُتلملهومهال للللبنلحػضصلحػاٍعفل اًٍغ

بُػتهالؤألالزهاثهها، تل ألَا فهىااًلمًلٌػخبرهالؤنهال اثمًل اظيلجخلاياهل اضألااتلهظحرلجوفحرل لخماًتلألا لخٍغ

ألاهىااًلمًلٌػخبرهالؤنهالبؾهاملمًلؤفغ صل ملجخمؼلمًلؤحصلالاؾخػماٌل اػاملصألانلجدلُملمىلػتل  الغصًت،

بتلألا اتيلواهذلهدُجتلاىمولعألاحل لجماغتلهدولجدمصل اػبءل اػام .لمباقغةلاض فؼل اًٍغ

ل

بتل-ل1 جُوعلملهومل اًٍغ

ل

سُا،لجُوعثل اًغ ثبلبخُوعلؤهض فل اضألاات،لألاصألاعهالفيل ملجخمؼلألابظاًلفانلهىانلنلتلبحنل اهُيصل للللجاٍع

بيلالضألااتلألاهظامهالالاكخهاصيلألاالاحخماعيلألا اؿُاس يل اؿاثضلألا ملُبملفيلفترةلفغىل اًغ ثب .ل اًٍغ

للللفاإلوؿانلاللًمىًلؤنلٌػِللبملغصه،لبصلهولمضفوعلبُبػهلبلىلؤنلٌػِللفيلألاؾِلحماغتلألااظاًلفاالبُلتل

بتلاػضملألاحوصلمبرع ثلاهالؾوىل لهظ ل اىوعلمًل اخىظُماثلخُثلاملجىًل لخاحتلبلىل اًٍغ كضلجيونلمًلؤألٌا

الاقتر نلفيل اضفاعلغًل البُلت،لألا نلوصلشخولكاصع،لًلضملَو غُتلألا زخُاع لاغثِـل البُلتلألالكاثضهالمال

ٌؿخُُؼلؤنلًلضمهلمًلزضماث،لؾو ءلؤواهذلهلضًتلؤملغُيُتلفااغثِـلؤألال الاثضلًوحهلهظهل ملض زُصلملهلختل

.ل البُلتل اتيلكضلجيونلمىدهغةلفيلعصلالاغخض ءلغنها،لألا ملدافظتلغلىلهغ متها

للللألابمغألاعل اػهوعلألا ػمانلبغػثل اضألااتلغلىلمؿخوىل اوحوصلألاوانلهضفهالفيل ابض ًتلًىدهغلفيلخلظل مً،ل

ألا اىظامل اض زلي،لألاخماًتهالمًلالاغخض ء ثل لخاعحُتلمؼلجغنل فغ صلًماعؾونلماٌكائألاههلمًلوكاَاثلفيلظصل

تلالاكخهاصًت .ل لخٍغ

لللبنل اضألااتلاِـلبةميانهال الُاملباألمًلألا اىظاملألا لخماًتلمًلالاغخض ءلبضألانلمو عصلمااُتلجمىنهالمًلؤص ءلهظهل

تلبها اظاًلفلضللجإثلالًغ ثبلغلىل اغئألاؽ،لبإنلًضفؼلوصلمو ًَلمبلغالمًل ملاٌل.ل ملهماثل لجضًضةل ملىَو

.لبؿببلجبػُخهل اؿُاؾُتلالضألاات،لألابااخاليلًخطرلخُاصل اًغ ثب،لبدُثلاملًىظغلبلىلجإزحر تهال لجاهبُت

بلىل ملؿاألااُتلغًلل( اضألااتل لخاعؾتل اضعويل)لللزملجُوعلصألاعل اضألااتلبدُثلحػضىلصألاعهال ملهامل اخللُضًتل

ل1.( كخهاصًت،ل حخماغُتلألاؾُاؾُت)جدلُمل اغزاءل اػاملبكيلهل ألاؾؼ،لممالفغىلغلىل اضألااتلمهاملؤزغىل

                                                 
،لصًو نل"در ضةدهظزيةدألاثململهقهة:در ضةدثبطهطهةدفيد اىظزيةد اعامةداطضزيملة، ازضمدعلىد اقهتةد اضافة-جملاًةد اؤضطات"خمُضلبوػٍضة،-ل 1

.ل5،مل2007 ملُبوغاثل لجامػُت،ل اُبػتل اثاهُت،ل لجؼ ثغ،ل
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للألابهظ لؤنبدذل اًغ ثبلؤص ةلفيلًضل اضألااتلحؿخسضمهالالخإزحرلغلىل لخُاةلالاكخهاصًتلألاالاحخماغُتل

.لألا اؿُاؾُت

ل1:لللألاغلىليوءلمالجلضملًمىًلجهوعل ملغ خصل اتيلمغلبهالفغىل اًغ ثبلواألحي

:ل ملغخلتل اخللُضًتل ابض ثُت*

ألاوانلالاغخماصل ألا اتيلواهذلممثلتلفيل البُلتلؤألال اػكحرة، للهيلمغخلتلمالكبصلوكوءل اضألااتلبدىظُماتهال ملػغألافت،

ؤألالغُىالمالٌؿاغضلغلىلجدؿحنلؤألاياعلهظ ل غلىلمالٌػُُهلؤفغ صلهظ ل ملجخمؼلالاثضهملَو غُتلألا زخُاع لهلض ،

.ل اخىظُم

:ل ملغخلتل اخللُضًتل ملخُوعة*

للؤَلملغليهالبااخللُضًتل ملخُوعةلألنهالحكمصلغلىلجىظُماثلؤهثرلجُوع لمًلؾابلتهالهىظاملؾُاس يلخُثل

.ل اضألااتلهيل ؾاؽلفيلهظ ل ملجاٌ،لألااِؿذل البُلتلؤألال اػكحرة

فيلهظهل ملغخلتلفغيذل اًغ ثبل لخُاصًتل ملباقغةلمثصل اًغ ثبلغلىل ع ض يلألا ملو ش يلألا اغئألاؽلألاإلاهخاجل

لغلىلمو عصلمااُتل... اؼع عيلفيل ابلض  لخ،لألاغلُهلفانل اهضفلمًلفغىل اًغ ثبلفيلهظهل ملغخلت،لهول لخهٌو

.لبمػنىلخُاصًتل اًغ ثب

:ل ملغخلتل اخااُتلاظهوعل اضألاات*

لالخسلُفلمًل اػبءلغلىلمو َىيهالمًل اًغ ثبل للجإثلهظهل اضألٌا للمؼلكُامل اػالكاثلالاكخهاصًتلبحنل اضألٌا

 ملباقغةل اتيلزملفغيهالفيلمغخلتلؾابلت،لبلىلفغىليغ ثبلغحرلمباقغةلاهالغالكتلبخجاعتهال لخاعحُتلفلغيذل

.ليغ ثبلغلىلناصع تهالألاألا عص تها

:لمغخلتلجضزصل اضألااتلاخدلُمل اغفاهُت*

لتلمًل اؼمً،لباللؤههلمًل اىاخُتل اػملُتلاللًمىًل الالترةلٍَو بيلألا نلوانلكضلؾاصلهظٍغ لللبنل لخُاصل اًٍغ

بتلؤزاعهالالاكخهاصًتلألاالاحخماغُتلألا اؿُاؾُتلؤع صثل اضألااتلطاًلؤملاملجغصل جدلُله،لفليصليٍغ

بتلآزاعهالغلىلجوػَؼل اضزصلألا اثرألا ثلألاغلىلؾلونل ملؿتهلىحنلألا ملىخجحنلألاغلىلحصجُؼلعئألاؽل مو ٌل لللفللًٍغ

.ل(الاؾدثماعل حىبي) حىبُت،لؤألالؤحجامهال

للألااظاًلؤنبدذلحؿخسضمل اًغ ثبلاللايونهالموعصلمًل ملو عصل ملااُتلفلِلألابهمالؤًًالاخدلُملمالجهبولباُهل

مًلؤهض ف،لألاكضلظهغثلهظهل ملغخلتلبػضلظهوعل ملكغألاغاثل اىبحرةل اتيلؤصثلبلىلظهوعلجُوع ثل كخهاصًتل

ألا حخماغُتلألاؾُاؾُت،لممالؤصىلبلىل الجوءلبلىل اًغ ثبل ملباقغةلبكيصلؤألاؾؼلألا اخللُصلمالؤمىًلمًلالاغخماصل

 .غلىل اًغ ثبلغحرل ملباقغة

 

 

 

 

 

                                                 
.7-لل6:لهلـل ملغحؼ،لم،لم-ل 1  
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ل

بت-ل2  حػٍغفل اًٍغ

ل

بت،لألااىًلؤهثرلهظهل اخػاٍعفلقُوغالهيلؤن    :لهىااًلغضةلحػاٍعفلالًٍغ

صلحؼءلمًل"•ل لاخدلُملهلؼلغام،لفهيلجدٍو بتلهيلفٍغًتلمااُتلباؼ مُتلًلتزمل ملمّوٌلبإص ئهالبلىل اضألٌا  اًٍغ

ل1." ملاٌلمًلالاؾخسض مل لخاملبلىلالاؾخسض مل اػام،لبهغفل اىظغلغّمالٌػوصلغلىل ملمّوٌلمًل اىلؼ

بتلغلىلؤنهال•ل عيلًمىًلؤنلحػغفل اًٍغ مؿاهمتلهلضًتلجلغىلغلىل مليللحنلبهالخؿبلكضع تهمل:"فيلغُابلحكَغ

صل مو ٌل ملدهلتلألابكيصلنهاجيلألاصألانلملابصلمدضصلهدول مل اؿلُتلبخدٍو  ادؿاهمُتلألا اتيلجلوملغًلٍَغ

ل2."جدلُمل هض فل ملدضصةلمًلَغفل اؿلُتل اػمومُت

صل اىللاثل"•ل تلبلىل اؿلُاثل اػمومُتلبغغىلجمٍو لتلحبًر بتلهيلمبلغلماليلًضفػهل شخاملبٍُغ  اًٍغ

بتلملابصلصفػهالهلؼلزاملمػحن ل3." اػامت،لألاصألانلؤنلٌػوصلغلىلص فؼل اًٍغ

فٍغًتلهلضًتلًضفػهال الغصلحبر لبلىل اضألااتلؤألالبخضىلهُئاتهال الومُتلؤألال ملدلُتل:"همالحػغفلؤًًالغلىلؤنها•ل

لغلىلملابصلؤألالمىلػتلزانت ل4."بهلتلنهاثُتلمؿاهمتلمىهلفيلجدمصل غباءلألا اخيااُفل اػامتلصألانل لخهٌو

حنلألافلال:"ألاحػغفلؤًًالغلىلؤنهال•ل  كخُاعلهلضيلجلغيهل اؿلُاثل اػامتلغلىل شخامل اُبُػُحنلألاالاغخباٍع

لتلنهاثُتلباللملابصلبلهضلحغُُتل غباءل اػامت ل5."الضع تهمل اخيللُتلبٍُغ

بتلهيلوصل كخُاعلؤألالمىلػتلجدهصلغلُهل الوةل اػمومُتلبغُتلبقغ نل ملو َىحنلفيلجدمصل غباءل"•ل  اًٍغ

ت ل6." اػامتلمًلحهت،لألامًلحهتلؤزغىلبغُتلجدلُملؾُاؾتهالالاحخماغُتلألاالاكخهاصًتلألا اخىمٍو

بتلمبلغلمًل اىلوصلججبرل اضألااتلؤألال اهُئاثل اػامتل ملدلُتل الغصلغلىلصفػهلبايهالبهلتلنهاثُتلاِـلفيل"•ل   اًٍغ

ل7." مللابصلالاهخلاعيلبسضمتلمػُىتلألابهمالاخمىُنهالمًلجدلُملمىافؼلغامت

:لللللللهالخظلؤنلهظهل اخػاٍعفل جللذلغلى

بتلألاجدهُلها-ل1 .لؤنل اضألااتلهيل مليللتلبلغىل اًٍغ

بتلججمػهال اضألااتلحبر لألااللصزصلالزخُاع ثل فغ صلفيلجلضًمها-ل2 .ل اًٍغ

بتلبكيصلنهاجيلألااللًدمل ملُاابتلبهالمًلكبصلص فػيها-ل3 .لجضفؼل اًٍغ

بت-ل4 .لجدلُملمىافؼلغامتلألامىافؼلط جُتلملخدمليل اًٍغ

بت لالملخهالألامجماللالًٍغ :لللللألامًلزالٌلهظهل اخػاٍعفلًمىًلؤنلوػُيلحػٍغ

بتلفٍغًتلهلضًتلًضفػهال مليلفلبهالحبر لبلىل اضألااتلؤألالبخضىلهُئاتهال اػامتلمؿاهمتلمىهلفيلجدمصل"  اًٍغ

 ." غباءل اػامتلصألانلؤنلًيونلهىااًلهلؼلمباقغلٌػوصلغلُه

                                                 
.105،لم2009،لص عل اىخابل لخضًث،لغمان،ل عصن،ل" اااهةد اعامةدألا اىظمد اضزيبهة"غضليل ابابلي،ل-ل 1  

.13،لم2008لص علهومتلالُباغتلألا ايكغلألا اخوػَؼ،ل اُبػتل اغ بػت،ل لجؼ ثغ،ل،" قحفادًاتد لجملاًةدألا اضز ئل"مدمضلغباؽلمدغػي،ل-ل 2  

.57،لم1983،لص عل انهًتل اػغبُت،لبحرألاث،لابىان،ل"مقيمةدفيدعطمدالاقحفاد"نبخيلجاصَعـ،لمضخذلمدمضل اػلاص،ل-ل 3  

.126،لم2008،لص عل اثلافتلاليكغلألا اخوػَؼ،ل اُبػتل ألالى،لغمان،ل عصن،ل" اااهةد اعامةدألا اخشزيعد اضزيبي"خموصل الِس ي،ل-ل 4  

.146،لم2005،لص علألا ثص،لغمان،ل"أضظد اااهةد اعامة"زااضلشخاجتل لخُُب،ل-ل 5  

.261،لم1992،لص عل ملػغفتل البىاهُت،لابىان،ل" قحفادًاتد اااهةد اعامةدألاهظمد اطوول"ؤخمضلخمضيل اػىاوي،ل-ل 6  

يبلخؿحنلغوىلهللا-ل ت،لمهغ،لًىاًغل"مملادئد اااهةد اعامة"،ٍػ .118،لم2008،ل اض عل لجضًضة،لحامػتلإلاؾىىضٍع 7  
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ل

بت-ل3  زهاثول اًٍغ

ل

بتل اظيلوؿخضعحهلفي مًلزالٌلهظهل اخػاٍعفلًمىًلجلضًم    ل1:ماًلي زهاثول اًٍغ

بتل اتز ملًلغىلؤؾاؾالفيلنوعةلهلضًتلزالفالملالوانلؾاثض لفيل هظمتل:ل اضزيملةد قحملاعدهقيي**ل  اًٍغ

الاكخهاصًتل ابض ثُتلخُثلواهذلججبىلغُىالؾو ءلبخلضًملههِبلمًل اؿلؼلؤألالجإصًتلبػٌل لخضماثلالترةل

مدضصةلباللؤنل اخلضملالاكخهاصيلألاؾُاصةلالاكخهاصل اىلضيلؤظهغثلمالًىكفلاىالمًلنػوباثلألاغُوبلفيل

 لجباًتل اػُيُتلهمالؤنلإلاهغ هلغلىلجإصًتل لخضماثلكضلؤنبذلمىافلالخىظُمل اضًملغ َيلألا فياعل اؿاثضةلبلىل

حاهبلؤنل اضألااتلجلوملباإلهلاقلؤؾاؾالفيلقيصلهلضيلممالًخُلبلخهواهالغلىل مو ٌلهلض ،لعغملطاًلواهذل

فيل اثماهِىاثلبػٌلالاؾخثىاء ثلغلىلمبضئهالمثصلفغىلحاهبلمًل اًغ ثبلغلىل الُاعل اؼع عيلفيلالاجداصل

.ل اؿوفُُتيلفيلقيصلغُنيلألاطاًلاخدلُملمؿاهمتل الُاعل اؼع عيلفيل اخىمُتلألامغ كبتل ايكاٍ

بتلاللًيخظغل ؾترحاعلهظ ل ملبلغل ملاليلفيلمضةلمػُىتلبصلًضزصل:ل اضزيملةدهيد قحملاعدنهائي**ل بنل اض فؼلالًٍغ

.لبلىل اضألااتلبهلتلنهاثُت

بتلفخضفؼلبلىلمهلختل اًغ ثبلبضألانلغوصةلبلىلناخبهالباللفيل فاالغىلمثاللٌػوصلبلىلناخبهلؤمال اًٍغ

.ل(...جوكفل ايكاٍ-ل اوفاةل) لخاالثلالاؾخثىاثُتل

ٌلملالصفػهلألاالل:ل اضزيملةدايطددمقابصدخيمةدمبيدة**ل لؤألال مليلفلؤيلملابصلزاملبخػٍو اللٌؿخلمل ملمٌو

بتلًخمثصلفيلالاهخلاعلبااىللاثل اػامتل اتيلحؿخلُضلمنهال ًخللىلؤًتلزضمتلملابصلطاًلألابهمال اضفؼل مللابصلالًٍغ

ؿخلُضلمنهال مليلفلمالص ملغًو لفيل ملجخمؼ،لألااهظ لغملذل اضؾاجحرلألا الو هحنلغلىلجإهُضلمبضؤل  لجماغتلألَا

".لغضمل ؾخسض مل مو ٌل اػامتلإلقباعلخاحاثلزانت"

تلفيل اػهوصل الضًمتل: اضزيملةدإلاجملارية**ل بتلججبىلبهلتلبحباٍع مؿدىضةلبلىلل( اػهضل اغألاماوي)لواهذل اًٍغ

بضألالملهوملإلاحباعلفيل بص عةل لخاهمل اظيلوانلًلغيهالصألانل غخباعل ع ض يل مليللحنلاخغُُتل غباءل اػامت،لألٍا

غقلجدهُلهالصألانلؤنل بيلبخدضًضلألاغائهالألاهُلُتلعبِلألَا  هلغ صل اؿلُاثل اػامتلًوضرل اىظامل الاهوويل اًٍغ

بتلاللجلغىلألااللحػضٌلألااللجلغىلبالل لغلىلخضىلفااًٍغ ًيونلطاًلمدصل جلاقلزانتلبُنهالألابحنلوصلممٌو

لصألانلجدىملفغصلؤألالؾلُتل باالاهون،لجىولوافتل اضؾاجحرلغلىليغألاعةلمو فلتلممثليل اكػبلغلىلطاًل اخدٌو

تلفيل ؾدىاصلخلهالصألانل ألا خضةلبلغىل اًغ ثبلألاجخُلبلفىغةل اتز مل ؾخسض مل اضألااتلاُغقل اخىلُظل لجبًر

ٌل .لإلازالٌلبدلوقل ملمو

ل

بتل-ل4 كو غضل اًٍغ

ل

بتلجضزلُتلجلػبلصألاع لمهمالفيل اؿُاؾتلالاكخهاصًتلألاالاحخماغُتلالضألااتلألافيل تلهيليٍغ بتل اػهٍغ للللل اًٍغ

ألاملالوانل.لجوحُهلالاؾدثماع ثلإلاهخاحُتلألاهيلكبصلوصلش يءلموعصلحػخمضلغلُهل اؿلُاثلفيلحغظًتلزؼ هتل اضألاات

                                                 
،ل" اىظامد لجملائيد لجش ئزيد لحيًح،دجملاًةد شخاصد اململهعهيندألا اعىويين"عيالزالص يل،ل-ل1 ،لص علهومتلالُباغتلألا ايكغلألا اخوػَؼ،ل لجؼءل ألٌا

.13،لمل12،لمل2012 اُبػتل اثااثتلل   لجؼ ثغ، 
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بيلؤنلًإزظهالبػحنل لت،لكو غضلغلىل ملكغعل اًٍغ بتلوصلهظهل همُت،لفلضلألايؼلاها،لألامًلفترةلٍَو الًٍغ

بي .ل1الاغخباعلغىضلألايػهلالىظامل اًٍغ

ل2:ألاكضلألايؼل صملؾمُثلفيلهخابهلزغألاةل مملمجموغتلمًل الو غضلًمىًلبحمااهالؤؾاؾالفي

بتل:لقاعيةد اعي اةدأألاد اطاألا ةدفيد اقيرة**ل جىُلملهظهل الاغضةلمًل الضعةل ملااُتل اخيلُلُتلاض فؼل اًٍغ

بدُثلجيونلمؿاهمتلؤغًاءل لجماغتلفيل غباءل اػامتلمخىاؾبتلمؼل.لفيل ملؿاهمتلفيل غباءل اػامتل( مليلف)

صزواهملفمًلًدهصلغلىلصزصلألافحرلًدهصلبامللابصلغلىلخماًتل اضألااتلاهلألااضزواهلفػلُهلؤنلٌؿاهملفيل

هللاثل اضألااتلبلؿِلؤهبرلألاؤألافغ،لممالٌؿاهملبهل مليلفل اظيلاللًدهصلباللغلىلصزصلكلُص،لألامًلاللصزصلاهل

بت،لألاهخبل صملؾمُثلفيلهظ ل اهضصلكاثال ًجبلؤنلٌؿهملعغاًالوصلصألااتلفيلهللاثل:ل"ٌػلىلمًلصفؼل اًٍغ

".ل لخيومتلبدؿبلملضعتهمل ايؿبُتلبلضعلإلاميان،لؤيلوؿبتل اضزصل اظيلًخمخػونلبهلفيلظصلخماًتل اضألاات

بتل اخهاغضًت،ل بُتل ملػانغةلبلىغةلكاغضةل اػض اتلألامبضؤلجُبُمل اًٍغ ػاثل اًٍغ ألاالضلؤزظثلؤغلبل ادكَغ

بتلباللنوع لملبضؤل اػض ات .لألابكغ علإلاغلاء ثل اػاثلُتلألا لخضل صوىلمًل اضزصل ملػلىلمًل اًٍغ

بتلملغألايتلؤنلجيونلألا ضختلمػلومتلخمل اػلملمًلخُثل:قاعيةد اوضوحدألا اهقين**ل لغلىلؤًتليٍغ

بتلبػُضةلغًل اخػؿفلألاغًل اخجاألاػلألابظاًلالل ملض عها،لألاموغضلصفػهالألاهُلُتلهظ ل اضفؼ،لختىلجيونل اًٍغ

تلألاجدىمها الثل اؿلُتلإلاص ٍع بتلؤنلجيونلمبهمتلكابلتلاخإألٍا .لًجوػلالًٍغ

بتلحػؿلُتلألاجاصيل بتلاللٌػغفل مليلفلملض عهالألاػمانلحباًتهالألاميانلصفػها،لمػغفتلجامت،لحػخبرليٍغ فيصليٍغ

جبلغضملصفػها .لاؿوءلالاؾخػماٌلألاالازخالؽلألابعهاقل مليللحن،لألٍا

بُتل بُتل ملػانغةلبلاغضةل اويوحلألا اُلحن،لألاهالخظلمًلزالٌل اىظمل اًٍغ ػاثل اًٍغ ألاالضل هخمذل ادكَغ

شلألاؤؾااُبل بتلًجبلؤنلجيونلمدضصةلفيلمُاعخهالألاموغضلفغيهالألاجاٍع  ملُبلتلفيلهثحرلمًل ابلض ن،لؤنلؤيليٍغ

.لحباًتها

ػخبرل:قاعيةد االءمة**ل بتلؤنلججبىلفيلؤهثرل ألاكاثلمالثمتلالميلف،لألابااىُلُتل هثرلجِؿحر لاهلألَا لغلىل اًٍغ

بتل اغألا جبل بت،لهإنلججبىليٍغ  اوكذل اظيلًدهصلفُهل مليلفلغلىلصزلهلؤهثرل ألاكاثلمالءمتلاضفؼل اًٍغ

تلفيلنهاًتل اضألاعةل بتل عباحل اهىاغُتلألا اخجاٍع ألا حوعلمًل مليللحنلفيلؤألاكاثل ؾخالملؤحوعهم،لألاججبىليٍغ

ؼل اػلاع ثلمًل مليللحنلبػضلصفؼلبضالثلإلاًجاع بتلَع .ل ملااُت،لألاغىضلجدلُمل اغبذ،لألاججبىليٍغ

بتلملغألايتلغلىل بُتل ملػانغةلؾو ءلؤواهذل اًٍغ فلاغضةل ملالثمتلمًلؤهثرل الو غضل ختر مالفيل هظمتل اًٍغ

لؤململغألايتلغلىلالاؾتهالن .ل اضزٌو

ل مللهوصلباالكخهاصلهىا،لؤيلالاكخهاصلبىللاثل لجباًتلبدُثلًيونل الغقلبحنلمالًضفػهل:قاعيةدالاقحفاد**ل

 مليللونلمًليغ ثبلألامالًضزصلمنهالبلىل لخؼ هتل اػامتلفيلؤكصلمبلغلممىً،لألاهظ ل مغلًخُلبلفغىل اًغ ثبل

.ل اتيلجىثرلبًغ ص تهالألاجلصلهللاتهالألاجدهُلها

بنلكاغضةلالاكخهاصلاِـلمًل اؿهصلصألامالجُبُلهالفهىانليغ ثبلٌؿخضعىلحمػهالغضص لهبحر لمًل اػاملحنل

.لغليهالألاهظ لًخُلبلؤغباءلألاهللاثلمااُتلمغجلػت

ل
                                                 

.158،لمل2016،لص علألا ثصلاليكغلألا اخوػَؼ،ل اُبػتل اؿاصؾت،لغمان،ل عصن،ل"أضظد اااهةد اعامة"زااضلشخاجتل لخُُب،لؤخمضلػهحرلقامُت،ل-ل 1  

.160،ل158:لم-لهلـل ملغحؼ،لم-ل 2  
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أهو عد اضز ئلدألاطزودثبفهطماد:ل املطلد اثاوي

ل

ؤهو عل اًغ ثبل-ل1

ل

بُتلاللجلخهغلغلىل لللللحػضصثلؤهو عل اًغ ثبلألا زخللذلنوعهال الىُتلبازخالفل مليانلألا اؼمان،لفااىظمل اًٍغ

ل ملؼجلفُمالبُنهالالخونصلبلىلهظاملمخالثملمؼلجدلُملؤهض فل ملجخمؼ .لهوعلألا خضلمًلهظهل هو ع،لبصلجداألٌا

.ل1الًغ ثبلغضةلؤهو علجيونلفًاءلمخىوعلالجباًتلألا اىظامل لجباجي

مىًلجلؿُمل اًغ ثبلبلى :لألٍا

بت بت،لألاكضلًيونلمويوعل:للؤألاالل اخهيُفلمًلخُثل ملاصةل لخايػتلالًٍغ لألاوػنيلبهالؤؾاؽلؤألالمدصل اًٍغ

بتلخؿبلهظ ل ملػُاعلبلىلماًلي بتلجهغفالؤألالوكاَالؤألالشخها،لألاجىلؿمل اًٍغ :ل اًٍغ

بتل: اضزيملةد او حية** ضيلهظهل الىغةلًُغخونلفىغةلؤزظليٍغ بتلباابؿاَتلفمٍا تلؤخاصًتل اًٍغ لجمخاػلهظٍغ

ألاخُضةلمبيُتلؤؾاؾالغلىلكاغضةلجمل زخُاعهالبػىاًت،لفبؿاَتلهظ ل اىوعلجبرػلمًلزالٌلهلول الُوص،ل

ألا ملغ كباثلألاؾهواتل اخُبُملألا اخدهُص،لؤمالفُمالًسولؾلبُاتهالفهيلزُااُتلاللًمىًلفيلؤيلخاٌلمًل خو ٌل

ؤنلجدلمل اػض اتلالاحخماغُت،لخُثلاللًمىًلؤنلجمـلباللحؼءلمًل الضع ثل ادؿاهمُتلالميلف،لألابااخاليلالل

ًمىنهالؤنلجدافظلغلىل ملغصألاصًتل لجباثُت،لهمالاهالمػضالثلهبحرةلألا اتيلججػلهالنػبتل اخدمصلمًلَغفل

لهضلبظاًلؤنل18لفيلهخابهلفيل الغةلVoltaire ملؿاهمحنلألاهولمالؤقاعلباُهل بتلظاملت،لألٍا بتلألاخُضة،ليٍغ مليٍغ

لمجخمػتلبػضلمىذلناخبهالبغلاءلألا خض بتلغلىلمهاصعل اضزٌو ل2.جلغىل اًٍغ

ٌػنيلهظامل اًغ ثبل ملخػضصةلبزًاعل ملمواحنلألهو علمسخللتلمًل اًغ ثبلفدؿبل:ل اضز ئلد احعيدة**

هظ ل اىظام،لحػخمضل اضألااتلغلىلؤهو علمخػضصةلمًل اًغ ثبل اتيلًسًؼلاهال مليللونلألامًلزملجخػضصلألاجسخلفل

بُت برعل الجوءلبلىلهظ ل اىظام،ل زخالفلمهاصعل اثرألاةلألاجيااُفلجدلُمل اضزص،لغلىلغىـل.ل ألاغُتل اًٍغ ألٍا

بتلجإزظل ٌلهلاثولوصليٍغ طاًلجوحضل اًغ ثبل ملخػضصةلفيلؤيلهظاملحباجي،لهظهل اخػضصًتلحؿمذلبخػٍو

همالًيخجلغنهالحػضصلفيل ملاصةل لخايػتلألاطاًلخؿبل الضعةل ادؿاهمُتلايصلشخولألابااخاليلجإزظل.لاوخضها

ل3. لخااتل اصخهُتلالمؿاهمحن

لهظ ل اىوعلمًل اًغ ثبلجهِبلمالًملىهل شخام،لألاجمخاػلبػض اتها،لألنهالجلغىل: اضزيملةدعلىد مو و**

بتلمّمال ػابلغليهالنػوبتلخهغلؤمو ٌل اصخولالخدؿابل اًٍغ غلىلحجمل مو ٌل اتيلًملىهال مليلف،لألَا

.لٌؿهصل اتهغبلمنها

لهيلجلًل اًغ ثبل اتيلجهِبل اصخولبػُىهلألافيلخضلط جهلوانلهظ ل اىوعلمًل: اضزيملةدعلىد شخاص**

 اًغ ثبلًلغىلغلىل شخاململابصلألاحوصهملغلىلؤعىل اضألااتلألاجمخاػلبوفغتهالألاؾهواتلحباًتهالألاجدضًضل

ؾػغها،لغحرلؤنهالاِؿذلغاصاتلألنهالجهِبلحمُؼل ملو َىحن،لصألانل ؾخثىاء،لهمالؤنهالاللجالءململخًُاثل اوكذل

.ل اغ هً

                                                 
.124،لمل2014لص علهومتلالُباغتلألا ايكغلألا اخوػَؼ،ل لجؼ ثغ،ل،"شذر تد اىظزيةد لجملائهة"عيالزالص ي،ل-ل 1  

.125-لل124:للهلـل ملغحؼل اؿابم،لم،لم-ل 2  

.128-لل127:للهلـل ملغحؼ،لم،لم-ل 3  
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بي:لزاهُالل :للألاخؿبلهظ ل ملػُاعلهمحزلبحنلهوغحنلمًل اًغ ثبلهي: اخهيُفلمًلخُثلجدمصل اػبءل اًٍغ

خملجدللهالبكيصل ؾميل:ل اضز ئلد املاشزة** بتل ملباقغةلحؿخلغلغلىل مليلفلألااللٌؿخُُؼلهلصلغبئها،لألٍا  اًٍغ

ل مليلفلغلىل اضزصلؤألالعؤؽل ملاٌلألامنها لجدلملبامليللحنلألاجلغىلخحنلخهٌو بتلغلىل:لبموحبلحض ألٌا  اًٍغ

ؼلعئألاؽل مو ٌل ملخض ألاات بتلَع ت،ليٍغ بتلغلىل ملبُػاثل اػلاٍع ل1.صزصل عباح،ل اًٍغ

بتل ملباقغةلؤيلؤنل مليلفلٌؿخُُؼلهلصلغبئهالبلىلشخولآزغ،ل:ل اضز ئلدغيرد املاشزة** ألاهيلغىـل اًٍغ

ألامًلؤمثلتلطاًلهظهغل اغؾملغلىل الُمتل ملًافت،ل اًغ ثبل لجمغهُتل اغؾملغلىلالاؾتهالنل اغؾملغلىل ملو صل

ل2. ابترألااُت

بت،ل: اخهيُفلمًلخُثل ملػضٌ:لللزااثا بتلفيلغالكخهلبوغاءل اًٍغ بتلغلىلؤههلمبلغل اًٍغ لٌػّغفلمػّضٌل اًٍغ

بتلمًلَغفل اؿلُاثل اػامتلبىاءلغلىل خخُاحاتهالفيلحغُُتلؤغبائهالألاجبػالاهظ ل ملػُاعل خدضصلمػّضٌل اًٍغ ألٍا

بتلبلى :لًمىًلجلؿُمل اًٍغ

بتلألامًلؤمثلتل: اضزيملةد ايطبهة** لهيلجلًل اًغ ثبل اتيلًبلىلمػّضاهالزابذلعغملحغحرل ملاصةل لخايػتلالًٍغ

بتلغلىلؤعباحل اكغواثل اتيلجلغىلبيؿبلزابختل لبل2015فيل لجؼ ثغلًلضعلمػضاهالفيلؾىتل)طاًلهجضل اًٍغ

.لل(٪25٪لألا19٪لبػضمالواهذلجلغىلبمػّضاحنلهمال23

لألاهيلجلًل اًغ ثبل اتيلجلغىلبإؾػاعلمسخللتلجبػالالزخالفلكُمتل ملاصةل لخايػتل: اضزيملةد احفاعيًة**

ل فغ صلألاجدلُمل ملؿاألا ةلبحنل بتلألاحػخبرلهظهل اًغ ثبلألاؾُلتلفػااتلالخللُصلمًلخّضةل اخلاألاثلبحنلصزٌو الًٍغ

بتلغلىل اضزصل  مليللحنلؤمامل غباءل اػامتلفيلمجموغها،لألاهجضلهظ ل اخجؿُضل اػمليلفيل لجؼ ثغلفيلبَاعل اًٍغ

تل لخايػتلالىظامل لخلُليلألاهظ لنىفل ملغجباثلألا حوعل ل.إلاحماليلنىفل عباحل اهىاغُتلألا اخجاٍع

ل

.لجيألاود اضزيملةدعلىد ايخصدإلاجتالي:لل(1)ل-ل لجيألاودرقم

لوطملةد اضزيملةل(باايًىار)قططد ايخصد لخاضعداطضزيملةد

%ل0لصجل60.000اللًخػضىل

%ل10لصجل180.000لبلىل60.001مًل

%ل20لصجل360.000لبلىل180.001مًل

%ل30لصجل1080.000لبلىل360.001مًل

%ل35لصجل3.240.000لبلىل1080.001مًل

%ل40لصجل3.240.000جلوقل
ل.211،لمل2004،لص علهومتلالُباغتلألا ايكغ،ل لجؼ ثغ،ل" كخهاصًاثل لجباًتلألا اًغ ثب"مدمضلغباؽلمدغػي،ل:ل افير

ل 

ل

ل

لل

                                                 
.132هلـل ملغحؼ،لمل-ل 1  

.22،لم2007،لصًو نل ملُبوغاثل لجامػُت،ل لجؼ ثغ،ل"جملاًةد اؤضطات"غبُضلخموص،ل-ل 2  
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بت:للع بػا :للبدؿبلهظ ل ملػُاعلجهىفل اًغ ثبلبلىلزالزتلؤهو علهي: اخهيُفلمًلخُثل او كػتل مليكئتلالًٍغ

حنلؤيل اضزصل: اضزيملةدعلىد ايخص** للهيليغ ثبلجلغىلغلىلصزصل شخاملؾو ءل اُبُػُحنلؤألالالاغخباٍع

حنلجلغىلغلىل  ملخواضلمًلعؤؽل ملاٌلفاألشخامل اُبُػُونلجلغىلغلىلصزواهم،لؤمال شخاملالاغخباٍع

ل1. عباحل ملوػغتلالكغواث

لهملمًل بتلجخواضلغًلألا كػتلجدلمل اضزصلألٍا لوصلمالًدهصلغلُهل اصخولمًلبًغ صلملابصل اضزصهظهل اًٍغ

 اػمص،لعؤؽل ملاٌ،ل اػمصلألاعؤؽل ملاٌل:للهيمهاصعل اضزص اؿلؼل اتيلًيخجها،لؤألال لخضمتل اتيلًلضمهالألابظاًل

بتلغلىل حوع،لبِىمال حغلالػمصلغاثضمػا،لألا لألا اتيلجلغىل الو ثضلهولغاثضلعؤؽل ملاٌل اظيلجلغىلغلُهل اًٍغ

ضعل بتلغلىل اضزص،لألٍا بتلغلىل عباحعبدامػال اػمصلألاعؤؽل ملاٌلغليهال اًٍغ .للألاجلغىلغلُهل اًٍغ

لًغىلؤنل اضزصلهولؤكص ىلمالًمىًلؤنلٌؿتهلىهل الغصلزالٌلفترةلػمىُتلمػُىتلبدُثلًمثصل:حػٍغفلهىـ

ت ل2. الضعةلغلىلبقباعلخاحاجهل ملاصًتلألا ملػىٍو

بتلًيكإلبمجغصل: اضزيملةدعلىدالاضتهالك** لهاججتلغًلألا كػتلالاؾتهالنل اتيلملاصهالؤنلالااتز ملبضفؼل اًٍغ

لهضلبااًغ ثبلغلىلالاؾتهالنلجلًل اًغ ثبل اتيلجلغىلغلىل اضزصلغىضل ؾخػمااهلفيل قغ ءل اؿلػت،لألٍا

ؤهو علمػُىتلمًل اؿلؼلؤيلفيلنوعةلهوغُتلغلىلالاؾتهالن،لألاكضلجلغىلغلىلحمُؼلؤهو عل اؿلؼلفيلنوعةل

بتلغامتلغلىلالاؾتهالن .ليٍغ

لهضلبو كػتلجملًلعؤؽل ملاٌلمًل: اضزيملةدعلىدرأصد ااو** بتل اتيلجيكإلغًلألا كػتلعؤؽل ملاٌلألٍا لهيل اًٍغ

بُتلمجموعل مو ٌل ملىلواتل تل( ؾهملألا اؿىض ث) اىاخُتل اًٍغ  اتيلًملىهالل( ملبيُتلألاغحرل ملبيُت)ألا اػلاٍع

 اصخولفيللخظتلمػُىتلألا الابلتلالخلضًغلبااىلوصلؾو ءلواهذلجضعلصزاللؤملال،لألامًلؤمثلتهالخلوقل ادسجُصل

لل3. ملضفوغتلبمىاؾبتلجملًلغلاعلمبنيلؤألالغحرلمبنيلألابملابص

ل

بتل-ل2 ؤهض فل اًٍغ

ل

للغىضمالجلغىل اضألااتل اًغ ثبلفةنهالجًؼلههبلغُنهالؤهض فلمدضصة،لألابكيصلغاملفانلؤهملؤهض فل

ل4: اًغ ثبلماًلي

ىتها،لألابااخاليلحؿضًضلمسخلفل: اميفد االي**ل صلزٍؼ بت،لبطلحؿخػملهال اضألااتلاخمٍو ل ههل اهضفل اخللُضيلالًٍغ

ىتل اػمومُتلفيل لجؼ ثغلجإحيلفيل ملغجبتل صل لخٍؼ  اىللاثل اتيلجلؼلغلىلغاجلها،لخُثلؤنلؤهمُتل اًغ ثبلفيلجمٍو

بت .ل اثاهُتلبػضل لجباًتل ابترألااُتل اتيلجدخصل اهض عةلبااغغملمًل هخمامل اضألااتلبااًٍغ

بتلفيلجدلُملالاؾخلغ علالاكخهاصي،لفهيلؤص ةلٌػالجلبهال: اميفدالاقحفادي**ل لبنل اضألااتلحػخمضلغلىل اًٍغ

بتل لبلىلالاؾخلغ علالاكخهاصي،لفليلخااتل اخطخملًغفؼلمػضٌل اًٍغ  اخطخملألاالاهىماف،لألابااخاليل اونٌو

بتل وؾؼلمجاٌلفغيهالبغغىل مخهامل اىخلتل اىلضًتل اؼ ثضةلألافيلخااتلالاهىمافلًسلٌلمػضٌل اًٍغ ألٍا

                                                 
.149،لمغحؼلؾبملطهغه،لمل"شذر تد اىظزيةد لجملائهة"عيالزالص ي،ل-ل 1  

2- Habib Ayadi, Droit fiscal, CER, Tunis Carthage, 1989, p 123. ل

.253،لم2000،لميكوع ثلحامػتلصخلب،لؾوعٍا،ل"مملادئد اااهةد اعامة"فغهوصلمدمضلؾػُض،-ل 3  

.22-ل21:لل،لمغحؼلؾبملطهغه،لم،لم" اىظامد لجملائيد لجش ئزيد لحيًح،دجملاًةد شخاصد اململهعهيندألا اعىويين"عيالزالص يل،ل-ل 4  
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بتلؤنلحؿخػمصل اخدىمل اصةلالاصزاعلألابااخاليلجوؾُؼلالاؾدثماع،لهمالًمىًلالًٍغ ضلمًلإلاغلاء ثلبغغىلٍػ ٍؼ ألٍا

.ل لخ...فيلمجمػاثلالاكخهاصل اىليلمًل ؾدثماع،لبهخاج،ل ؾتهالن،ل ؾخحر ص،لجهضًغ

ضلمًلإلاغلاء ثل بتلألاجٍؼ فانلؤع صثل اضألااتلؤنلجوفغلفغمل ادكغُصلالخضلمًل ابُااتلجسلٌلمًل اًٍغ

.لفخلسرل ملجاٌلاالؾدثماعلألابااخاليلجوؾؼلؾوقلغغىلفغمل اػمص

بُتلفيل اخللُصلمًل الو عقل:ل اميفدالاجحتاعي**ل ًىمًل اهضفلالاحخماعيلالغىلمسخلفلالاكخُاغاثل اًٍغ

الاحخماغُتل ملوحوصةلبحنلمسخلفلَبلاثل ملجخمؼ،لألااهظ لغمضثل هظمتل لجباثُتلبلىلجدؿحنلَغقلفغىل

ل:ل اًغ ثبل اتيلجدمصلفيلَُاتهال اػض اتلالاحخماغُتلفمثال  اخهاغضًتلبااكغ ثذلجغ عيلمهالرل اضزٌو

ل ملغجلػتلألاهظ لمال لتل ايؿبُتلجغ عيلمهالرل اضزٌو  ملىسلًتلألاهظ لمالًدلمل اػض اتلالاحخماغُت،لؤمال اٍُغ

ٌػمملمًل الغألاكاثلالاحخماغُت،لفىجضلؤنل هظمتل لجباثُتل لخضًثتلجلجإلبلىل اخهاغضًتلبااكغ ثذلزانتلبط ل

لاخيونلؤهثرلمالءمتلألاؤهثرلغض ات .لحػلمل مغلبااضزٌو

،لهظاًلًدضصل لخضل: اميفد اطهاس ي**ل لتلجهاغضًتلًللصلمًل الو عقلبحنل اضزٌو لبنلفغىل اًغ ثبلبٍُغ

بتللخماًتلالاكخهاصل ل ملضزغ ثلمًلؤًضيل فغ صلبلىل اضألاات،لهمالحؿخػمصل اًٍغ لألابظاًلًدٌو  كص ىلالضزٌو

نيلمًل ملىافؿتل حىبُتلألاطاًلبلغىليغ ثبلألاعؾوملحمغهُتلغلىل اؿلؼل ملؿخوعصة،لهمالؤنل اضألااتل  اَو

ل زغى،لبطلحػمصلغلىلفغىلعؾوملحمغهُتلمخىوغتل حؿخُُؼلؤنلحػبرلغًلموكلهال اؿُاس يل ججاهل اضألٌا

ل ملو فلتلاهالؾُاؾُا ل ملساالتلاهالؾُاؾُالألاجلوملبااػىـلمؼلؾلؼل اضألٌا .لألاغااُتلغلىلؾلؼل اضألٌا

ل

بتل-ل3 َغقلجدهُصل اًٍغ

ل

بت،لؤيل ملاصةل اتيلجلغىل:لجعزيفد اوعاءد اضزيبي بتل ملويوعل اظيلجلغىلغلُهل اًٍغ ًلهضلبوغاءل اًٍغ

بت .لغليهال اًٍغ

:لثبفهصد اضزيملة

بتلمًل مليلفلبهالبلىل لخؼ هتل بتلمجموغتلإلاحغ ء ثلألا الو غضل ملخبػتلاىلصل اًٍغ ٌػنيلجدهُصل اًٍغ

بػضل زخُاعل ملاصةل لخايػت،لجلضًغهالألاخؿابلمبلغهالههصلبلىلآزغل.ل اػمومُتلغلىلؤؾاؽل او كػتل مليكئتلاها

بتلمًلطمتل صلكُمتل اًٍغ بت،لألابااخاليلحػبرلغًلمجموعل اػملُاثل اتيلحؿتهضفلجدٍو غملُتلألاهيلجدهُصل اًٍغ

ىتل اػمومُت ل1.ؤيل هخلاٌل اػىهغل ملاليلمًل اض فؼلبلىل اضألاات.ل مليلفلبلىل لخٍؼ

بيلبلىلزؼ هتل بت،لفيلهظهل ملغخلتلًضزصل اػاثضل اًٍغ لألاهيل ملغخلتل زحرةلمًلمغ خصل اخىظُمل النيلالًٍغ

لألا الو غضل مللغعةلكاهوها،لخُثلًترنلالضألا ثغل ملااُتلؤمغل جساطل اخض بحرلألاإلاحغ ء ثل  اضألااتلألافلالاألنٌو

بتلألامػّضاها،ل بيلًدّضصلغاصةلباإليافتلبلىلمُغألاحل اًٍغ ؼل اًٍغ  الاهوهُتللجمؼلبًغ ص ثل اًغ ثب،لفاادكَغ

ض ثلألاالامخُاػ ثل اتيلجخمخؼلبهال اضألااتلجإمُىاللجباًتل مو ٌل بت،لألا ملٍا  ملضةل اتيلًجبلؤنلجضفؼلزالاهال اًٍغ

ل2: اػامتلألاهىااًلؤهثرلمًلقيصللجباًتل اًغ ثبلمنها

                                                 
.198،لمغحؼلؾبملطهغه،لمل"شذر تد اىظزيةد لجملائهة"عيالزالص ي،ل-ل 1  

.193زااضلشخاجتل لخُُب،لمغحؼلؾبملطهغه،لم-ل 2  
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ل:ل احبفهصد اىظم** لمهُإةلمًلكبصلإلاص عةل ملااُت،ل اتيلجلوملبةغض صلحض ألٌا ألالبهلًخمل اػمصلبموحبلحض ألٌا

بتلألامبلغهالألاهوغهالألا ملؿدىض ثل لجدلم،لألاهيلغباعةلغًلكاثمتلجبحنلؤؾماءل مليللحن،لألاميانل اًٍغ جضعىلحض ألٌا

بت .ل اتيلجلغعلبموحبهل اًٍغ

لجدلم،ل: احبفهصد املوعي** لتلصألانل لخاحتلبلىلنضألاعلحض ألٌا بيلألافملهظهل اٍُغ لًخمل اخدهُصل اًٍغ

.لفامليلفلًلوملبىلؿهلبخوعٍضل اًغ ثبل ملؿخدلتلغلُهلالضألا ثغل ملااُت

بتلبلىلإلاص عةل ملااُتلهُابتلغًل مليلفلألاؤهثرل:ل احبفهصدبااعودةدإلىد اىملع** ألالبهالًلومل اغحرلبضفؼل اًٍغ

بتل اغألا جبلألا حوع،لخُثلًلوملناخبل اػمصلؾو ءلوانلشخهالغامالؤألال  اًغ ثبلحجؼ لمًل ملىبؼلهيليٍغ

بتلبلىل اضألا ثغل ملااُتلألافمل الو هحنلألا الو غضل ملىظمتلاظاً .لزانالبخوعٍضل اًٍغ

مل ؾخػماٌلألاعكتلمضفوغتل الُمتلمًلفئاثل:ل لجملاًةدبملزيقةدافقد املابع** بتلغًلٍَغ خُثلحؿخوفىل اًٍغ

 .مسخللتلؤألالباهاقلَو بؼلزانتلمىلهلت

ل

ل

ل
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 اىظامد اضزيبيدألا اطهاضةد اضزيبهةد:ل املطلد اثااحل

ل

بيل-ل1 حػٍغفل اىظامل اًٍغ

للل

بيلمػحنلطاًلل•ل هولمجموغتل اػىانغلإلاًضًواوحُتلألاالاكخهاصًتلألا الىُتلألا اتيلًاصيلجغ هبهالبلىلهُانليٍغ

 اىُانلًمثصل او حهتل لخؿُتلالىظاملألا اظيلجسخلفلمالمدهلبااًغألاعةلفيلمجخمؼلمخلضمل كخهاصًالغًلل

ل1.نوعجهلفيلمجخمؼلمخسلف

بيلفيلمغ خلهل ملخخااُتلمًل•ل ألاهولؤًًالمجموغتل الو غضل الاهوهُتلألا الىُتل اتيلجمىًلمًلالاؾخلُاعل اًٍغ

ؼلبلىل اغبِلألا اخدهُص ل2. ادكَغ

بيلًخمثصلفي•ل لتلغمصلمدّضصةلألامالثمتل:"همالًغىل ابػٌلؤنل اىظامل اًٍغ ٍغ بيلطيلمالمذلألَا هُيصليٍغ

اعل اػامل النهوىلبضألاعهلفيلجدلُملؤهض فل ملجخمؼل اتيلجهوغهالمثلهلألاظغألافهل ملسخللتلألا اتيلجمثصلبضألاعهالإلَا

ل3". اظيلحػمصلفُهل اًغ ثب

بيلهولمجموغتل اًغ ثبل ملُبلتلفيللخظتلمػُىت،لفيلبلضلمػحن،لباإليافتلبلىل لللألابااخاليلفانل اىظامل اًٍغ

صلجضزصل اؿلُتل اػامت بيل االػملاخمٍو .ل لجهاػل ملؿاألاٌلغًليمانلالاكخُاعل اًٍغ

ل

بُتلألاؤصألا تهال-ل2 حػٍغفل اؿُاؾتل اًٍغ

ل

بُتلبإنهال•ل بُتل ملخياملتل اتيلجسُُهالألاجىلظهال اضألاات،ل"ًمىًلحػٍغفل اؿُاؾتل اًٍغ مجموعل ابر مجل اًٍغ

بُتل الػلُتلألا ملدخملتلالخظ رلآزاعل كخهاصًتلألا حخماغُتلألاؾُاؾُتلمغغوبت،ل مؿخسضمتلوافتلمهاصعهال اًٍغ

ل4".ألاججىبلآزاعلغحرلمغغوبتلالمؿاهمتلفيلجدلُملؤهض فل ملجخمؼ

مجموغتل ابر مجل اتيلجسُُهال لخيومتلألاجىلظهالغًلغمضلمؿخسضمتلفيهالوافتل:"همالحػغفلؤًًالغلىلؤنها•ل

بُتل الػلُتلألا ملدخملتلالخظ رلآزاعلمػُىتلججىبلآزاعلؤزغىلجخالءملمؼلؤهض فل ملجخمؼل  صألا ثل اًٍغ

ل5".الاكخهاصًتلألا اؿُاؾُتلألاالاحخماغُت

ىُتل•ل بيل اتيلجيخهجهال لخيوماثل اَو بُتلهيلمجموعل اخض بحرلألاإلاحغ ء ثلط ثل اُابؼل اًٍغ  اؿُاؾتل اًٍغ

ىُتلكهضل خظ رلآزاعلمغغوبتلألاججىبلآزاعلغحرلمغغوبت،لؾػُالبلىلجدلُملؤهض فل ملجخمؼل/ألا ؤألالجدذل اَو

 6.الاكخهاصًتلألاالاحخماغُتلألا اؿُاؾُت

 

ل

                                                 
م،لمغحؼلؾبملطهغه،لمل-ل .19ًووـلؤخمضل ابٍُغ 1  

ضلغُُتلغبضل او خض،-ل ُّ .518،لم2000،لص عل انهًتل اػغبُت،ل الاهغة،ل"مملادئدألا قحفادًاتد اااهةد اعامة" اؿ 2  

ؼلغثمان،-ل2 ت،ل" اىظامد اضزيبيدألاأهي فد اجحتع،دميخصدثبطهليدمعاصزل"ؾػُضلغبضل اػٍؼ .ل193،لم2011،ل اض عل لجامػُت،لإلاؾىىضٍع  

.10هلـل ملغحؼ،لمل-ل 4  

ضل لدجاػي،-ل ُّ م،ل ملغس يل اؿ ت،لمهغ،ل" اىظمد اضزيبهة"ًووـلؤخمضل ابٍُغ .23،لم2004،ل اض عل لجامػُت،لإلاؾىىضٍع 5  

غلاليكغلألا اخوػَؼ،لغمان،ل عصن،ل اُبػتل ألالى،ل"در ضاتدفيدعطمد اضز ئل"غبضل ملجُضلكضي،ل-ل .109،لمل2011،لص علحٍغ 6  
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:لأدألا تد اطهاضةد اضزيبهة

بُتلباإلهلاقل بُتلغلىلمجموغتلمًل صألا ثل اتيلؤنبذلٌػبرلغنهالفيل صبُاثل اًٍغ حػخمضل اؿُاؾتل اًٍغ

بتلمًلؤحصل بيلألاهيلغباعةلغًلجسلًُاثلجمـل ملػاًحرل لجباثُتل اىمُُتلجلضملبلىلبػٌل مليللحنلبااًٍغ  اًٍغ

جدلُملبػٌل هض فل ملؿخلبلُت،ل اتيلٌػغفهالصاُصلقلافُتل ملااُتل اػامتل اهاصعلغًلنىضألاقل اىلضل اضألاليل

بيلألا ابضالثل ملسهومتلمًل اضزصلإلاحماليلألا الُوصل:"لغلىلؤنهال2001ؾىتل حكمصلإلاغلاء ثلمًل اوغاءل اًٍغ

بُتلألاجسلًُاثل ملػضالثلألاجإحُصلصفؼل اًغ ثب بُتل ملسهومتلمًلالااتز ماثل اًٍغ ،لألا اتيلحكمصل1" اًٍغ

بيلألاجوؾُػهلمؿخلباللؤألالجدلُملبػٌل هض فل زغىلغحرل اهضفل ملاليلمنها اصةل اوغاءل اًٍغ :لٍػ

بيلل:إلاعلاء تدألا احخلهضاتد اضزيبهة** غباعةلغًلبؾلاٍلخمل اضألااتلغًلبػٌل مليللحنلفيلإلاغلاءل اًٍغ

مبلغل اًغ ثبل او حبل اؿض صلملابصل اتز مهملبمماعؾتلوكاٍلمػحنلفيلظغألافلمػُىتلألاجيونلهظهلإلاغلاء ثل

خملإلاعلاءد اي ئمدص ثمتلؤألالماكخت،لف هولبؾلاٍلخمل اضألااتلفيلماٌل مليلفلَاملالبليلؾببلإلاغلاءلكاثما،لألٍا

لإلاعلاءد اؤقدمىذلهظ لإلاغلاءلجبػالألهمُتل ايكاٍلألامضىلجإزحرهلغلىل لخُاةلالاكخهاصًتلألاالاحخماغُت،لؤمال

ألاغاصةلمالًيونلفيل)فهولبؾلاٍللخمل اضألااتلفيلماٌل مليلفلملضةلمػُىتلمًلخُاةل ايكاٍل ملؿتهضفلباادصجُؼل

.ل(بض ًتل ايكاٍ

بُتل ؾخسض مالفيل ابالصل اىامُتلايونهاللبؿُُغةل بُتل ملاكختلمًلؤهثرل اىللاثل اًٍغ حػخبرلإلاغلاء ثل اًٍغ

2:إلاص عة،لباللؤنلاهالمجموغتلمًل اػُوبلمًلؤبغػها  

ًل اظًًلًخوكػونلجدلُملؤعباحلهبرىلهمل-ل ؤنلبغلاءل عباحلبغٌل اىظغلغًلملض عها،لًجػصل ملؿدثمٍغ

  ملؿخلُضألانلمًلطاً؛

بي،لخُثلحؿخُُؼل ملاؾؿاثل لخايػتلالًغ ثبل-ل الغلىل اتهغبل اًٍغ جواضلإلاغلاء ثل ملاكختلخافؼ لكٍو

الثل لفيلغالكاثل كخهاصًتلمؼل ملاؾؿاثل ملػلاةلؤعباخهالمًلزالٌل ادؿػحرل الاثملغلىل اخدٍو  اضزٌو

 ملخباصات،لمثصلصفؼلؾػغلمبااغلفُهلملابصل اؿلؼل ملكتر ةلمًل اكغهتل زغى،لزمل ؾترص صهلفيلنوعةل

مضفوغاثلمؿخثرة؛ل

بيل ملاكذ،لألاجمضًضها-ل ًلباالاخلافلغلىلفترةلإلاغلاءل اًٍغ ألاطاًلمًلزالٌل.لهىااًلفغنتلاخداًصل ملؿدثمٍغ

صل ملكغألاعلالاؾدثماعيل الاثملبلىلمكغألاعلحضًض،لهةغالقل ملكغألاعلألابغاصةلحكغُلهلباؾملمسخلفلاىلـل جدٍو

 ملااىحن؛ل

ٌغلبلغلىلإلاغلاء ثل ملاكخت،لط ثل ملضةل ملدضصة،ل ؾخلُابل ملكغألاغاثلكهحرةل حص،ل اتيلهيلفيل اػاصةل-ل

لتل حص؛ل غحرلط ثلهلؼلهبحرلاالكخهاصلملاعهتلباملكغألاغاثلٍَو

مًل اهػوبتليمانلقلافُتلإلاغلاء ثل ملاكخت،لألاجدضًضلجيللتهالغلىلبًغ ص ثل ملحز هُت،لزانتلبط لاملجىًل-ل

بُت داثليٍغ .ل ملكغألاغاثلمُاابتلبخلضًملجهٍغ

مىًلؤنلًيونلهظ ل ىتلهةغلاءل ملاؾؿاثل اػامتلفيلإلاعلاءدمطهاألٍا ُّ لبمػنىلبؾلاٍل لخملَو ٌل ملضةل ملػ

بتلغلىلؤعباحل اكغواثل اغؾملغلىلل(ألاالًاثلؤصع ع،لجىضألاف،لجمجر ؾذ،ل احزيل) لجىوبل اىبحرلبالجؼ ثغل مًل اًٍغ

.للؾىو ث10 ايكاٍل ملنهي،ل اغؾمل اػلاعيلملضةل

                                                 
.118هلـل ملغحؼ،لمل-ل 1  

.120،لمل119هلـل ملغحؼ،لمل-ل 2  
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لألاهولبؾلاٍلحؼءلمًلخمل اضألااتلملضةلمػُىتلهةغلاءل ملاؾؿاثل اػامتلفيل اُوقلإعلاءدجشئيألاكضلًيونل

مًلل(ألاالًاثلبكاع،لألاعكلت،ل او صي،ل ابٌُ،ل اىػامت،لبؿىغة،لغغص ًت،ل غو ٍلألا لجللت) اثاويلمًل لجىوبل

بتلغلىلؤعباحل اكغواثلجبػالاكيلهال الاهووي25 بتلغلىل اضزصلإلاحماليلؤألال اًٍغ .ل٪لمًل اًٍغ

بُتلؤمال مل اخسلًُاثل اًٍغ بُتلحؿمذلبخسلٌُلبػٌلؤحؼ ءل اضزصلغًلٍَغ هيلغباعةلغًلبحغ ء ثليٍغ

بت ًمىًلؤنلحؿدىضلهظهل لخهوماثلبلىلهللاثلخلُلُتلؤألال.لزهوماثلًخملبحغ ئهالغلىل ملاصةل لخايػتلالًٍغ

ؼ بيلهاحملغًلحغُحرل.لحؼ فُت،لخؿبلمبلغلًدضصهل ادكَغ بتلبخدلُملألافغليٍغ ألاهظ لمالٌؿمذلالميلفلبااًٍغ

بتلغىضمالًيونل  ملػضٌل لخضيلاإلزًاعلهدولالاهسلاىلمًلحهت،لألاجللُولحجمل ملاصةل لخايػتلالًٍغ

ل1. ملػضٌلجهاغضًالؤألالوؿبُا

لغلىلؤههل اىلول لخانصلالاهخالنلٌػغفل:هظامدالاهحالكدألاإمهاههةدثزحهصد لخطائزدإلىد اطىو تد االحقة**

ػبرلغًل ل اثابختلهدُجتلالاؾخسض ملؤألالمغألاعل اؼمًلؤألالإلابض عل اخىىواوجي،لألَا فيلكُمتلالاؾدثماع ثلؤألال نٌو

بتل  الؿِل اؿىويلمًل الُمتل ايلُتلاألنصلبلؿِلالاهخالنلألابُغحلهظ ل الؿِلمًل اضزصل لخايؼلالًٍغ

بتلكبصلالاهخالنل بيلؤكصلملاعهتلبذجمل اضزصل لخايؼلالًٍغ .لألابااخاليلًهبذل اػبءل اًٍغ

ؤمالغًلجلىُتلجغخُصل لخؿاثغلفدكيصلهظهل اخلىُتلألاؾُلتلالمخهاملآلازاعل اىاحمتلغًلجدلُملزؿاثغلزالٌل

.لؾىتلمػُىتلألاهظ لبخدمُلهالغلىل اؿىو ثل االخلتلختىلاللًاصيلطاًلبلىلجأوصلعؤؽلماٌل ملاؾؿت

بُتلمغجبُتلبلترةلجإؾِـلألالبوكاءل ملكغألاعل:ل احبليز تد خزىد اتىوحةداالضخثتار** هىااًلجدلحز ثليٍغ

ٌل :لالاؾدثماعي،لألاهظهل اخدلحز ثلجخمدوعلخو

للمىذلبغلاء ثلؤألالجسلًُاثلفيلعؾومل ادسجُصلألا اخإؾِـلالمؿدثمغ،لفهظ ل زحرلغاصةلمالًلضملَلباثل

خملفيلهثحرلمًل خُانلجوزُملهظهل اُلباثلألا اوزاثمل الجهاثل ملسخهتلألاهظ لؤألاع قل اخإؾِـلالمكغألاعلألٍا

ألاؾض صل اػضًضلمًل اغؾوملألا اغغ ماثل لجباثُت،لألافيلبَاعلهظ ل اىوعلمًل اخدلحزلًخملبغلاءل ملؿدثمغلمًلؾض صل

 اغؾوملألا اًغ ثبل ملخػللتلبخوزُملألاحسجُصل ملكغألاعلألاهظ لمسخلفلإلاحغ ء ثل االػمتلغلىلغغ علإلاغلاءلمًل

لألابػضل الُاملبخإؾِـل ملكغألاعلالاؾدثماعيلجإحيلمغخلتل اخجهحزلباملػّض ثل2عؾمل اكهغلألاغلوصل اخإؾِـ

ل اغؤؾمااُتل ألا صألا ثلألا اوؾاثصل االػمتلابضؤلغملُتل ؾخغالٌل ملكغألاع،لألافيلهظهل لخااتلًخملبغلاءل نٌو

ألا ملػض ثلألا صألا ثلألا اترهُباثلألاألاؾاثصل اىلصلألا ملو صل ألااُتل االػمتلاخجهحزل ملكغألاعلالاؾدثماعي،لألابضؤلغملُتل

 ادكغُصل ملؿخوعصةلمًل اًغ ثبل لجمغهُت،لهمالًجبلؤنلجمخضلإلاغلاء ثل لجمغهُتلبلىلوافتلمالٌؿخوعصهل

 ملكغألاعلؤزىاءلخُاجهلمًلمؿخلؼماثلبهخاجلألامو صلألاآالثلألاكُؼلغُاعلألاألاؾاثصلهلصلجدىاؾبلمؼلَبُػتل ملكغألاعل

.لالاؾدثماعيل

بيلألاطاًلمًلزالٌلمىذل تلفيل لجؼ ثغلهظ ل اىوعلمًل اخدلحزل اًٍغ للألاالضلجًمىذلمسخلفل الو هحنلالاؾدثماٍع

بُتل ملخػللتلبةوكاءلألاجإؾِـل ملكغألاعلالاؾدثماعيلهاهًُلغًل  ملكغعل لجؼ ثغيلالػضًضلمًل اخدلحز ثل اًٍغ

بُتل ملغجبُتلبػملُتل اخهضًغ .لللللللوصلهظ لؾوفلهخُغقلباُهلفيل الهصل اثاويلمًلهظهل ملظهغة  اخدلحز ثل اًٍغ

ل

ل

                                                 
.120هلـل ملغحؼ،لمل-ل 1  

ضل لدجاػي،-ل ُّ ت،لمهغ،لل" اىظمدألا اقضاًاد اضزيبهةد اعاصزة"مغس يل اؿ .258،لمل2004،ل اُىـلاخىىواوحُال ملػلوماث،لإلاؾىىضٍع 2  
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إلاطارد الاههتيداإلصالحد اضزيبيد : املبحد اثاوي

ل

لللللللالضلؤصثل اػوملتلألاالاهضماجل ملتز ًضلاالكخهاصًاثل ملدلُتلمؼلالاكخهاصل اػااميلبلىلبصع نل لخيوماثلؤههلالل

بُتلبهوعةلمىػؼات،لفااىمول اطخملاألؾو قل ملااُتلألاخغهتلالاؾدثماع ثل ًمىًل اىظغلبلىلؤهظمتهال اًٍغ

 ملباقغةل اهاثلتلفيل اػاام،لألاالاهلخاحل ملتز ًضلفيل اخجاعةلألا ملضفوغاث،لؤغُذلحمُػهالكوةلص فػتللخغهتل

.لإلانالح،لفلضلباثلإلانالحلغىهغ لمهمالفيلبغ مجلإلانالحلالاكخهاصيلألا اخىُفل اهُىلي

ل

ملمومدإلاصالحد اضزيبيد: املطلد ألاول

ل

بيل-لل1 حػٍغفلإلانالحل اًٍغ

ل

بيلبهوعةلغامتلغلىلؤههل•ل بيل الاثملمًلزالٌلجللُصل"ٌػغفلإلانالحل اًٍغ غملُتلحكمصلجبؿُِلالىظامل اًٍغ

بُتلمؼل ؾدبػاصلالللغ ءلألا اخسلُفلمًلواهلهمل بتلألاحػلهالؤهثرلألا كػُتلألاجوؾُؼل ألاغُتل اًٍغ غضصلؤؾػاعل اًٍغ

جػلهلؤهثرل حؿاكالألاجىاغمالمؼل ص ءل بيلألٍا لػصلمًل اىظامل اًٍغ بُتلألٍا بكيصلًللصلمًل ملهغألافاثل اًٍغ

ل1." اض زليل ملُلوبلألا اخُوع ثل لخاعحُتل ملدؿاعغت

بيلفيل اضألااتلملو هبتل اخُوع ثلالاكخهاصًتلألال•ل ػغفلؤًًالغلىلؤههل اخغحر ثل اتيلجُغؤلغلىل اىظامل اًٍغ ألَا

بيل مىًلؤنلًيونلإلانالحل اًٍغ الاحخماغُتلؤألالاخدلُملزُِل اخىمُتلفيلمغخلتلمػُىتلمًلمغ خصل اىمو،لألٍا

بتل بيلؤألالؤنلًيونلهظ لإلانالحلحؼثُالاىوعلمػحنلمًل اًغ ثبلؤألالابػٌلؤخيامل اًٍغ قاماللايصل اهُيصل اًٍغ

بيل اؿاثض .لبػُنهالألاهيلغملُتلجخُلبلصع ؾتلمخياملتلالىظامل اًٍغ

بيلاييلًىجرلاللبضلمًلؤنلًخملغلىلمغخلخحنلهمال اخسُُِلألا اخىلُظ بيل2بنلإلانالحل اًٍغ ،لفااخسُُِل اًٍغ

بُتل اىاجختلاالؾخلاصةلمًل ملؼ ًال الاهوهُت،لؤمالمغخلتل اخىلُظل هولمًل اوؾاثصل اتيلحؿخػملهالإلاص عةل اًٍغ

فُخملفيهالجىلُظلوصل لخُِلألا ابر مجل اتيلؾبملألاؤنلجملألايػهالمًلكبصل لجهاثل ملسخهتلألاجخىلصلإلاص عةل

بُتلبدىلُظهالألا اؿهغلغلىل اؿحرل لجُضلاإلنالح .ل اًٍغ

لهلؤًًالغلىلؤههل•ل مىًلحػٍغ بيل الاثملبهضفل اخىلصلبالخاحاثل لجضًضةلؤألال"لألٍا  اخغُحرل مللهوصلالىظامل اًٍغ

ل3." ملػضاتلألاالاؾخجابتلالُوصل ملدُِل لجضًضة

ػغفلؤًًال•ل بيلفيل اضألااتلبكيصلًجػلهلًيسجملمؼلمجمصل"ألَا بيلبنالحل اىظامل اًٍغ ًلهضلباإلنالحل اًٍغ

 اؿُاؾتل اػامتلفيها،لألامؼلخاحتلالاكخهاص،لألاطاًلمًلزالٌلبصزاٌليغ ثبلؤهثرلجُوع لألا ابدثلغًلآاُاثل

                                                 
،لمض زلتلملضمتليمًل"ثجاربدإلاصالحد اضزيبيدفيددألاود اغزبد اعزبي،ددر ضةدحااةد لجش ئز،دثووظدألا اغزب"بهلوليلفُهص،لبويُافلؾامُت،-ل1

تلألاغلومل ادؿُحرلحامػتل لإلانالحل لجباجيلألا اخىمُتلالاكخهاصًتلفيل لجؼ ثغ،لولُتل اػلوملالاكخهاصًتلألا اخجاٍع ؤقغاٌل مللخلىل اػلميل اضألاليل اثاويلخٌو

.ل3،لم2014لمايل13،ل12 ابلُضة،لؤًامل  

.03هلـل ملغحؼ،لمل-ل 2  

.249،لمغحؼلؾبملطهغه،لمل"در ضاتدفيدعطمد اضز ئل"لغبضل ملجُضلكضي،ل-ل 3  
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بُتلجًمًل اػض اتلالاحخماغُت،لألابغاصةلجوػَؼل اضزصلألا اثرألاة،لألاباغاءلؤهو عل اًغ ثبل اتيلحكوهل يٍغ

ل1".الاكخهاص

بيلمالهولباللمجموغتلمًل اخغحر ثل اتيلجخػلمل لبإنلإلانالحل اًٍغ ألامًلزالٌل اخػاٍعفل اؿابلتلًمىًل الٌو

بيلبهضفلجدؿُنهالألاحػلهالؤهثرلمغألاهتلألامالءمتلألاهولاللٌػخبرلغملُتلؾهلتلألابهمالجدخاجلبلىلمؿاعل باملجاٌل اًٍغ

لتلهوغالما ل2.مػلضلمًل اػملُاثلألاإلاحغ ء ثلًخملصع ؾتهالغبرلمضةلػمىُتلٍَو

ل

بيل-ل2ل ؤؾبابلإلانالحل اًٍغ

ل

بُتلفيلظصل ملخغحر ثل اػاملُتلمثصل اػوملتلألامظاهغهالالاكخهاصًتل جؼ ًضثل لخاحتلاإلؾغ علبةنالحل اىظمل اًٍغ

ل اىامُتل اػضًضلمًل ملكىالثلفيلبص عةلؤهظمتهال ألا ػماثلالاكخهاصًتل اػاملُت،لفًاللغًلطاًلحػاويل اضألٌا

بُت بيلًمىًلبحمااهالفي3 اًٍغ ل4:،لألابنلؤهملصألا عيلإلانالحل اًٍغ

:لضعفد املاقةد اضزيبهةدألا خحالود لجماسد االي**ل

بُت،ل اتيلحػغفلبإنهال ل اىامُتلمًليػفلألا ضرلفيل اُاكتل اًٍغ ؤكص ىلكضعلمًلإلاًغ ص ثل"حػاويلمػظمل اضألٌا

ًمىًلجدهُلهلبو ؾُتل اًغ ثبلفيلخضألاصل اضزصل الوميلألاجغهُبخه،لصألانل ملؿاؽلباالغخباع ثلالاحخماغُتل

".لاض فعيل اًغ ثب

بُتلبػو مصلغضًضةلمثص بُػتل اهُيصل:لألاجخإزغل اُاكتل اًٍغ لتلجوػَػه،لألَا ٍغ مؿخوىل اضزصل الومي،لألَا

بيلفيلؤص ءل الاكخهاصيل الاثم،لألامضىل اخلاألاثلبحنلَبلاثل ملجخمؼ،لألاكضلؤعحؼل ابػٌلكهوعل اىظامل اًٍغ

ظهغلطاًلفيلهثرةل ملىاػغاث،لألاجغ همل ملخإزغ ث،لألا هدكاعل وكُتلغحرل اغؾمُت .لصألاعهل ملاليلبلىلؾوءلبص عجه،لألٍا

ل بيلفيلجلًل اضألٌا بُتل هسلاىلمػضٌلالاؾخلُاعل اًٍغ ألااػصلمالًاهضلزإجحرلجلًل اػو مصلفيل اُاكتل اًٍغ

ل اىامُتل ل ملخلضمت،لألاجإهُض لاظاًلبُيذلبػٌل اضع ؾاثلؤنليغ ثبل اضزصل اصخص يلفيل اضألٌا بامللاعهتلبااضألٌا

.لاللجمثصلؾوىلوؿبتليئُلتلمًل اىاججل الوميلإلاحمالي

:لسيادةدالاعحتاددعلىد اضز ئلدغيرد املاشزة**ل

ل اىامُتلغلىل اًغ ثبلغحرل ملباقغةلبهلتلؤؾاؾُت،لخُثلجمثصل ملوعصل ؾاس يلاإلًغ ص ثل اػامتل حػخمضل اضألٌا

غحؼلطاًلاػضةلؤؾبابلمنها :لفيها،لألٍا

بيل اىاججلغًل هسلاىل اىاججل الوميلألا هسلاىلههِبل الغصلمىهلل-ل               هسلاىلمػضٌلالاؾخلُاعل اًٍغ

ل فغ صلل) .ل،لممالًهػبلمًلبمياهُتلفغىليغ ثبلغلىل اضزصلمًل اػمصلؤألالغحره( هسلاىلصزٌو

.ل عجلاعل ملُصل لخضيلاالؾتهالن،لألابهلاقل فغ صل لجؼءل هبرلمًلصزواهملغلىل اؿلؼلالاؾتهالهُت-ل

                                                 
،لمىخبتل"إلاصالحد اضزيبيدألادألارهدفيدمهافبةدالاقحفاددغيرد اىظم،ددر ضةدمقارهةدبأحهامد اشزيعةدإلاضالمهة"غماعل اؿُضلغبضل اباؾِلههغ،ل-ل4

ت،لمهغ،ل اُبػتل ألالى،ل .27،لمل2013 اوفاءل الاهوهُتلإلاؾىىضٍع   

.(بخهغف)،ل249غبضل ملجُضلكضي،لهلـل ملغحؼل اؿابم،لم-ل 2  

،لمىخبتل اوفاءل الاهوهُت،ل"إلاصالحد اضزيبي،دمعد احململهقدعلىدإلاد رةد اضزيبهة،ددر ضةدثبطهطهةدمقارهة"مدمضلغماصلغبضل اوهابل اؿيباَي،ل-ل4

تلمهغ،ل اُبػتل ألالى،ل .26،لمل2014إلاؾىىضٍع   

.32-لل27:لهلـل ملغحؼ،لم،لم-ل 4  
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،لفًاللغًلنػوبتلجدضًضلؤألاغُتل-ل بُتل الىُت،لهمكىالثل اخػغفلغلىل اضزٌو  هدكاعل ملكىالثل اًٍغ

 اًغ ثبلاػضملالااتز ملبةمؿانل اضفاجغلألا اسجالثل ملداؾبُت،لممالًجػصلفغىل اًغ ثبلغلىلإلاهلاقل

.لألاالاؾتهالنلؤهثرلؾهواتلمًلفغىليغ ثبلغلىل اضزص

:لعيمدعي اةد امههصد اضزيبي**ل

ل اهغحرةل ل اىامُتلبػضمل اػض ات،لخُثلًخدمصلؤصخابل اضزٌو بيلفيلمػظمل اضألٌا ًدؿمل اهُيصل اًٍغ

ل بُالاللًدىاؾبلمؼلصزواهم،لألاهثحر لمالجلغىليغ ثبل اضزصلغلىلؤصخابل اضزٌو ألا ملدضألاصةلغبئاليٍغ

بتل اضزصلغلىل ملغجباثلألا حوعلصألانلفو ثضلعؤؽل(غُابل اػض اتل اغؤؾُتلل) اهغحرةل ،لباإليافتلبلىلفغىليٍغ

.ل(غُابل اػض اتل فلُتلل) ملاٌلألا اضزصلمًل غماٌل لخغةل

:لضعفدللاءةدإلاد رةد اضزيبهة**ل

ل اىامُت بُتلفيل اضألٌا بُتلمًلؤهمل ملكىالثل اتيلجو حهل اؿُاؾتل اًٍغ ,لحػضل ملكىالثل ملخػللتلباإلص عةل اًٍغ

بت،ل بُتلاللجلصلفيلؤهمُتهال ملكىالثل لخانتلبااخىظُمل النيلالًٍغ بصلبنل ملكىالثل اتيلجخػلملباإلص عةل اًٍغ

بُت،ل لإلاحغ ء ث،لهمالؤههلًاصيلبلىلهثرةل ملىاػغاثل اًٍغ ٌو خُثلؤنل اخىظُملإلاص عيل اؿيئلًاصيلبلىلحػلُضلألَا

بُتل بي،لًًافلبلىلطاًليػفلهلاءةلإلاص عةل اًٍغ بُتل اؿلبُتلوااتهغبلألا اخجىبل اًٍغ ألا هدكاعل اظو هغل اًٍغ

بُتلؤكصلجُوع ،لفهيلاللجخمىًلمًلجُبُمل ؾااُبل لخضًثتلفيل ل اىامُتلبلىلجُبُملهظمليٍغ كضلؤصىلبااضألٌا

بت،لألااللحؿخُُؼلمؿاًغةل اخُوع ثل اػاملُتلفيلطاً .لعبِلألاجدهُصل اًٍغ

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 

ل
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.ل1992هههصد اىظامد اضزيبيدمادقملصدإلاصالحاتد اضزيبهةداطىةد:ل(02ل)ل-ل لجيألاول

 اعيود اضزيملةد

 اًغ ثبل ملباقغةل-1

تلل بتلغلىل عباحل اهىاغُتلألا اخجاٍع  اًٍغ

تل بتلغلىل عباحلغحرل اخجاٍع  اًٍغ

بتل اخىمُلُتلغلىل اضزصل  اًٍغ

بتلغلىلإلاًغ ص ثلألا اضًونلألا اوص جؼلألا اىلاالثل  اًٍغ

 ملؿاهمتل اوخُضةل الالخُتل

بتلغلىل اغألا جبلألا حوعل  اًٍغ

بتلغلىلفاثٌل الُمتلل  اًٍغ

ل

ل

 اضفؼل لجؼ فيل

 اغؾملغلىل ايكاٍل اهىاعيلألا اخجاعيل

 اغؾملغلىل ايكاٍلغحرل اخجاعيل

 اغؾومل ملمازلتل لخانتل-2

 اغؾمل اػلاعيلغلىل مالنل ملبيُتل

عؾملغلىل اؿُاع ثل اؿُاخُتل

عؾملزاملغلىلجىظُمل لخلالثل

عؾملغلىلملىُتل الو عبل اؿُاخُتل

ل

ل

تل عؾملزاملغلىلالاكاماثل اثاهٍو

ل اًغ ثبلغحرل ملباقغة-3

 اغؾملغلىلعكمل غماٌل-ؤ

 اغؾمل اوخُضلإلاحماليلغلىلإلاهخاجل

 اغؾمل اوخُضلإلاحماليلغلىلجإصًتل لخضماثل

 اًغ ثبلغحرلمباقغةلغلىلالاؾتهالنل-ب

ً،ل اظهبل ذ،ل ابجًز ،ل اخبغ،ل اىبًر  اىدٌو

 الًت،ل ابالجحنل

ل

٪لاكغواثل مو ٌل55

٪ل25

لجهاغضيل حضألٌا

٪ل18

٪ل4

لجهاغضيل حضألٌا

لؾىو ثل9لألا6٪لالمضةلبحنل30

لؾىو ثل6لألا3٪لالمضةلبحنل40

لؾىو ثل3٪لؤكصلمًل50

٪ل6

٪ل2.55

٪ل6.05

ل

٪ل40

لخؿبلكوةلألاغمغل اؿُاعةل حضألٌا

٪ل10

لبغمُصل492صجلاللو عبل اتيلَاكتهال500

ل20لصجلاللو عبل اتيلَاكتهالجلوقل10000

بغمُصل

لجهاغضيل حضألٌا

ل

ل

٪ل80ل٪لبلىل7لمػضالثلجتر ألاحلبحن10

٪ل30٪لبلىل2لمػضالثلجتر ألاحلبحنل8

ل

لًدضصلفُهلعؾملبيافيل خؿبلحضألٌا

،ل2لمجلتلحامػتلصمكملالػلوملالاكخهاصًت،لولُتل اػلوملالاكخهاصًت،لؾوعٍا،لاػضصل،"ثقههمدإلاصالحاتد اضزيبهةدفيد لجش ئز"للهانغلمغ ص،ل: افير

ل.23-ل22:ل،لم،لم2009

ل



ٌل بيلفيل لجؼ ثغ:ل الهصل ألا اعل اػاملاإلنالحل اًٍغ إلَا  

 

25 

 

بُتلباإليافتلبلىلباغاءل بيلججؿضلفيلجُوعل ملػضالثل اًٍغ لهالخظلؤنل اىظامل اًٍغ ألابااخاليلألامًلزالٌل لجضألٌا

.لبػٌل اًغ ثبلألابوكاءلؤزغىلحضًضة

ل

بيل-ل3 مغ خصلإلانالحل اًٍغ

لللل

بيلفيلؤيلبلضلمًل ابلض نلباختر ملمجموغتلمًل لخُو ثلألاإلاحغ ء ثل ملمىًل لللًخملجُبُملإلانالحل اًٍغ

ل1:جًمُنهالفيلمجموغتلمًل ملغ خصلغلىل اىدول اخالي

:لألاهظ لب:ل اقهامدبخشخهصدضزيبي:ل ازحطةد ألالى

جدلُصل اويػُتل الاثمتلكبصلإلانالخاث؛ل-ل

بُت؛لألاهظ لب-ل :لجدلُصلإلامياهاثلألا الضع ثل اًٍغ

جلضًغلهو ملل اغبذل لخلُلُتل ملىجؼةلباايؿبتلايصلكُاعلألاهظ لبااخمُحزلبحنلمسخلفل غو نل مليوهتلايصللللللللل*ل

كُاع؛ل

بيل لخالي؛للللللللل*ل جدضًضل اًغِل اًٍغ

بيل ملغحولؤزظ لبػحنلالاغخباعل همُتل ايؿبُتلللللللل*ل بيل لخاليلألا اًغِل اًٍغ جلضًغل ملالءمتلبحنل اًغِل اًٍغ

الهو مل،لجىافؿُتل الُاعلألامؿاهمخهلفيل اىاججل ملدليل لخام؛لل

بيل ملؿتهضفللللللل*ل .لجلُُملمضىلكضعةل اضألااتلغلىليمانل اخدهُصل اًٍغ

يونلطاًلب: قتر حدإلاصالحد اضزيبي:ل ازحطةد اثاههة :للألٍا

جدضًضل اخض بحرل الابلتلالخىلُظ،لألاالبضلؤنلجيونلهظهل اخض بحرلألا ضختلألاكابلتلالخىلُظ؛ل-ل

بُتلمخو فلتلمؼل ابرهامجلؤألال-ل بُتلبدُثلجيونلإلانالخاثل اًٍغ ألايؼلكُضل اخىلُظلألاخضةلالؿُاؾتل اًٍغ

ىُت.ل ملسُِل اخىمويلالبالص ًلمجموغتل.لألاهظ لاًمانل وسجامل هض فلالاكخهاصًتلألا اَو ألااهظ لالبضلمًلجيٍو

م) بُتلالبالص؛لل(فٍغ ؤشخاملميللحنلبةغض صلؾُاؾتليٍغ

بُتلالوكوفلغلىلميامًل لخلصلفيها؛ل-ل مغ حػتلإلاص عةل اًٍغ

تلغملُتلإلانالحلمًل اًغألاعيلؤنلجيونل مللترخاثل ملػضةلمًلفغقل-ل بكدامل لخيومت،لبطلاًمانل ؾخمغ ٍع

.ل اػمصلملبواتلمًلؾلُاثل ابالص

:للألاهظ لب:ثململهقدإلاصالحد اضزيبي:ل ازحطةد اثااثة

بكغ علألا غخماصل اخض بحرل مللترخت؛ل-ل

وكغلألابغالنلآزاعلإلانالح؛ل-ل

تل ملػىُتلبااخُبُم-ل ًل ملو عصل ابكٍغ .لجيٍو

 

ل

ل

                                                 
.254،لم253غبضل ملجُضلكضي،لهلـل ملغحؼل اؿابم،لمل-ل 1  
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ل

أهي فدإلاصالحد اضزيبيدألاأهمدمجاالثهد:ل املطلد اثاوي

ل

بيل-ل1 ؤهض فلإلانالحل اًٍغ

بُتلاللتهضفلباللاص يءلألا خضلهولبعؾاءلهظاملحباجيلفػاٌ،لألالمبنيلغلىليغ ثبلؾهلتل لللللللبنلإلانالخاثل اًٍغ

بُت ل1. ايؿب،لألاملبواتل حخماغُالألا اتيلًمىًلؤنلججلبلكضع لوافُالمًل ملض زُصلألاجىغؽلمبضؤل اػض اتل اًٍغ

بي،لغمومالهي بيلبااضألا فؼل اتيلكاصثلباُه،لباللؤنلؤهض فلإلانالحل اًٍغ ل2:جغجبِلؤهض فلإلانالحل اًٍغ

اصةلإلاًغ ص ثلباالُمتل ملُللتلألاباايؿبتلالىاججل ملدليل لخام-ل .ل اؿعيلبلىلٍػ

لتلهُيلُت-ل .ل اؿعيلبلىلجللُول اضغمل لخاعجيلبٍُغ

اصةلالاؾدثماع ثل اػمومُت-ل .لٍػ

اصةلكضعةل اضألااتلغلىل ملؿاهمتلفيلالاؾدثماع ثل اػمومُت-ل .لٍػ

بُت-ل اصةلهلاءةلألاقلافُتلإلاص عةل اػمومُت،لزانتلإلاص عةل اًٍغ .لٍػ

بُتلاضىل ملجخمؼل ملضوي-ل .لجىمُتل اثلافتلالاكخهاصًتلألا اًٍغ

ل ملااُتل اػمومُت-ل اصةلمؿاهمتل ملجخمؼل ملضويلفيل اىلافلخٌو .لٍػ

بيل بيلبااضألا فؼل اتيلكاصثلباُه،لوؿخػغىلؤهض فلإلانالحل اًٍغ لللألاهمثاٌلغلىل عجباٍلؤهض فلإلانالحل اًٍغ

ً ل ألاعألابُتلفيل ادؿػُىاثلمًل الغنل اػكٍغ :لفيل اضألٌا

ىُت،لبمػنىلجللُول اخوجغ ثلالاكخهاصًتل اتيلًمىًلؤنلججػصل-ل بُتل اَو اصةلخُاصًتل اىظمل اًٍغ  اؿعيلبلىلٍػ

مىًلجغحمتلهظ ل اهضفلألا اخػبحرلغىهلبخللُولالاقتر واثلالاحخماغُت،لبنالحل.لجسهُول ملو عصلغحرلفػاٌ ألٍا

ل شخامل اُبُػُحنلألا اكغواث؛ل هظامل اًغ ثبلغلىلصزٌو

ىُتل وسجامالمؼل ملباصتلفيلالاجداصل ألاعألابيلألا اتيل-ل بُتل اَو جدؿحنل اػض اتلؤألالبغاصةل اخوػَؼلفيل اىظمل اًٍغ

ًجبلخؿبهالؤاللًسًؼل اػمصلاًغ ثبلمغجلػتلألاؤاللًخملجسلٌُلهبحرلألاخاصلفيل اًغ ثبلغلىلعؤؽل ملاٌ؛ل

اصةلخو فؼل اػمصلألاالاؾدثماع؛ل-ل ملٍػ  اػمصلغلىلعفؼلكضع ثلإلاهخاجلغًلٍَغ

ىُتل-ل خملطاًلبخسلٌُلمػضالثل اًغ ثبلغلىلL’attraitجدؿحنل لجاطبُتل اضألااُتلاالكخهاصًاثل اَو ،لألٍا

ل. اكغواث

 

بي-ل2 لمجاالثلإلانالحل اًٍغ

ل

بي،ل اتيلجخُلبل ملغ حػت،لألاؤهملهظهل الًاًالخؿبل هىااًل اػضًضلمًل الًاًال ملخػللتلباإلنالحل اًٍغ

 3:نىضألاقل اىلضل اضألاليلجخمثصلفي

                                                 
1 - Rapport fiscal de la commission national de l’évaluation du système fiscale algérienne, CNESFA, Algérie, 1989, p24. 

.253،ل252غبضل ملجُضلكضي،لمغحؼلؾبملطهغه،لمل-ل 2  

،لؤَغألاختلصهخوع ةلصألااتلفيل اػلوملالاكخهاصًت،ل"2004-ل1992 اىظامد اضزيبيد لجش ئزيدألاثبيًاتدإلاصالحدالاقحفاديدفيد الترةد"بوػٍضةلخمُض،ل-ل1

تلألاغلومل ادؿُحر،لحامػتل لجؼ ثغل  ،ل63،لمل2006-ل2005ولُتل اػلوملالاكخهاصًتلألا اخجاٍع
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اصةلإلاًغ ص ثلبهضفلجسلٌُلعجؼل*ل  اػمصلغلىلجصخُذل ادكوهاثل اهُيلُتلفيلهظامل اًغ ثب،لألاهظ لٍػ

 . ملحز هُت،لألاطاًلباالغخماصلغلىلجسلٌُلغضصلؤؾػاعل اًغ ثبلغلىلعكمل غماٌ

بتلجهاغضًتلغلىل اضزصل*ل بتلغلىلؤعباحل ملكغألاغاثلألايٍغ بتلغلىل الُمتل ملًافت،لألابكغ عليٍغ بصزاٌل اًٍغ

 . اصخص يلط ثلألاغاءلألا ؾؼ

بيلفُمالًلي ل1:همالجىمًلؤهملمجاالثلإلانالحل اًٍغ

لخحن،ل ألالىلهيلزلملؤصألا ثلحضًضةل:ثوضهعد اوعاءد اضزيبي/لأ بيلمًلزالٌلٍَغ لًخملجوؾُؼل اوغاءل اًٍغ

لؤألال اؿلؼلالاؾتهالهُتلؤألال اًغ ثبل ابُئُتل اتيلًيونل اغغىل ادكمصلؤهو علحضًضةلمًل اًغ ثبلغلىل اضزٌو

 ؾاس يلمنهالخماًتل ابِئتلؤألالفغىليغ ثبلغلىلوكاَاثل الُاعلغحرل ملىظملمًلزالٌلماقغ ثلزانتل

لبلىلقغ ثذل.لحػىـلهوعل ايكاٍلفُهلألاصعحخه اصةلهلاءةل اىظاملبمالٌؿمذلالونٌو لتل اثاهُتلفهيلٍػ ؤمال اٍُغ

.لاملجىًلحغُىلفيل اؿابم

بيلفيل لخضألاصل اتيل:ثزشهيدمعيود اضزيملة/لب بتلبػضلجوؾُؼل اوغاءل اًٍغ لجإحيلغملُتلجغقُضلمػضٌل اًٍغ

بتلػ صلملض عل اخػلُضل ٌؿمذلبهال لجهاػلإلاص عيلالًغ ثب،لألاهمالهولمػغألافلفاههلولمالػ صثلمػضالثل اًٍغ

بُحن،لاظاًلفانلغملُتل اترقُضلحػنيلبااضعحتل ألالىل بيلألاػ صثلمػهلمكيلتيل اتهغبلألا اخجىبل اًٍغ  اًٍغ

ل اىامُتلؤنلهىانل بي،لألاكضلصاذل اخجاعبل اػملُتلفيل اضألٌا جللُصل الو عقلبحنلجلًل ملػضالثلفيل اهُيصل اًٍغ

الهبحرةلاللُاملبػملُتل اترقُضلهظهلبط لمالػ صثلجلًل ملػضالث،لألامًلؤهملمخُلباثل الُاملبػملُتل يغَو

ل ملبحنل ألاغُتل الغغُتلؤألال لجؼثُتل ملسخللت،لألاحػاويل اضألٌا  اترقُضلجو فغل ملػلوماثل اضكُلتل اتيلحؿمذلبااخلٍغ

بيلفيها .ل اىامُتلبوحهلغاملهلهالقضًض لفيلهظهل ملػلوماثلممالًىػىـلؾلبالغلىلهُيصل ملػضٌل اًٍغ

بيلبإهملهلفيلؾُاقل الُاملبػملُتل:لالاجطاودبيند دألا تد اضزيبهة/لج يغألاعةل اىظغلبلىل اىظامل اًٍغ

إلانالح،لطاًلؤنل الُاملبػملُتلبنالحلهوعلألا خضلمًل اًغ ثبلكضلجيونلغلىلخؿابلهوعلآزغ،لألاغىضمالًلخلغل

إلانالحلبلىل اخيؿُملألا اخخابػُتلفلضلجدضرلؾلبُاثلجىػىـلغلىلمؿخوىلإلاًغ ص ثلألا اىلاءةلألامثاٌلطاًل

بتلالاؾتهالنلمًل اؿلؼل بيلغلىل او عص ثلكضلجيونلاهلآزاعلؾلبُتلغلىليٍغ بحغ ءلبنالحلالىظامل اًٍغ

.لألا لخضماث

لصاذل اخجاعبل اضألااُتلفيلهظ ل ملجاٌلغلىلؤهمُتل اخىاؾملبحنلمؿخوىل:ثبطيندأد ءد لجماسدإلاد ريل/لد

ؼلفيل ص ءل بُتلمًلهاخُتلألامضىلفػااُتل لجهاػلإلاص عيلألاكضعجهلغلىل اخىُفلألا اخدؿًل اؿَغ إلانالخاثل اًٍغ

ؼلحػضل اػىهغل.لمًلحهتلؤزغىل بصلبنلبػًهملؤقاعلبلىلؤنلملضعةل لجهاػلإلاص عيلغلىل اخصخُذلألا اخىُفل اؿَغ

 . لخاؾملفيلهجاحلغملُتلإلانالحلؤألالفكلهالزهونالزالٌلمغ خصل اخىلُظل ألالى

ل

ل

ل
                                                                                                                                                         

ل /http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/07ل

،لمظهغةل"2012-ل2001فعااهةد اطهاضةد اضزيبهةدفيدثبقهقد احىتهةد اطحي مة،ددر ضةدحااةد لجش ئزدخالود الترةد"غلُفلغبضل لخمُض،ل-ل2

ملضمتلاىُصلمخُلباثلقهاصةل ملاحؿخحرلفيلغلومل ادؿُحرلجسهولالاكخهاصل اضألاليلألا اخىمُتل ملؿخض مت،لكؿملغلومل ادؿُحر،لولُتل اػلوملالاكخهاصًتل

تلألاغلومل ادؿُحرلحامػتلفغخاثلغباؽ،لؾُُف،ل لجؼ ثغ،ل :ل،لمخاختلغلىل ملوكؼ108-ل107:ل،لم،لم2014-ل2013ألا اخجاٍع  

http://www.univ-setif.dz/MMAGISTER/images/facultes/SEG/2014/AFIF%20ABDELHAMID. 
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 اطهاود ايألاليدألا اوطنيداإلصالحد اضزيبيدفيد لجش ئزد:ل املطلد اثااح

ل

بيل اظيلجملجبيُهلفيل لجؼ ثغلفيلبض ًتل ادؿػُىاثلمًل الغنل ملاض يلألابااًبِلؾىتل ل1991للبنلإلانالحل اًٍغ

ني .لحاءلفيلبَاعلؾُاقلصألاليلألاآزغلألَا

ل

بي-ل1 ل1:ًمىًلبحماٌلؤهمل اىلاٍل ؾاؾُتلملجاع ثل اخغحر ثلفي:ل اؿُاقل اضألاليلاإلنالحل اًٍغ

 ؤلألا اتيلجخدىملفيلبص عةلالاكخهاصل.م.فكصل اىظاملالاقتر ويلألاؾُُغةل اىظامل اغؤؾماليلبؼغامتل او

 اػااميلألا اؿُاؾتل اضألااُتلمؿخػُىتلفيلطاًلباملاؾؿاثل ملااُتل اضألااُتلههىضألاقل اىلضل اضألالي،لألاهظ ل

ل اتيلواهذلجدبؼل اىظاملالاقتر ويلبلىل اخدّوٌلهدولآاُاثل كخهاصل اؿوقلألابااخاليل  مغل اظيلؤحبرل اضألٌا

ػاث  .بنالحلؤهظمتهال اؿُاؾُتلألاالاكخهاصًتلألامسخلفل ادكَغ

 بغاصةلهُيلتلالاكخهاصل اػااميلهدُجتل اثوعةل اخىىواوحُتلبمالؤفغػجهلمًلجدوالثلحضًضةلفيلؾُاقل

 .ظاهغةل اػوملت

 ل ل اػاامل اثااثلهدُجتلؤػمتل ملضًوهُتلألاهظ لمالحػلهالجسًؼلالًغٍو  ؾخمغ علؤػمتل اخىمُتلفيلصألٌا

 .فُمالًخػلملبكغألاٍلالاكتر ىلمًل ؾو قل ملااُتل اضألااُت

ل اىامُتل بيلوانلكضلكضملجوحيهاجهلبلىل اضألٌا بيافتلبلىلوصلهظ لفانلنىضألاقل اىلضل اضألاليلألافيل ملجاٌل اًٍغ

بُتلمًلزالٌل اخلُضلباملىهجُتل ملدضصةلمًلَغفهلألا اتيلواهذلمداألاعهالجضألاعل بًغألاعةلبنالحلؤهظمتهال اًٍغ

ٌل ل2:خو

 بيلألاجغقُضلهُيصلؤؾػاعل اًغ ثبلألا لخضلمًل بُتلجدؿملبخوؾُؼلهُاقل اوغاءل اًٍغ بغض صلهُاوصليٍغ

بي .ل ملبااغتلفيلصعحاثل اخهاغضل اًٍغ

 ل اىامُتلصألانل تلفيل اضألٌا لالاغخباع ثلإلاص ٍع فغىلخضلؤصوىلمًل اًغ ثبلغلىل وكُتل اتيلجدٌو

ت بُالمثصل وكُتل اؼع غُتلألا اػلاٍع  . خخو ئهاليٍغ

 لمًلفغىل اًغ ثبل اىوغُتل:لبسهومل اًغ ثبلغلىل اضزصل اصخص ي جخمدوعل اكغألاٍلفيل اخدٌو

بتلألا لخضلمًلجؼ ًضلصعحتل اخهاغضل بتل ملوخضةلمؼلالاغخض ٌلفيلؾػغل اًٍغ غلىل اضزصلبلىل اًٍغ

بتل بيلألاباغاءلإلاغلاء ثل اتيلاِـلاهالمبرعل كخهاصيلألا حخماعيلهاهًُلغًلعبِلقغ ثذل اًٍغ  اًٍغ

 .بمػضالثل ؾػاعل اؿاثضةلفيل او كؼ

 بتل بتلغلىلؤعباحل اكغواثلفُلترحلنىضألاقل اىلضل اضألاليلجدضًضلؤؾػاعلهظهل اًٍغ ؤمالبسهومل اًٍغ

ل ملخلضمت،لهمالًوص يل اهىضألاقلبةاغاءلالاػصألا جل بدُثلًخلاعبلمػضاهالمؼل ملػضٌل ملُبملفيل اضألٌا

بيلغلىلؤعباحل ؾهم  . اًٍغ

                                                 
،لمض زلتلملضمتليمًلؤقغاٌل مللخلىل اضألاليل" TVA-IBS  احخلهضاتد لخاصةدبااعيالتد اضزيبهةدفيد لجش ئز" اػغ بيلخمؼة،ل ابرألاصلؤمل لخحر،ل-ل1

ٌل تلألاغلومل ادؿُحر،لحامػتل ابلُضةل"إلاصالحد لجملائيدألا احىتهةدالاقحفادًةدفيد لجش ئز:ل" اثاويلخو ،ل ملىظملمًلَغفلولُتل اػلوملالاكخهاصًتلألا اخجاٍع

ل.03،لم2014لمايل13،ل12،لًوميل02

ت،لمهغ،ل"صىيألاود اىقيد ايألاليدألاقضهةدإلاصالحدالاقحفاديدألا االي،ددر ضةدثبطهطهةدثفتهتهة"ؾمحرةلببغ هُملؤًوب،ل-ل2 ،لمُبػتلؾامي،لإلاؾىىضٍع

.110،لم109،لمل2000   
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 لبغُاءلألاػنلوؿبيل:لفيلمجاٌل اًغ ثبلغحرل ملباقغة اعلخٌو جخمدوعل اؿُاؾاثل مللترختلفيلهظ لإلَا

اهضلزبر ءل بيلألٍا ؤهبرلاهظهل اًغ ثبلغلىلمسخلفل اؿلؼلألا لخضماثلبحنلميوهاثل اهُيصل اًٍغ

بتلغلىل الُمتل ملًافتلًجبلؤنلًمثصلغىهغ لمهمالفيلبغهامجلإلانالحلألنهال  اهىضألاقلؤنلفغىل اًٍغ

بُتلهبحرة  .جغجبلجوفحرلبًغ ص ثليٍغ

ل

بيل-ل2 نيلاإلنالحل اًٍغ  اؿُاقل اَو

اعل اػاملاإلنالخاثلالاكخهاصًتل اتيل بيلفيل لجؼ ثغلاملًخملبملغصهلبصلؤههلحاءليمًلإلَا بنلجبنيلإلانالحل اًٍغ

لهمالؤنلحملتلهظهل1986واهذلكضلجبىتهال لجؼ ثغلفيلجلًل الترةلألا اتيلعجلذلمًلألاجحرتهال ػمتل ابترألااُتلاؿىتل

البلىلجبنيلآاُاثل كخهاصل إلانالخاثلواهذلهمغخلتلجمهُضًتلاالهخلاٌلمًلالاكخهاصل ملسُِل ملوحهلمغهٍؼ

بيلفُمالًلي مىًلجبُانلؤهملإلانالخاثل اتيلحاءليمنهالإلانالحل اًٍغ ل1: اؿوق،لألٍا

ؤصزلذل لخيومتلفيلؤألا زغل اثماهِىاثل اػضًضلمًلإلانالخاثل ملهمتلفيلكُاعل اؼع غتلخُثل جسظثلؤألالىلل-

لمؼعغتلخيومُتلبلىلحػاألاهُاثلزانتلألامؼ ععلنغحرةل3500لبخلؿُملخو ليل1987 اخض بحرلبلُامل لخيومتلفيلغامل

اص ثلهاثلتلفيلإلاهخاحُت لتل حصلألاؤجاحلهظ لإلاحغ ءلٍػ .لجمخاػلبدلوقل ؾخغالٌلٍَو

لغلىلمىذلالاؾخلالاُتلالماؾؿاثل اػمومُتلمًل اىاخُتل الاهوهُتل1988همالؤكضمذل لجؼ ثغلفيلغامل-ل

لاكُبلهمُتلمًل اضًونل1990لزملصغمذلطاًلبةكغ علبغهامجلفيلغامل01-88ألا ادكغُلُتلبموحبل الاهونل

 ملؿخدلتلغلىل ملاؾؿاثل اػامتل اتيلجغ همذلغلىلمضىلؾىو ثلؾاصثلفيهال اًو بِل لخيومُتل ملباقغةل

ت  .ألا قخمصل ابرهامجلهظاًلغلىلبغاصةلعؾملتل ابىونل اخجاٍع

فيلهلـل اوكذلجملألايؼلبَاعلكاهوويلألاجىظُميلحضًضلاللُاعل ملاليلألا ملهغفيلفيلنلبلكاهونل اىلضلألا الغىل-ل

صل1990اػامل ل اظيلؤغُىلابىًل لجؼ ثغلمؿاألااُتل اؿُاؾتل اىلضًتلألا اغكابتلغلىل لجهاػل ملهغفيلألاؤاغىل اخمٍو

ىتل اػمومُتلالؾدثماع ثل ملاؾؿاثل اػمومُتلهمالمىذلهظ ل الاهونل لخملالخو ملألا حاهبل  ملباقغلمًل لخٍؼ

 .فيلبوكاءل ابىونل لخانتلألاؤاغىلجسهُولحػامصلوصلماؾؿتلمؼلبىًلججاعيلمػني

اعلبلىلبنالحلهظامل ؾػاعلبػضمالواهذلكضلمىدذلالماؾؿاثلالاكخهاصًتل-ل همالجوحهذل لجؼ ثغلفيلط ثلإلَا

ل ملخػلملباألؾػاعلألا اظيلألايؼلهوغحنلمًل12-89 ؾخلالاُتهالفلضلكامذلبمغ حػتلهظامل ؾػاعلبموحبل الاهونل

ل06-95لبموحبل مغل1995ؤؾػاعلملىىتلجسًؼلإلص عةل اضألاات،لألاؤؾػاعلخغةل اظيلجملحػضًلهلفيلؾىتل:ل ؾػاع

لخُثلؤنبدذل اضألااتلاللجخضزصلفيل ؾػاعلبصلجخدضصلهظهل زحرةلبىاءلغلىل1995لحاهليل25 ملاعرلفيل

 . الو غضل ملىافُت

ل اظيلمىذلمغألاهتلؤهبرلفيلمجاٌل خخياعل اضألااتل29-88همالجملجبنيلبنالحل اخجاعةل لخاعحُتلمًلزالٌل الاهونل-ل

ألاجملمًلزالاهلجسهُولمبلغلمدضصلمًل اىلضل حىبيلألاالاثخمانلايصلقغهتلالؾخػمااهلخؿبلجلضًغهال

ل. لخام

                                                 
،لمظهغةلملضمتليمًل"فعااهةد اىظامد اضزيبيدفيد صدإفز س تد اعواةدالاقحفادًة،ددر ضةدحااةد اىظامد اضزيبيد لجش ئزيل"كاش يلًوؾف،ل-ل1

تلألاغلومل ادؿُحر،ل مخُلباثلهُصلقهاصةل ملاحؿخحرلفيل اػلوملالاكخهاصًت،لجسهول كخهاصًاثل ملااُتلألا ابىون،لولُتل اػلوملالاكخهاصًتلألا اخجاٍع

:ل،لمخاختلغلىل ملوكؼ130،ل129،لمل2009-ل2008حامػتلبومغص ؽ،ل لجؼ ثغ،للل  
http://www.univ-bouira.dz/fr/index.php/theses-et-memoires/category/  
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ل

ألا قعدإلاصالحاتد اضزيبهةدفيد لجش ئزد:ل املبحد اثااح

ل

بيلغضةلحػضًالثلمىظلالاؾخلالٌلزانتلبػضل لجمثلذلفيل الُاملبػملُتلحغُحرل1992لللللالضلقهضل اىظامل اًٍغ

ت بُتل اتيلواهذلحػخمضهال اؿلُاثل لجؼ ثٍغ تلغلىلحمُؼل اهُاوصل الاغضًتلالىظاملألا اؿُاؾتل اًٍغ .لحظٍع

ػاثلحباثُتلخضًثتلألاهظ لجىظُملإلاص عةل لجباثُتل ػاثل لجباثُتل الضًمتلبدكَغ ألاطاًلمًلزالٌل ؾدبض ٌل ادكَغ

.لاًمانلجدلُمل ملكغألاعلإلانالحي

ل

إلاصالحد امهنليدإلد رةد اضز ئلد:ل املطلد أألاألاولل

ل

لبلىلبغاصةل اخىظُملإلاص عيلألاهُيلتلإلاص عةلباايؿبتلملهالخهل1992لللغمضل ملكغعل لجؼ ثغيلمًلزالٌلبنالخاثل

تل تليغ ثبلمؿخللتلجابػتلاها،لألاؤنبذلايصلمضًٍغ  اض زلُتلألا لخاعحُتلخُثل ؾخلاصثلوصلألاالًتلمًلمضًٍغ

تلألاالثُتلألاملدكُاثلألاكباياث تلجابػتلاهالمضًٍغ اثلحهٍو اث،لبمػنىلآزغلمضًٍغ ألا لىلغحرلطاًلمًل.لألاالثُتلمضًٍغ

.لإلانالخاثل اتيلؾاهمذلبكيصلفػاٌلفيلجُّوعلمىخىلبغاصةل اهُيلت

للللللألاحكيصلغهغهتل اهُاوصلغىهغ لمهمالبصلمهحريلمًلؤحصلبهجاحلإلانالخاثل زغىلاإلص عةل لجباثُت،ل

جُا،لفمًلجىظُمل تلؤنلجخُّوعلجضٍع باالػصلفمًل اىاخُتل اخىظُمُتلؤنبذلفيلملضألاعلإلاص عةل لجباثُتل لجؼ ثٍغ

خؿبلهوعل اًغ ثبلبلىلجىظُملخؿبلهوعل اؼباثًلألاهظ لكهضلججؿُضلمبضؤل ملداألاعل لجباجيل اوخُض،لفللضلجمل

ل1:كُؼلزُوةلفيلجدلُملهظ لإلانالحلمؼلجىهِب

ل

اثل ملاؾؿاثل-ل1 تلهبًر مضًٍغ

اثل ملاؾؿاثلميللتلبدؿُحرلمللاثل اكغواثل اىبرىل2006للللللللجمذلفيلؾىتل تلهبًر لمغخلتلبةوكاءلمضًٍغ ،لؤألٌا

اثل ملاؾؿاثلبمهامل ادؿُحر،ل اغكابت،ل ملىاػغاثلألا اخدهُصلألاؤًًال ؾخلباٌل مليللحنل تلهبًر فخخىلصلمضًٍغ

بتل اخابػحنلملجاٌل زخهانها .لبااًٍغ

ًخجؿضلحؿُحرل ملللاثل لجباثُتلباالُاملببػٌل ملهاملمثصل اخىلصلبمهامل:لحؿُحرلزابذلالمللاثل لجباثُت**

 اوغاءلألامخابػتلجدهُصل اًغ ثبلألا لخلوقلألا اغؾوملألامػالجتلمللاثل ؾترحاعل اغؾملغلىل الُمتل ملًافتل

.لألاجىلُظلبغ مجلمغ حػتلهظهل ملللاث

اثل ملاؾؿاثل:لعكابتلحباثُتلمدىمت** تلهبًر ًخُلبل اخدىملفيلؤص ءل اغكابتل لجباثُتلغلىلمؿخوىلمضًٍغ

تلالغكابت،ل ابدثل زهونالجىلُظلبغ مجلمغ حػتل ملداؾبتلألامخابػتها،لألا كتر حل ادسجُصلفيل ابر مجل اؿىٍو

اث .لألا ؾخغالٌل ملػلومتل لجباثُتلألاهظ ل هجاػل اخدلُلاثلألا اخدٍغ

                                                 
ت،ل-1 تل اػامتلالًغ ثب"لغبضل اغخمًلع ألٍا تل اػامتلالًغ ثب،لألاػ عةل ملااُت،ل لجؼ ثغ،ل اػضصلعكمل"عؾااتل ملضًٍغ تلالمضًٍغ ،ل54/2011،لوكغةلقهٍغ

.01م  
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ػتلألافػااتلالمىاػغاث** اثل ملاؾؿاثل:لصع ؾتلؾَغ تلهبًر كهضلجدلُملؤخؿًلجىلصلبااكياألاىلجلتزملمضًٍغ

ػتلألافػااتلفيل اكياألاىلألا اُػونل لخايػتلالزخهانهالألاهظ لصع ؾتلألامخابػتلوصل باالدولألا ابثلبهلتلؾَغ

.ل ملللاثل اجز غُتل مللضمتلؤمامل اهُئاثل الًاثُتل ملسههت

ججهحز ثلخضًثتلحؿخجُبلالمػاًحرل اضألااُتلألا اتركُملألامًلزالٌلموكؼل اىترألاويلحضًضل:لهظ لولهلمًلزالٌ

www.jibayatic.dzاثل ملاؾؿاثلٌؿمذلاهمل الُامل تلهبًر بتل اخابػحنلملضًٍغ لجدذلجهغفل مليللحنلبااًٍغ

ذل لجباثُتلألاصفؼلمؿخدلاتهم .لبااخهاٍع

ل

مغ هؼل اًغ ثبل-ل2

لللمغهؼل اًغ ثبلهولمغهؼلحؿُحرلموخضلًجمؼ،لجدذلبقغ فلعثِـل ملغهؼ،لوصلمهامل ادؿُحرلألا اخدهُصل

اثل اًغ ثبل اوالثُت .لألا ملغ كبتلألا ملىاػغاثل اتيلواهذلجخىلصلبهال مللدكُاثلألا الباياثلألامضًٍغ

بتل اخابػحنلملجاٌل زخهانهل بهظ ل اهضص،لٌكيصلمغهؼل اًغ ثبل ملداألاعل لجباجيل اوخُضلالميللحنلبااًٍغ

:لألاهم

.ل ملاؾؿاثل لخايػتلالىظامل لخلُليلألا اىظامل ملبؿِ

.ل ملهًل لخغة

اثل ملاؾؿاث تلهبًر .ل ملاؾؿاثلغحرل لخايػتلملجاٌل زخهاملمضًٍغ

.لألا اتيلؾوفلهخُغقلبايهالبهلتلجلهُلُتلمًلزالٌل الهصل اثااث

ل

تلالًغ ثبل-ل3  ملغ هؼل لجو ٍع

تلالًغ ثبل ملغخلتل انهاثُتلاػملُتلجدضًثلألا ؾػتلاإلص عةل لجباثُتلألاغلُهلًخػحنل لللًمثصلبوكاءل ملغ هؼل لجو ٍع

بتلغوىلكُامهل غلىل ملغهؼل لجو عيلالًغ ثبل هتهاجلملهوملحضًضلًضغمل ادؿُحرلخؿبلفئتل مليللحنلبااًٍغ

مؿًلخؿاباثل شخامل اظًًل بةجماملإلاحغ ء ثل لجباثُتلفيلؤماهًلمسخللتل اتيلجخهفلبثللهالألاحػلُضهالألٍا

:لًسًػونلالىظامل لجؼ فيلفيلمجاٌ

بتل لجؼ فُتل اوخُضةل  اًٍغ

بتلغلىل اضزصلإلاحماليلميانلإلاكامتل  اًٍغ

عؾمل اخُهحرل

 اغؾمل اػلاعيل

بتلغلىل مالن ل. اًٍغ

ل

ل

ل

ل

ل

ل

http://www.jibayatic.dz/
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إصالحد اخشزيعد اضزيبيد: املطلد اثاوي

ل

بُتل الػااتلبخُوعهال ملؿخمغلجبػالالخدوالثلالاكخهاصًتلألاالاحخماغُتلألا ملااُت اظاًل لللللجخمحزل هظمتل اًٍغ

ل فهيلجُبملزالٌلمضةلػمىُتلزملجهبذلغحرلمىاؾبتلممالًلخط يلحػضًلهالألابنالخهالؾو ءلحػلمل مغلبااضألٌا

بيل لجؼ ثغيلفيلمىُملإلانالخاثل ملىخهجتلفيلبالصهالألا اتيلجلوملغلىل.ل ملخلضمتلؤألال اىامُت ؤصعجل اىظامل اًٍغ

بيل غل ملاؾؿتلبةزًاغهالملىُمل اؿوقل لخغ،لفلضلقهضل اىظامل اًٍغ ؤؾاؽلغللُتل ص ءلالاكخهاصيلألاجدٍغ

،لخُثلظهغثلمػُُاثلحضًضةلغلىل ملؿخوىل اضألاليلألاهظاًل1992غضةلحػضًالثلمىظلالاؾخلالٌلألاالؾُمالؾىتل

الهدول كخهاصل اؿوقل نيلمًل كخهاصلمسُِلمغهٍؼ نيلمًلزالٌلجوحهلالاكخهاصل اَو  غلىل ملؿخوىل اَو

ألا ؾخمغثلهظهل اخػضًالثلبلىلغاًتل اُوملمًلزالٌلكو هحنل ملااُتلألا اخغُحر ثل ملهاخبتلبظهوعلوصلكاهونلألاهظهل

بتلغلىلؤعباحل اكغواث،لألافيلؾىتل بتلغلىل اضزصلإلاحمالي،لألا اًٍغ  اخػضًالثلجمـلحو هبلغضًضةلمنهال اًٍغ

.للزهذلبهلتلمباقغةل اغؾملغلىل الُمتل ملًافتلألاهظ لمالؾوفلهخُغقلباُهلمًلزالٌلهظ ل ملُلب2017

ل

بتلغلىل اضزصلإلاحمالي-ل1 :ل اًٍغ

ل

بتلغلىل اضزصلإلاحماليلمًلزالٌلكاهونل ملااُتلاؿىتل لمًلكاهونل01لألاجىول ملاصةلعكمل1991للللؤؾؿذل اًٍغ

:ل اًغ ثبل ملباقغةلألا اغؾومل ملمازلتلغلىلماًلي

بتلغلىل اضزصلإلاحمالي" تلألاخُضةلغلىلصزصل شخامل اُبُػُحنلحؿمىل اًٍغ بتلؾىٍو ألاجلغىل."للجاؾـليٍغ

بت،ل ملدضصلألافلالألخيامل ملو صلمًل بتلغلىل اضزصل اهافيلإلاحماليلالميلفلبااًٍغ ل1."98لبلىل85هظهل اًٍغ

ًخيونل اضزصل اهافيل:ل2012لمًلكاهونل اًغ ثبل ملباقغةلألا اغؾومل ملمازلتلاؿىتل02ألاخؿبلهول ملاصةل

:لإلاحماليلمًلمجموعل ملض زُصل اهافُتلاألنىافل اخااُت

تلألا لخغفُت - .ل عباحل اهىاغُت،لألا اخجاٍع

ت -  .ؤعباحل ملهًلغحرل اخجاٍع

 .غاثض ثل ملؿدثمغ ثل الالخُت -

لمًلكاهونل42إلاًغ ص ثل ملدللتلمًلبًجاعل مللىُاثل ملبيُتلألاغحرل ملبيُتلهمالجىولغلُهل ملاصةل -

 . اًغ ثبل ملباقغةلألا اغؾومل ملمازلت

 .غاثض ثلعئألاؽل مو ٌل ملىلوات -

ت - وعل اػمٍغ  2. ملغجباثلألا حوعلألا ملػاقاثلألا اٍغ

بتلغلىل اضزصل2012لمًلكاهونل اًغ ثبل ملباقغةلألا اغؾومل ملمازلتلاؿىتل03خؿبلهول ملاصةل لًسًؼلالًٍغ

ًلجيلُلهملزاعجل لجؼ ثغل ًلجيلُلهملفيل لجؼ ثغلألا شخامل اظًًلمَو وافتل شخامل اظًًلًوحضلمَو

.لألامهضعلغاثض تهملحؼ ثغيل

                                                 
.15لم2012لمًلكاهونل اًغ ثبل ملباقغةلألا اغؾومل ملمازلتلاؿىتل01 ملاصةل-ل 1  

.15،لم2009لمًلكاهونل ملااُتلاؿىتل02لمًلكاهونل اًغ ثبل ملباقغةلألا اغؾومل ملمازلتلمػضاتلبموحبل ملاصةل02 ملاصةل-ل 2  
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بتلخؿبلصزلهل لخاملألامض زُصلؤألاالصهل بتلغلىل اضزصلإلاحماليلغلىلوصلميلفلبااًٍغ ألاجلغىل اًٍغ

ًلجدذلهلااخهلألاهظ لخؿبلهول ملاصةل لمًلهلـل الاهونلؤمالألافلالالماصةل06ألا شخامل اظًًلمػهلألا ملػخبًر

بتلغلىل اضزصلإلاحماليلبهلتلشخهُتلغلىلخهتل الو ثضل اػاثضةلاهملمًل اكغواثل07 لفُسًؼلالًٍغ

:لجىاؾبُالمؼلخلوكهملفيها

.ل اكغواءلفيلقغواثل شخام -

 .قغواءل اكغواثل ملضهُتل ملهىُتل ملكيلتلمًلؤحصل ملماعؾتل ملكترهتلملهىتلؤغًائها -

ُتلؤالل - ؤغًاءل اكغواثل ملضهُتل لخايػتلاىلـل اىظامل اظيلجسًؼلاهل اكغواثلباؾملحماعيلقٍغ

حكيصلهظهل اكغواثلفيلقيصلقغهتلؤؾهملؤألالقغهتلمدضألاصةل ملؿاألااُت،لألاؤنلجىولكو هُنهالغلىل

 . ملؿاألااُتلغحرل ملدضألاصةلالكغواءلفُمالًسولصًونل اكغهت

.لؤغًاءلقغواثل ملؿاهمتل اظًًلاهملمؿاألااُتلجًامىُتلألاغحرلمدضصةلفيها -

بتلغلىل اضزصلإلاحماليلخؿبلهول ملاصةل ػلىلمًل اًٍغ لمًلهلـل الاهونل شخامل اظًًلٌؿاألايل05ألَا

بتل ل اًٍغ صزلهملإلاحماليل اؿىويل اهافيلؤألالًلصلغًل لخضل صوىلاإلزًاعل لجباجيل ملىهوملغلُهلفيلحضألٌا

.لغلىل اضزصلإلاحمالي

 اؿلغ ءلألا غو نل اضبلوماؾُونلألا الىانصلألا غو نل الىهلُونلمًلحيؿُتلؤحىبُتلغىضمالجمىذل ابلض نل اتيل

ونل .لًمثلونهالهلـلالامخُاػ ثلاألغو نل اضبلوماؾُونلألا الىهلُونل لجؼ ثٍغ

لبملابصلغًل اػلاع ثل ملبيُتلؤألال"ل بتلغلىل اضزصلإلاحماليلفو ثٌل الُمتل اىاججتلغًل اخىاٌػ اللجسًؼلالًٍغ

ل1."لؾىو ث10غحرل ملبيُتل اتيلص مذلخُاػتهالألهثرلمًل

ل

:لحطابد اضزيملةدعلىد ايخصدإلاجتالي*ل

ل اخالي بتلمباقغةلألاجهاغضًتلخؿبل لجضألٌا بتلغلىل اضزصلإلاحماليليٍغ ل2:ألاحػضل اًٍغ

ل

ل.2017اطىةد  اططمد اضزيبيداطضزيملةدعلىد ايخصدإلاجتالي:ل(03لI)جيألاودرقمد

ل(٪)معيود اضزيملةدل(دج) ايخصد لخاضعداطضزيملةد

ل0ل120000اللًخجاألاػل

ل20ل360000لبلىل120001مًل

ل30ل14400000لبلىل360001مًل

ل35ل1440000ؤهثرلمًل
.ل4،لمل77،ل اػضصلعكمل2017ل ملخًمًلكاهونل ملااُتلاؿىتل2016لصٌؿمبرل28،لماعرلفيل14-ل16لمًل الاهونلعكمل02ل ملاصةل: افير

ل

                                                 
ل29،لماعرلفيل2017،لًخًمًلكاهونل ملااُتلاؿىتل14-16لمًل الاهونلعكمل79 ملاصةل-ل1 ضةل اغؾمُتل2016لصٌؿمبرل29ل ملو فمل1438ٌلعبُؼل ألٌا ،ل لجٍغ

.5،لم77عكمل   

.04هلـل ملغحؼ،لمل-ل 2  
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ألافًاللغًلطاً،لحؿخلُضلمض زُصل اػماٌل ملػوكحنلخغهُالؤألالغللُالؤألال ملىلوفحنلؤألال اهمل ابىملألاهظ ل اػماٌل

بتلغلىل اضزصلإلاحمالي،لفيلخضألاصل ا،لمالٌػاص1000ٌ ملخلاغضًًلمًلجسلٌُلبيافيلفيلمبلغل اًٍغ :للصجلقهٍغ

هلألاؤكصلمًل20.000باايؿبتلاضزصلؤهثرلمًل%ل80 .للصج25.000لصجلؤألالٌؿاألٍا

هلألاؤكصلمًل25.000باايؿبتلاضزصلؤهثرلمًل%ل60 .للصج30.000لصجلؤألالٌؿاألٍا

هلألاؤكصلمًل30.000باايؿبتلاضزصلؤهثرلمًل%ل30 .للصج35.000لصجلؤألالٌؿاألٍا

هلألاؤكصلمًل35.000باايؿبتلاضزصلؤهثرلمًل%ل10 .للصج40.000لصجلؤألالٌؿاألٍا

لغًل ؾهملؤألال لخهولالاحخماغُتل ملدللتلمًلَغفل ًترجبلغًلفو ثٌل الُمل اىاججتلغًل اخىاٌػ

بيلبمػضٌل بتلغلىل اضزصلإلاحمالي%ل15 شخامل اُبُػُحنل مللُمحن،لبزًاعليٍغ غحرل.لمدغعةلمًل اًٍغ

بتلغىضمالٌػاصل ؾدثماعلمبااغها .لؤهه،لحػلىلفو ثٌل الُملهظهلمًل اًٍغ

لغًل ؾهملؤألال لخهول لهضلبةغاصةلالاؾدثماع،ل هخخابل ملبااغل ملػاصاتلالو ثٌل الُمل اىاججتلغًل اخىاٌػ ألٍا

ملقغ ءل ؾهملؤألال لخهول الاحخماغُتلفيلعؤؾماٌلماؾؿتلؤألالغضةلماؾؿاثلألا اظيلًخدلملغًلٍَغ

ل.الاحخماغُت

ل

:لمالحظة

،لفُسًؼل الغقلبحنل(لصج30.000.000)فيلخااتلبط لمالججاألاػلعكمل غماٌل ملدلملؾلفلزالزحنلملُونلصًىاعل

بتل لجؼ فُتل اوخُضةلألافلالالمػضٌل ملو فملاهلؤمال مليللونل عكمل غماٌل ملدلملألاطاًل ملهغحلبهلبلىل اًٍغ

بتل لجؼ فُتل اوخُضةلفُخملنبهملفيلهظامل اغبذل بتل اظًًلخللو لعكملؤغماٌلًخػضىلؾلفلفغىل اًٍغ بااًٍغ

ل1. لخلُلي

ل

بتلغلىلؤعباحل اكغواث-ل2 :ل اًٍغ

ل

بيلؾىتل ،لفيلألايؼل ملاؾؿاثل اػمومُتلفيلمويؼل1992لللجخمدوعلؤهمل هض فل اتيلؾعىلبايهالإلانالحل اًٍغ

بتلغلىل  ملاؾؿاثل لخانتلهلؿهلألابزًاغهالملىُملألاكو غضل اؿوقلألااخىَغـلهظ ل ملؿعىلجملجإؾِـل اًٍغ

لمًلكاهونل135لخُثلجىول ملاصةلعكمل1991لمًلكاهونل ملااُتلاؿىتل38ؤعباحل اكغواثلبموحبل ملاصةلعكمل

:ل اًغ ثبل ملباقغةلألا اغؾومل ملمازلتلغلىلماًلي

حنل" تلغلىلمجمصل عباحلؤألال ملض زُصل اتيلجدللهال اكغواثلألاغحرهالمًل شخامل ملػىٍو بتلؾىٍو جاؾـليٍغ

بتلغلىلؤعباحل اكغواث136 ملكاعلبايهملفيل ملاصةل بت،ل اًٍغ ".للألاحؿمىلهظهل اًٍغ

تلجلغىلغلىل عباحل اتيل بتلمباقغةلؾىٍو بتلغلىلؤعباحل اكغواثلهيليٍغ مًلزالٌل اخػٍغفلوؿخيخجلؤنل اًٍغ

الالىظامل لخلُليلصألانل زظلبالخؿبانلعكمل غماٌل حن،لهظهل زحرةلجسًؼلبحباٍع ًدللهال شخامل ملػىٍو

بيلزاملبااكغواثل اظيلًسخلفل2 ملدلم بتلغلىلؤعباحل اكغواثلفيلبَاعلألايؼلهظامليٍغ ىضعجلجإؾِـليٍغ ،لألٍا

غًل اىظامل ملُبملغلىل شخامل اُبُػُحنلألاهظ ل اخمُحزلًبرعهلالازخالفل الاهوويل ملوحوصلبحنل اصخول

                                                 
.07،لهلـل ملغحؼل اؿابم،لمل13 ملاصةلعكمل-ل 1  

2- Ainouche Mohamed chérif, l’essentiel de la fiscalité algérienne, Alger‚ HIWARCO M‚ 1993‚ P209. 
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بتلغلىلؤعباحل اكغواثلجالءملؤهثرلقغواثل مو ٌلألاهيلحػمصلغلىل  ملػىويلألا اصخول اُبُعي،لاظ لفانل اًٍغ

ل1.غهغهتلحباًتل اكغواثلألاحػلهالؤص ةلاإلوػافلالاكخهاصي

بلالالاهونل ملااُتل اخىمُليلاؿىتل-ل بتلغلىلؤعباحل اكغواثلبمػضٌلغاصيلًلضعلب٪2006ألَا ل25لجلغىل اًٍغ

خملصفػهالزالٌلزالرلؤكؿاٍلألاهي12.5ألامػضٌلمسلٌلًلضعلبل٪ :للفُمالًخػلملباألعباحل ملػاصل ؾدثماعهالألٍا

ٌل .للماعؽ20ًضفؼلكبصل:للل ادؿبُمل ألا

.للحو ن20ًضفؼلكبصل:للل ادؿبُمل اثاوي

.للهوفمبر20ًضفؼلكبصل:للل ادؿبُمل اثااث

بتلغلىلؤعباحل اكغواثلألا ملُبمل2015ألاخؿبلكاهونل ملااُتلاؿىتل-ل لفلضلجملجسلٌُل ملػضٌل لخاملبااًٍغ

.للألاهظ لبهضفلحصجُؼلالاؾدثماعلألاجغكُخه23لبلىلمػضٌلمسلٌلًلضعلبل٪25ؾابلالبمػضٌل٪

بتلغلىلؤعباحل اكغواثلهمالًلي دضصلمػضٌل اًٍغ :للألٍا

.لباايؿبتلألوكُتلبهخاجل اؿلؼ%ل19

باايؿبتلألوكُتل ابىاءلألا قغاٌل اػمومُتلألا اغي،لألاهظ ل وكُتل اؿُاخُتلألا لخماماثلباؾخثىاءل%ل23

.ل اوواالثل اؿُاخُت

.لباايؿبتلاألوكُتل زغىل%ل26

بتلغلىلؤعباحل ملاؾؿاث،ل اظًًلًماعؾونل اػضًضلمًل حنل لخايػحنلالًٍغ ًجبلغلىل شخامل ملػىٍو

 وكُتلفيلهلـل اوكذ،لؤنلًلضمو لمداؾبتلمىلهلتلاهظهل وكُتلحؿمذلبخدضًضلخهتل عباحلغًلوصل

بتلغلىلؤعباحل اكغواثل او حبلجُبُله .لوكاٍلمىاؾبلملػضٌل اًٍغ

ل2%.26غضمل ختر ملمؿًلمداؾبتلمىلهلتلًاصيلبلىلجُبُملمنهجيلملػضٌل

ل

:ل اغؾملغلىل الُمتل ملًافت-ل3

 

،لبامللابصلؤاغيل اىظامل1991لللؤؾـل اغؾملغلىل الُمتل ملًافتلفيل لجؼ ثغلبموحبلكاهونل ملااُتلاؿىتل

 اؿابمل ملدكيصلمًل اغؾمل اوخُضلإلاحماليلغلىلإلاهخاجلألا اغؾمل اوخُضلإلاحماليلغلىلجإصًتل لخضماثلألاطاًل

هدُجتل ملكاوصل اتيلقهضهالهظ ل اىظاملمًلخُثلحػلضهلألاغضملمالءمخهلاإلنالخاثل اتيلقهضهالالاكخهاصل

ني ل3. اَو

ل18لًدخويلهظامل اغؾملغلىل الُمتل ملًافتلغلىلمػضاحنلفلِلغوىل2001فدؿبلكاهونل ملااُتلاؿىتل

مػضٌلهمالوانلؾاثض لفيل اىظامل اؿابملفياهذلجُبملجلًل ملػضالثلغلىلؤؾاؽلعكمل غماٌلمخًمًل اغؾمل

بي ترجبلغلىلطاًلجسلُفل اػبءل اًٍغ .لألٍا

                                                 
1 - Ministère de finance, DGI, bulletin de services fiscaux, N 12, 1995, p23. 

.06،لمل2015لًواُولؾىتل23،ل ملو فملٌل1436لقو ٌل07،ل ملاعرلفيل2015،لًخًمًلكاهونل ملااُتل اخىمُليلاؿىتل15/01لمًل مغلعكمل02 ملاصةل-ل 2  

.للل187هانغلمغ ص،لمغحؼلؾابم،لمل-ل2
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لغىل اغؾملغلىل الُمتل ملًافتلغلىلؤؾاؽلعكمل غماٌلزاعجل اغؾملبخُبُملمػضٌلغاصيل٪ لألامػضٌل17ألٍا

لألابػضلنضألاعلهظ ل زحرلخضصلمًلزالاهل ملػضٌل2017لألاهظ لكبصلنضألاعلكاهونل ملااُتلاؿىتل7مسلٌلكضعهل٪

ل1%.19ألا ملػضٌل اػاصيلبل%ل9 ملسلٌلالغؾملغلىل الُمتل ملًافتلبل

:ل اػملُاثل لخايػتلالغؾملغلىل الُمتل ملًافت

.ل اػملُاثل ملخػللتلبيكاٍلنىاعيلؤألالججاعيلؤألالخغفيل ملىجؼةلمًلَغفل لخايػحنلالغؾم-ل

.ل اػملُاثل اتيلجىجؼهال ابىونلألاقغواثل اخإمحن-ل

.ل اػملُاثل ملدللتلغىضلمماعؾتلوكاٍلخغ-ل

لؤألال لخموعلألامكغألاباثلؤزغىلممازلتلاها-ل .ل ملبُػاثل لخانتلبااىدٌو

ت-ل .ل اػملُاثل ملخػللتلباألقغاٌل اػلاٍع

.ل ملبُػاثلخؿبلقغألاٍل ابُؼلبالجملت-ل

.لغملُاثل ابُؼل اتيلجلوملبهال ملؿاخاثل اىبرىلألاوكاَاثل اخجاعةل ملخػضصةلألاهظ لججاعةل اخجؼثت-ل

بتل لجؼ فُتل اوخُضة-ل بتل لخايػونلالًٍغ .لباؾخثىاءل اػملُاثل اتيلًلوملبهال مليللونلبااًٍغ

ًلهضلبااخجاعةل ملخػضصة،لغملُتلقغ ءلألابغاصةل ابُؼل ملدللتلألافملقغألاٍل ابُؼلبااخجؼثتلألا اتيلجخوفغلفيهال-ل

:ل اكغألاٍلآلاجُت

ألاهظ لمهمالوانلغضصل:للللًجبلؤنلجخػلمل ملو صل ملػغألايتلالبُؼلبإعبػتلؤنىافلغلىل كصلمًل اخجاعةل ملخػضصة

.ل ملو صل ملػغألايتلالبُؼ

لتلحؿمذلبالخضمتل اظ جُت .للللًجبلؤنلًيونل ملدصلمهُئالبٍُغ

غملُاثلإلاًجاع،لألاؤص ءل لخضماثلألاؤقغاٌل لخضماثلألا ابدثلألاحمُؼل اػملُاثلمًلغحرل ملبُػاثلألا قغاٌل-ل

ت .ل اػلاٍع

.ل لخلالثل الىُتلألا اػابلألا ادؿلُاثلبمسخلفلؤهو غهال اتيلًىظمهالؤيلؤشخام-ل

ل

:ل اغؾملغلىل ايكاٍل ملنهي-ل4

ل

:لمجاود احململهقللللل

حنل اظًًلًلوقلعكملؤغمااهمل اؿىويل-ل .للصج30.000.000 شخامل ملػىٍو

بتلغلىل اضزصلإلاحماليلفئتل عباحل ملهىُتل-ل  شخامل اُبُػُونل ملماعؾونلايكاٍلجسًؼلغاثض جهلالًٍغ

.للصج30.000.000ألا اظًًلًلوقلعكملؤغمااهمل اؿىويل

:ل ضاصد لخاضعداطضزيملة

.لعكمل غماٌلبضألانل اغؾملغلىل الُمتل ملًافت:لباايؿبتلالخايػحنلالغؾملغلىل الُمتل ملًافت

.لعكمل غماٌلبمالفيلطاًل اغؾملغلىل الُمتل ملًافت:لباايؿبتلاغحرل لخايػحنلالغؾملغلىل الُمتل ملًافت

                                                 
.12،13،لمغحؼلؾبملطهغه،لم14-ل16لمًل الاهونلعكمل26،ل24 ملاصةل-ل 1  
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بت،لًجبل زظلفيل لخؿبان،ل اخسلًُاثل مللضعةلبل ،ل%ل75ألا%ل50،ل%30اخدضًضل ؾاؽل لخايؼلالًٍغ

.ل ملىهوملغليهالفيل الاهونلاهالرلبػٌل اػملُاث

:لمعيودإلاخضاعد اضزيبي

بيلالغؾملغلىل ايكاٍل ملنهيلبل %.ل2ًدضصلمػضٌلإلازًاعل اًٍغ

.لفُمالًخػلملبغكمل غماٌل اىاججلغًلوكاٍلهلصل ملدغألاكاثلبو ؾُتل هابِب%ل3ًغفؼلهظ ل ملػضٌلبلىلوؿبتل

بضألانلالاؾخلاصةلمًل اخسلًُاثلباايؿبتلايكاَاثلإلاهخاجلفُمالًسول%ل1ًسلٌلمػضٌلهظ ل اغؾملبلىل

%.ل25مؼلجسلٌُلبيؿبتل%ل2وكاَاثل ابىاءلألا قغاٌل اػمومُتلألا اغي،لجدضصلوؿبتل اغؾملبل

ل

فعااهةدإلاصالحاتد اضزيبهةدفيد لجش ئزد:ل املطلد اثااح

لل

بااغغملمًلإلانالخاثل اػضًضةل اتيلجبىتهال لجؼ ثغلألا اتيلؾػذلمًلزالاهال لخغألاجلمًلكوكػتلنػبتلبااػمصل

ػهلباللؤنهالالػ اذلبااغغملمًلوصلهظهل ملجهوص ثلحػاويل بيلألاهظ لبنالحلحكَغ غلىلبنالحلهُىليلالىظامل اًٍغ

مًل اػضًضلمًلالازخالالثلفلهضلجدؿحنلهظهلالازخالالثلًجبلجبنيلؤفياعلحضًضةلجخو فملمؼل ملػاًحرل اضألااُتل

ل1:ألاجخالءملمؼل او كؼل ملػِص يلاللغصل لجؼ ثغيلمًلزالٌ

بُتلباللؤنلطاًلغحرلوافيل*ل بيلغلىل مليلفلمًلزالٌلجسلٌُلمػظمل ملػضالثل اًٍغ جسلُفل اػبءل اًٍغ

بُتلغلىلصع ؾاثلمُض هُتلختىلحػىـلألا كؼل ملجخمؼل لتلجدضًضل ملػضالثل اًٍغ بدُثلًجبلؤنلحؿدىضلٍَغ

.ل لجؼ ثغيل

بيلكهضلجدضًضلزمل*ل ؼل اًٍغ تل اػامتلالًغ ثبلجووصلاهالمهمتلمغ حػتل ادكَغ يغألاعةلبوكاءللجىتلاضىل ملضًٍغ

بيل لجؼ ثغيل .لمػالجتلمسخلفل اخغحر ثل اتيلًخًمنهال اىظامل اًٍغ

بي*ل بُتلألافمل ملػاًحرل اضألااُتلفيل ص ءل اًٍغ .لبنالحلقامصلاإلص عةل اًٍغ

بيل لجؼ ثغيلباللؤنلهىااًل اػضًضلمًل لجو هبلجدخاجلبلىلحػضًصل عغمل اخػضًالثل اتيلغغفهال اىظامل اًٍغ

:لمخمثلتلفي

بُت*ل بتلغلىل اضزصلإلاحماليلبكيصلًلتربلمًل اػض اتل اًٍغ .لبغاصةلنُاغتل اؿلمل ملخهاغضل لخاملبااًٍغ

تلمليافدتل اتهغبلألاوكغل اوعيل*ل اصةلفػااُتلميافدتل اتهغبلمًلزالٌلجوفحرلبص عةلؾُاؾُتلكٍو يغألاعةلٍػ

بي .ل اًٍغ

بت*ل تل ملخػللتلبغبِلألاجدهُصل اًٍغ .ل اػمصلغلىلجبؿُِلإلاحغ ء ثلإلاص ٍع

يغألاعةلجوفحرلالاؾخلغ عل اؿُاس يلألاالاكخهاصيلبلىلحاهبلجُهحرلإلاص عةلمًل اػغ كُصلألا ابحرألاكغ َُتل*ل

ألا ملدؿوبُت،لباإليافتلبلىلطاًلًجبلجوفحرلبِئتلمالثمتلاالؾدثماعلمًلزالٌلجوفحرلحمُؼل اهُاوصل الاغضًتل

تلإلكامتلالاؾدثماع .ل اًغألاٍع

                                                 
،لمظهغةلملضمتلاىُصلمخُلباثلقهاصةل ملاحؿخحرلفيل"فعااهةد اىظامد اضزيبيدفيد لجش ئز،ددر ضةدحااةدقملاضةدألاالًةد او دي"ألا وو نلغبضل اؿالم،ل-ل1

تلألاغلومل ادؿُحر،لحامػتل ت،لولُتل اػلوملالاكخهاصًتلألا اخجاٍع ت،لجسهولصع ؾاثلمداؾبُتلألاحباًتلمػملت،لكؿمل اػلومل اخجاٍع  اػلومل اخجاٍع

:ل،لمخاختلغلىل ملوكؼ34،لمل2012-ل2011كانضيلمغباح،لألاعكلت،ل لجؼ ثغ،ل  
https://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/OUAKOUAK-ABDESSLEM.pdf?idmemoire=2369   
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بغاصةل اىظغلفيلجىظُملهظاملالاكخُاعلمًل ملهضع،لألاجوؾُؼلمجاٌلجُبُله،لخُثلعغملؤهمُخهلفيلميافدتل*ل

لمضىلغض اخه،لهمالؤههلٌكيصليغِل بيلباللؤنل كخهاعهلغلىلبػٌل ملض زُصلًُغحلبقيااللخٌو  اتهغبل اًٍغ

همالؤنلمو غُضل ؾخدلاكهلمخلضمتل.لغلىلؾُواتل مليلف،لخُثلؤههلاللًغ عيل اويػُتل ملااُتلالميلفل ملػني

.لحض لألااللًيخظغلبلىلنهاًتل اؿىت

تلألا اخلىُتلإلص عةل اًغ ثبلألاجبؿُِلكاهونل اًغ ثبلألابحغ ء ثلجىلُظه،لختىلٌؿهصل*ل جدؿحنل ملو عصل ابكٍغ

.لغلىل مليلفلفهمهلألامًلزمل ختر مه

بيلقامصلٌؿمذلالمتهغبحنلألاؤصخابل وكُتلغحرل اكغغُتلمًلالاهخظاملاضىل*ل يغألاعةلإلاغالنلغًلغلوليٍغ

بي .لبص عةل اًغ ثبلألابغاصةلحضألااتل اًغ ثبل ملترجبتلغليهملاهالرل اىظامل اًٍغ
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ل

ل

 :خالصةد الفصد ألاول

 

بتلهيلؤص ةلمًلؤصألا ثل اؿُاؾتلالاكخهاصًتل ملهمتلألاآاُتل       مًلزالٌلهظ ل ملبدثلًخطرلاىالؤنل اًٍغ

مؿاهمتلفيلجدلُمل اخو ػهاثلالاكخهاصًتل ايلُت،لمًلزالٌل اخوحُهل مثصلالمو عصل ملااُتلألاجدلُملؤهض فل

خإزغلبػضةلغو مصلؾُاؾُتل كخهاصًتل بيلًسخلفلمًلصألااتلبلىلؤزغىلألٍا  ملجخمؼ،لهمالؤنل اىظامل اًٍغ

 .ألا حخماغُت

ضلألا لخؿًلالىظامل لجباجيلوانلالبضلمًلبجساصلغضةلبحغ ء ثلجصخُدُتل ُّ ألابااخاليلمًلؤحصليمانل اؿحرل لج

ػُتل .لهُيلُتلواهذلؤألالحكَغ

ألااىًلبااغغملمًلوصلهظ لالػ اذل اػو ثملكاثمتلألا اىلاثولججػصلمىهلبػُض لغًلجدلُمل هض فل ملغحوةلألامًل

بيلل ؤهملهظهل هض فلهول للميافدتل اتهغبل اًٍغ
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: جمهيد

اث ٞهي جُلب  بي و بلى ما ًىجم ٖنها مً ؤزاع وزُمت ٖلى مسخل٠ اإلاؿخٍى   بالىٓغ بلى ْاهغة التهغب الًٍغ

بي في اإلاىاعص  صعاؾت و اهخمام ا٦بر مً ؤ٦بر مً ؤي و٢ذ مط ى، ٞمً ظاهب الى٣و الظي ٌؿببه التهغب  الًٍغ

ني ل٨بده ألهم  مدٟؼ وهى  عوح اإلاىاٞؿت، و ٦ظا جىظُه هظا ألازير  وهى  طو ؤزاع بلُٛت ٖلى الا٢خهاص الَى

. الىظهت ٚير الُبُُٗت

بي و الُاث م٩اٞدخه"  وؾيخُغ١ مً زال٫ هظا  الٟهل بلى  مً زال٫ زالر " جدلُل ْاهغة التهغب الًٍغ

 :مباخض ٦خالي 

 واكع التهزب الضزيبي في الجشائز  :اإلابحث ألاٌو  * 

 أضباب و آثار التهزب الضزيبي و ظزق إعادة جلدًم:   اإلابحث الثاوي  * 

 ضبل عالج التهزب الضزيبي و ألياث ميافحخه:  اإلابحث الثالث  * 
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 واكع التهزب الضزيبي في الجشائز:                    اإلابحث ألاٌو 

بُت الٗضًض مً آلازاع الؿلبُت التي جمـ الًغاثب ؤوال زم اإلا٩لٟين بها زاهُا زم  ًترجب ٖلى ؾىء ؤلاصاعة الًٍغ

بي التي ؤنبذ مً الىاظب م٩اٞدتها و الخسلو منها و هظا  ىت الٗمىمُت ؤزيرا ، ومنها ْاهغة التهغب الًٍغ الخٍؼ

ت َبُٗتها و ؤؾبابها و ؤلاإلاام بمسخل٠ الُغ١ التي مً اإلام٨ً ؤن ج٩ىن مىٟظا بُٛت  ٤ مٗٞغ ال ًخم ًٖ ٍَغ

٣ت ٞٗالت  ً نىعة بؿُُت خى٫ هظه الٓاهغة لىخم٨ً مً م٩اٞدت بٍُغ  .ج٩ٍى

 :ل٣ض ٢ؿمىا اإلابدض بلى الشاوي مُالب 

بي: مُلب ؤو٫   حصخُو ْاهغة التهغب الًٍغ

بي : مُلب زاوي  َغ١ التهغب الًٍغ

 حشخيص ظاَزة التهزب الضزيبي : اإلاعلب ألاٌو 

بت ُٞما ًسو جمشُلها بمٗنى الخًامً الاظخماعي و اإلاٗنى  م مً اإلاٗنى ال٣ىي الظي جدمله الًٍغ ٖلى الٚغ

ني ألٞغاص،بال ؤن بٌٗ اإلا٩لٟين بها ٣ًىمىن بالتهغب مً صٞٗها و ٣ًهض به امخىإ  ؤلا٢خهاصي و الخـ الَى

 .ألاٞغاص مً صٞ٘ الًغاثب اإلاٟغويت ٖليهم 

 :   ـ ظبيعت التهزب الضزيبي 1  

بي ٖضة حٗاٍع٠ هإزظ منها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ و لِـ ٖلى ؾبُل الخهغ   :ًىظض للتهغب الًٍغ

بت "  م جد٤٣ الىا٢ٗت اإلايكإة . (1)" الخسلو مً ألالتزام بضٞ٘ الًٍغ بت بلى الخسلو منها ٚع ٌؿعى اإلالؼم بالًٍغ

بت ُٞٗخمض ٖلى ؾلى٥ اخخُالي للخسلو مً ٖبئها   .الًٍغ

ٗٝغ ٦ظل٪ ٖلى ؤهه  بت ، ٖضم ؤلالتزام ال٣اهىوي بإصائها" َو خُض ٌؿعى . (2)"مداولت اإلامى٫ الخسلو مً الًٍغ

بت  بت بلى الخسلو منها صون اعج٩اب ؤًت مسالٟت ل٣اهىن الًٍغ  .اإلالتزم بضٞ٘ الًٍغ

بي بإهه  ُت المخىإ ًٖ صٞ٘ الًغاثب اإلا٣غعة ٖليهم " ٦ما ٌٗٝغ التهغب الًٍغ لجىء ألاٞغاص بلى و ؾاثل ٚير قٖغ

 (3)" .ؤو صٞٗها و ل٨ً بم٣ضاع ؤ٢ل مً اإلا٣ضاع اإلادضص ٢اهىهُا 

بت ٧لُا ؤو ظؼثُا صون مسالٟت ؤو اهتها٥ ال٣اهىن خُض  بي ٌٗني الخسلو مً ٖبء الًٍغ ٞالتهغب الًٍغ

خه في ال٣ُام بإي جهٝغ مً ٖضمه ج٩ىن  ٌؿخسضم اإلا٩ل٠ خ٣ا مً خ٣ى٢ه الضؾخىعٍت بةٖخباع ؤن خٍغ

ه الؿلب هٓغا ألهه لم ًىته٪ ال٣اهىن ؤو ًدخا٫  بت ًٖ جهٞغ مًمىهت صؾخىعٍا ومً زم ال ٌؿإ٫ اإلا٩ل٠ بالًٍغ

 .ٖلُه

 

                                                      
1

 39،ص2007،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر،"جباٌة المؤسسات" حمٌد بوزٌدة،
2

 84،ص1999دار صفاء ،عمان،" المالٌة العامة " طارق الحاج ،
3

 317،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر،دون سنة،ص"اقتصادٌات المالٌة العامة" محمد عباس محرزي،
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 : ـ أهىاع التهزب الضزيبي 2

بي ال خٓىا ؤجها مخٗل٣ت بال٨ُُٟت التي ًخم مً زاللها الخسلو مً صٞ٘  مً زال٫ جدضًض َبُٗت الًٍغ

بي ، وهٓغا لخضازل و حكابه هظًً اإلاهُلخين ًجب  اإلاؿخد٣اث الجباثُت ،وهظا بما بالٛل ؤو الخجىب الًٍغ

ا ٞهما ٚير طل٪ و مىه ًم٨ً جهيُٟها مً  ا ًاصًان بلى هٟـ اإلاٗنى ، ؤما ظىهٍغ الٟهل بُنهما ألجهما ْاهٍغ

ُت   : بلى  (ال٣هض)اإلااخُت الكٖغ

 

 ه  :(الخجىب الضزبي)التهزباإلاشزوع بي ٌٗٞغ هى ًٞ جٟاصي " بإهه J.C.MARTINEZٞالخجىب الًٍغ

 1" الى٢ٕى في مجا٫ ظاطبُت ال٣اهىن الجباجي 

بي  ٘ الًٍغ بت و ٖضم ألالتزام اإلاىظىصة في الدكَغ بت هدُجت مً ؤٖباء الًٍغ هى جسلو اإلا٩ل٠ مً ؤصاء الًٍغ

بت صون ؤن ج٩ىن هىا٥ مسالٟت للىهىم  ال٣اهىهُت  ٢ض ٩ًىن  )الظي ًيخج ٖنها الخسلو مً صٞ٘ الًٍغ

بت صزل ٖلى  م٣هىصا مً َٝغ اإلاكٕغ لخد٤ُ٣ بٌٗ الٛاًاث ؤلا٢خهاصًت و ؤلاظخماُٖت ٦إن جٟغى يٍغ

ت زم حؿدشني منها ؤعباح بٌٗ اإلااؾؿاث الهىاُٖت يمً قغوٍ مُٗىت  ظمُ٘ ألاعباح الهىاُٖت و الخجاٍع

٤ َبُعي ٣ًغه ال٣اهىن مشل ؤن ٌٗلم ٞغص ؤن هىا٥ .(حصجُٗا ألوكاء هظه اإلااؾؿاث ٞالتهغب اإلاكغوٕ هى ٍَغ

بت ٚير مباقغة ؾٝى ًخدملها لى اقتري جل٪ الؿلٗت ولظل٪ ًمخى٘ ًٖ قغائها ؤو  ؾلٗت ما ٞغيذ ٖليها يٍغ

٘ الؼعاُٖت و الخُىاهُت و  بت ُٞما عؾه و ٌؿدشمغ ُٞه ؤمىاله ٧اإلاكاَع ٢ض ًغي ؤن وكاَها ما ال ًسً٘ للًٍغ

بت وهى ما ًُل٤ ٖلُه الخسُُِ  بي ًىٟظ منها لألبخٗاص ًٖ مجا٫ الًٍغ ٘ الًٍغ ٚيرها و٢ض ًجض سٛغة في الدكَغ

بي ومً هماطط التهغب اإلاكغوٕ   (2):الًٍغ

 .ججؼثت الكغ٦ت ألام بلى قغ٧اث نٛيرة مؿخ٣لت ٢اهىهُا و بترزُو مً ال٣امىن الخجاعي - 

ٌ بؾتراص بٌٗ الؿل٘ ألاظىبُت لخٟاصي الًغاثب الجمغ٦ُت-   .ًٞغ

ت -   .بُٖاء بٌٗ ألاوكُت نٟت ٚير ججاٍع

 .بٖاصة ؤلاؾدشماع ألاعباح ٚير مىػٖت مؿخُٟضا مً جسًُٟاث ٖليها ، صون ال٣ُام ٞٗال بةٖاصة اؾدشماعها - 

٤ جطخُمها-  اصة الى٣ٟاث ًٖ ٍَغ  .ٍػ

 .ج٣ضًم مؿاٖضاث و بٖاهاث للٛير - 

بت -  ٌ اؾتهال٥ السجاثغ ختى ًخجىب صٞ٘ الًٍغ  .ًٞغ

                                                      
1
J.C.MARTINEZ. » la fande fiscal PUE » France.1984.p13 

117،دار المحمدٌة،الجزائر،دون سنة،ص"مدخل للتنظٌم اإلداري و المالٌة العامة" أبو منصف ،
2
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ُين وهى ٖلى ٢ُض الخُاة في ق٩ل هباث ختى ال -  ج٣ضًم الهباث،مشل جىػَ٘ اإلاال٪ زغوجه ٖلى ٧ل الىعزت الكٖغ

بت التر٧اث   .جسً٘ ؤمىاله لًٍغ

بُت -   .جىاَا اإلاكٕغ م٘ بٌٗ الكغ٧اء بةٖٟاء يٍغ

 ه :(الغش الضزيبي)التهزب غير اإلاشزوع الامخىإ ؤو الخسٌُٟ : " بإهه  andrèe barilariٞالٛل ٌٗٞغ

داث  ت في الخهٍغ ت ظضا،٧األزُاء ؤلاصاٍع ُت ًٖ صٞ٘ الًغاثب اإلاؿخد٣ت ، و هماطظه مخىٖى ٣ت ٚير قٖغ بٍُغ

 (1) " ،جسٌُٟ الاًغاصاث،جطخُم الى٣ٟاث 

و ًخًمً التهغب ٚير مكغوٕ مسالٟت ٢ىاهين الًغاثب و جىضعط جدخه ٧اٞت َغ١ الٛل اإلاالي وما جىُىي ٖلُه 

بت ٦ةصزا٫ الؿل٘ اإلاؿخىعصة زُٟت ؤو ج٣ضًغها بإ٢ل مً ٢ُمتها ، ؤو بٖالن ٢ُمت  مً َغ١ اخخُالت مً الًٍغ

بت بالخُلىلت صون  بت و٢ض التهغب ٚير اإلاكغوٕ ٖىض عبِ الًٍغ بٌٗ ٖىانغ الضزل ؤو الثروة الخايٗت للًٍغ

بي ؤو ج٣ضًم ب٢غاع ُٞه ٚل و جالٖب ومً التهغب ٚير   ٤ ٖضم ج٣ضًم ؤلا٢غاع الًٍغ خهغ ماصتها ًٖ ٍَغ

 (2): اإلاكغوٕ ماًلي 

 .بُ٘ اإلا٩ل٠ إلامخل٩اجه بُٗا نىعٍا ، ؤو بوكاء ٣ٖىص خ٣ُ٣ُت - 

 .ٞخذ اٖخماصاث بإؾماء وهمُت ؤو ه٣ل ؤمىاله بلى الخاعط- 

ٟت  )جؼوٍغ الىزاث٤ -   (3) .(بٖضاص سجالث و ٢ُىص مٍؼ

ذ ها٢و ؤو ٧اطب -   .ج٣ضًم جهٍغ

 .التهغب ٖلى الخضوص ججىبا للخىاٞؼ الجمغ٦ُت - 

 .اؾخٗما٫ الىٟىط و اإلاداباة و اؾخٛال٫ اإلاىانب - 

  .(م٣غ اإلااؾؿت ؤو الًغاثب  )الخىاَا م٘ الٛير في جضمير و خغ١ اإلالٟاث 

بي ُٞما ًلي  :ومما ًب٤ ًم٨ً اؾخيباٍ ؤهم ؤوظه الدكابه و الغخخالٝ بين الٛل و الخجىب الًٍغ

بي (  4  )الجضو٫ ع٢م   ؤوظه الدكابه و ؤلازخالٝ بين التهغب و الخجىب الًٍغ

 ؤوظه ؤلازخالٝ ؤوظه الدكابه

بي-   .٧ل منهما ًاصي بلى جسٌُٟ الٗبء الًٍغ

 .٧ل منهما هاظم ًٖ اوٗضام الخـ اإلاضوي - 

 .٧ل منهما هاظم ًٖ ؾىء الىُت - 

 .الخجىب صون مسالٟتالجباجي ٖلى ٨ٖـ الٛل - 

بي ال ًى٢٘ ٖلى اإلا٩ل٠ ؤي ٣ٖىبت ؤو ظؼاء -  الخجىب الًٍغ

بي  .ٖلى ٚغاع الٛل الًٍغ
 (بٖضاص الباخشت : اإلاهضع )

                                                      
Andrèe barilari. » lexique fiscal ».2 emme èdition.daller.paris.1992.p18

1
 

2
 324،ص2008دار المسٌرة،عمان" الضرائب و محاسبتها" عبد الناصر نور،ونائل حسن عدس،

3
 210،ص2005،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر،"المالٌة العامة" علً زغدود،
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 ظزق التهزب الضزيبي: اإلاعلب الثاوي 

 .في هظا البدض ؾيخُغ١ بلى َغ١ الٛل و بلى ؤهم آلازاع التي جيخج ٖنها

 ظزق الغش الضزيبي: الفزع ألاٌو 

٤ الخالٖب في الٗملُاث  بت بما ًٖ ٍَغ ًإزظ التهغب الجباجي ٖضة َغ١ و ؤؾالُب لإلٞالث مً صٞ٘ الًٍغ

اإلاداؾبُت ؤو الؿعي بلى زل٤ ؤويإ ٢اهىهُت مسالٟت إلاا هى مٗمى٫ به في الىا٢٘ باؾخٛال٫ اإلا٩ل٠ للشٛغاث 

بت ،و البدض في هظا  ال٣اهىهُت ،ٞما هي ؤلاظغاءاث و الخ٣ىُاث التي ًلجإ بليها اإلامى٫ مً ؤظل ٖضم صٞ٘ الًٍغ

 .اإلاُلىب ه٣ىم باإلظابت ٖلى الؿاا٫ الؿاب٤ 

 :    ـ العزيلت اإلاحاضبيت 1

داث الخانت ، ٌكيرون ٞيها بلى ظمُ٘ اإلابالٜ  ًلؼم ال٣اهىن الجباجي ألاٞغاص بمىاٞاة مهلخت الًغاثب بالخهٍغ

داث بالىزاث٤ التي جشبذ  التي خ٣٣ه اإلاكغوٕ الخجاعي ؤو الهىاعي زال٫ الؿىت اإلاالُت، وجضٖم هظه الخهٍغ

 .وهظا في اإلاىاُٖض اإلادضصة  (...الٟىاجير،السجالث اإلاداؾبُت )طل٪ 

بما ؤن اإلاداؾبت حٗخبر ٢اٖضة إلظغاء الخد٣ُ٣اث مً ٢بل اإلاهالح الجباثُت ، ٞالٛل الجباجي ًم٨ً ؤن ٩ًىن 

طو َبٗت مداؾبُت ٞةطا ٧ان الخد٤ُ٣ في اإلاداؾبت ًخمشل في الخإ٦ض مً مُاب٣ت ال٣ُىص اإلاداؾبُت م٘ 

اإلاؿدىضاث التي جشبذ صل٪ ، ٞةن اإلا٩ل٠ ًبدض ًٖ وي٘ مُاب٣ت لل٣ُىص اإلاداؾبُت م٘ ما ٣ًضمه مً وزاث٤ 

م الؿهىلت التي ًل٣اها اإلا٩ل٠  ٣ت نٗبت ال٨ٛدكاٝ مً َٝغ الٛضاعة الجباثُت بٚغ مًللت،وحٗخبر هظه الٍُغ

٣خين و هما   :ٖىض جىُٟظها و لهظا الىٕى مً الٛل ٍَغ

 اصة و جطخُم الخ٩ال٠ُ  .الٛل بٍؼ

 (1) . الٛل بخسٌُٟ ؤلاًغاصاث 

 :الغش بشيادة الخياليف : 1ـ1

ُت ؤن ج٩ىن  باء التي ًخدملها ٞٗال و طل٪ الؾخٛال٫ ماؾؿخه قٍغ بٗض ما ؾمذ اإلاكٕغ الجؼاثغي بسهم ألٖا

، ؤنبذ البٌٗ (الخضوص التي ويٗها ال٣اهىن )هظه الخ٩ال٠ُ مغجبُت مباقغة باالؾخٛال٫ في خضوص اإلا٣ٗى٫ 

مً اإلامىلين ًىتهؼون هظا الخ٤ في بصزا٫ مهاٍع٠ لِؿذ لها ٖال٢ت باليكاٍ الظي ج٣ُمه اإلااؾؿت ؤو 

بت ٖلى ألاعباح اإلاد٣٣ت  ٞخٗضصث  اإلابالٛت في ج٣ضًغها للخ٩ال٠ُ ، وطل٪ لخسٌُٟ ٢ضع ؤلام٩ان مً الًٍغ

 (1).  الُغ١ اإلاؿخٗملت في هظا اإلاجا٫ و ؾٝى هخٗغى بلى ألا٦ثر اؾخٗماال و اإلاٗغوٞت لضي اإلاهالح الجباثُت 

 :الغش بخخفيض الاًزاداث :2ـ1

                                                      
1

 18 فلاير بولعناصر،زعطوط ملٌكة،مرجع سبق ذكره ،ص
1

 55محمد فالح ،مرجع سبق ذكره،ص
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 وهى ق٩ل ٦الؾ٩ُي للٛل الجباجي،خُض بمجغص ٖضم الدسجُل – الاًغاصاث –بن ٖملُت جسٌُٟ الىىاجج 

بُا  .الجؼجي ؤو ال٨لي لبٌٗ الاًغاصاث ٌٗخبر طل٪ ٚكا يٍغ

 و ًخجؿض في هظا ٖضم بظغاء الدسجُل اإلاداؾبي بهٟت ٧لُت ؤو ظؼثُت لإلًغاصاث اإلاد٣٣ت ٞاإلاداؾب مشال  

ٖىض اؾخالمه إلابلٜ م٣ابل ؤحٗابه ال ٣ًىم هظا ألازير بدسجُل اإلابلٜ ال٩امل الظي جم اؾخالمه مً َٝغ الؼبىن 

في السجالث اإلاداؾبُت الخانت به،وهظا بٗض الٛخٟا١ الىصي الظي ًبرمه م٘ الؼبىن و ٦ظل٪ هى الخا٫ 

ت  التي ًهغح ٞيها ٚالبا باإلاضازُل ؤو الاًغاصاث اإلاد٣٣ت ٞٗال  (اإلاهً الخغة)باليؿبت لألٖما٫ ٚير الخجاٍع

٧اإلادامين الظًً ال ًهغخىن بالٗضص الخ٣ُ٣ي للملٟاث اإلاضعوؾت ؤو باليؿبت لألَباء الظًً ًسٟىن الٗضص 

باء ٣ٞض ههذ ال٣ٟغة  الخ٣ُ٣ي للمغض ى اإلاٗالجين، و ٖلى هظا ألاؾاؽ ٞاإلاكغوٕ ختى ًضٖم الغ٢ابت ٖلى ألَا

ًخعين على َيئاث الضمان الاحخماعي أن جىافي ضىىيا إدارة الضزائب اإلاباشزة :"...309الشالشت مً اإلااصة 

على ول ظبيب أو ظبيب أضىان أو كابلت أو مطاعد ظبي ،بىشف فزدي ًبين فيه ركم حسجيل اإلاؤمً لهم و 

الشهز الذي دفعذ فيه ألاحعاب و اإلابلغ ؤلاحمالي لهذٍ ألاحعاب ، هما هي واردة في ألاوراق العالج و هذلً 

 ..."ملدار اإلابلغ اإلازحعت مً كبل الهيئت اإلاعىيت إلى اإلاؤمً له 

 بلى ظاهب هظه الىؾُلت هىا٥ و ؾُلت ؤزغي ًم٨ً ؤن ج٩ىن مدل الٛل مً َٝغ اإلا٩ل٠ ،جخمشل في اؾدبٗاص 

بت وهي الىؾُلت ألا٦ثر  بٌٗ اإلابُٗاث ،الص يء الظي ٌؿمذ بخسٌُٟ ٢ؿم ٦بير مً الغبذ الخاي٘ للًٍغ

اؾخٗماال مً َٝغ اإلا٩لٟين و هظا بٗضم الدسجُل اإلاداؾبي الخام لبٌٗ اإلابُٗاث،وهظا ما ٌؿمى بالبُ٘ بضون 

ٞاجىعة ؤو ال٣ُام بٗملُت ؤزغي وهي ٖضم بظغاء الدسجُل اإلاداؾبي لبٌٗ الخىاػالث ٖلى  الاؾدشماعاث  

 .اإلاد٣٣ت لٟاثٌ ال٣ُمت 

ما٫  (2).  بن ٧ل هظه الخ٣ىُاث حؿمذ بةزٟاء ٢ؿم ٦بير مً ع٢م ألٖا

 : ـ الغش الجبائي عً ظزيم العملياث اإلاادًت و اللاهىهيت 2

٤ الٗملُاث اإلااصًت لىى٣ل بلى الٛل الجباجي الظي ًدضر  بي الظي ًدضر ًٖ ٍَغ ؾىدىاو٫ ؤوال الٛل الًٍغ

٤ الٗملُاث ال٣اهىهُت  ًٖ ٍَغ

 :الغش الجبائي عً ظزيم العملياث اإلاادًت :2-1

بي   ًخمشل في ؤلازٟاء اإلااصي في بزٟاء اإلا٩ل٠ ألمال٦ه بهٟت ظؼثُت ؤو ٧لُت ختى بُٗضة ٖم ٧ل ا٢خُإ يٍغ

 .٩ًىن اإلا٩ل٠ مٗغوٞا لضي ؤلاصاعة الجباثُت, ٟٞي خالت ؤلازٟاء الجؼجي

بما ٖىض ؤلازٟاء , و ل٨ىه ًسٟي ظؼءا مً ممخل٩اجه ؤو مسؼهاجه ؤو ٖضم اخترام اإلا٣اًِـ اإلاخٗاٝع ٖليها في ؤلاهخاط

ت لظل٪ .ال٨لي ٞان اإلا٩ل٠ ٩ًىن ٚير مٗغوٝ جماما لضي ؤلاصاعة الجباثُت و ًماعؽ وكاَه في الؿى١ اإلاىاٍػ

 .ًهٗب ٖلى ؤلاصاعة جدضًضه و الىنى٫ بلُه

٤ الٗملُاث اإلااصًت بإهه ًخمشل في بزٟاء ظؼء مً  بطن ما وؿخيخجه مً الخٍٗغ٠ الؿاب٤ للٛل ًٖ ٍَغ

بت ؤو ؤلازٟاء ال٨لي , البًاج٘  ت مً زال٫ , اإلاىاص ؤو ألاعباح التي هي في الىا٢٘ جسً٘ للًٍغ بدُض ٩ًىن في ؾٍغ
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خُض ًخم ٞيها جباص٫ الؿل٘ و اإلاىاص بُٗضا ًٖ ٧ل مغا٢بت مً َٝغ ؤلاصاعة الجباًت و هظا ما , ألاؾىا١ الؿىصاء 

بت هٓغا لخىا٢و ال٨بير اإلاىظىص في ظهاػها الغ٢ابي  .ًجٗل نٗىباث في بزًإ هظه الٗملُاث للًٍغ

ُت و  ٤ الٗملُاث اإلااصًت في ٖضم اخترام م٣اًِـ الاهخاط اإلاىيٖى ٦ما ٢ض ًخجؿض الٛل الجباجي ًٖ ٍَغ

 (1).  اإلاؿُغة مً َٝغ ال٣اهىن 

 .الغش عً ظزيم العملياث اللاهىهيت: 2-2

ًٓهغ هظا الىٕى مً الٛل الجباجي بةًجاص اإلا٩ل٠ لخاالث ٢اهىهُت حؿمذ له باالؾخٟاصة مً بٌٗ اإلاؼاًا و هي 

٤ اؾخٗما٫ ال٣اهىن ًخمشل في زل٤ خالت , في  ألاؾاؽ لِـ له الخ٤ في الاؾخٟاصة منها  ٞالٛل الجباجي ًٖ ٍَغ

 .٢اهىهُت جٓهغ مسالٟت للخالت الخ٣ُ٣ت ٖلى ازغ ٖملُت وهمُت ؤو ج٠ُُ٨ زاَئ لخالت ما

٤ ٖملُاث وهمُت مً زال٫ لجىء اإلا٩لٟين الى اؾالُب م٣ٗضة و جغ٦ُباث  جخمشل الخالت الاولى في الٛل ًٖ ٍَغ

٢اهىهُت ص٣ُ٢ت بهضٝ مُاب٣ت ال٨خاباث اإلاداؾبُت و ٧ل الىزاث٤ الشبىجُت م٘ الٟىاجير و الاًهاالث لٗملُاث 

بت  خُض ؤن الخد٤ُ٣ الجباجي حهضٝ الى الخإ٦ض مً ؤن ال٨خاباث الضٞاجغ , وهمُت جم٨نهم الخملو م٘ صٞ٘ الًٍغ

٤ وزاث٤ الازباث  غاث اإلا٣ضمت ًٖ ٍَغ ٞخخمشل في , اما ُٞما ًسو الخالت الشاهُت ’ اإلاداؾبُت مُاب٣ت للخبًر

بت و عاء وكاٍ ازغ مٟٗى مً صٞ٘  غ وكاٍ ما زاي٘ للًٍغ جُب٤ُ زاَئ لبٌٗ الٗملُاث في مداولت جمٍغ

بت  بت و هظا بإ٢ل مً جل٪ اإلاىظبت ٞٗال, الًٍغ بت في اَاع امخُاػاث حؿمذ له بضٞ٘ الًٍغ  .او ًسً٘ للًٍغ

و مً ؤمشلت طل٪ ٢ُام اإلا٩ل٠ بالخسلو مً خ٣ى١ الدسجُل التي جمغ بها مغخلت البُ٘ و جهيُٟها ٖلى ق٩ل 

هبت بهضٝ التهغب م٘ صٞ٘ خ٣ى١ الدسجُل اإلاٟغويت او ال٣ُام بخىػَ٘ اعباح الكغ٦ت ٖلى اإلاؿاهمين في ق٩ل 

بت  (2).  عواجب و اظىع بهضٝ جسٌُٟ مٗض٫ الًٍغ

 

 

 

 أضباب و آثار التهزب الضزيبي و ظزق إعادة جلدًم: اإلابحث الثاوي 

بت جمشل ٖبئا ٖلى اإلا٩ل٠ بها ، بلى مداولت الخسلو منها بما بى٣ل ٖبئها بلى شخو ؤزغ ؤو الخسلو  بن الًٍغ

مً ٖبئها هى ٖضم وظىص م٣ابل زام ٌٗىص ٖلُه مباقغة منها ، ٦ما ؤن بخؿاؾه بش٣ل ٖبئها و بهىعة زانت 

،ٖىضما ٩ًىن مدمال بالٗضًض مً الًغاثب ؤو ٖىضما ج٩ىن ؤؾٗاعها مغجٟٗت ججٗله ٌؿعى ب٩ل الُغ١ بلى 

ُت  ٣ت ٚير قٖغ ُت ؤو بٍُغ ٣ت قٖغ  .مداولت الخسلو منها ؾىاء ٧اهذ بٍُغ

 اضباب التهزب الضزيبي: معلب الاٌو 

بُت و هجض  هىا٥ ظملت مً ألاؾباب و الٗىامل التي جضٞ٘ بجل اإلا٩لٟين لٗضم الالتزام بىاظباتهم الًٍغ

 :مً بُنها 
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  ألاضباب اإلاباشزة: 

بي مً اخخماالث التهغب :أ ـ ألاضبابالدشزيعيت  ُٗت للىٓام الًٍغ ل٣ض ػاصث في ح٣ُٗض ال٣ىاٖض الدكَغ

بت ؤو ؤلاٖٟاءاث، وهىا ًم٨ً خهغ ؤهم  اء ؤو في خؿاب ٢ُمت الًٍغ بي ؾىاء في ج٣ضًغ الٖى الًٍغ

بي في الى٣اٍ الخالُت  ٘ الًٍغ ُٗت في ُٖىب الدكَغ  1:ألاؾباب الدكَغ

بي -  ٘ الًٍغ ووظىص بٌٗ الشٛغاث ما  (ٖضم ويىح الهُاٚت )هٓام ظباجي م٣ٗض وهظا لخ٣ٗض الدكَغ

 .صاعة اإلاالُت و جؼاًض اخخما٫ التهغب ‘ًاصي بلى زل٤ مكا٧ل ا٫

هٓام ظباجي ٚير مغن ؤي ؤهه مغجبِ بالخىمُت و َبُٗت جُىع ألاوكُت ؤلا٢خهاصًت لظل٪ ًجب جدب٘ - 

 .ؤؾالُب ٖمل مغهت جخالثم م٘ الٓغوٝ ؤلا٢خهاصًت الٗامت 

بت و جغ٥ سٛغاث ًم٨ً الدؿلل منها بؿهىلت -   .حٗضص الًغاثب مما ًاصي بلى بعها١ اإلا٩ل٠ بالًٍغ

ٗاث هظا عاظ٘ بلى الخٛيراث الضاثمت التي جدضر في مجا٫ ال٣ىين الجباجي مما -  ٖضم اؾخ٣غاع الدكَغ

ًهٗب ٖلى اإلا٩لٟين مً ظهت مؿاًغة الخٛيراث التي جُغؤ ٖلى الىٓام و ال٣ىاٖض اإلاٗمى٫ بها،ومً ظهت 

بي و  ٌ ٧ل مكغوٕ إلنالح الًٍغ بت ،جضٞ٘ بهم بلى ٞع ؤزغي جاصي باي زل٤ خالت خؿاؾُت مً الًٍغ

بي اصة مُلهم للتهغب الًٍغ  .بالخالي ٍػ

اصة ٖبئها ، ًاصي بلى خضور يِٛ ظباجي -  بت و ٍػ  .بن اعجٟإ وؿبت الًٍغ

بُت ٣ٞض هجضهم ٚير :ألاضباب ؤلاداريت-ب  ُٖىب ؤلاصاعة هظا الٗامل ًخٗل٤ بالٗاملين في الضواثغ الًٍغ

بي و٢ض ال ٌٗضلىن في  ير ؤ٦ٟاء و٢ض هجضهم ٣ٌٗضون ؤلاظغاءاث اإلاخبٗت في الخدهُل الًٍغ ماهلين ٚو

بُت   (2).جُب٤ُ ال٣ىاهين الًٍغ

بي و جخجلى ؤهم  بط ؤن الى٣اثو اإلاىظىصة ٞيها هي التي ججض ٦ٟاءتها ، ومً جضٞ٘ باإلا٩ل٠ بلى التهغب الًٍغ

 :هظه الى٣اثو في 

بت الٗاملين مما -  ي٠ٗ الىؾاثل اإلااصًت و اإلاالُت ،الى٣ل،الغواجب،الخىاٞؼ و التي ماػالذ ال حكب٘ ٚع

ُُٟت ٖلى ؤ٦مل وظه   (1).  ًضٞٗهم بلى الاهدغاٝ ؤو الخ٣هير في الايُإل بمؿاولُاتهم الْى

بت و اإلالٟاث اإلاٗغويت للضعاؾت-   .الٗضص الهاثل للم٩لٟين الخايٗين للًٍغ

ا -  بي و الظي ٩ًىن ظؼاُٞا بإ٦ثر ؤو ؤ٢ل مً ال٣ُمت الٟٗلُت مما ًازغ مٗىٍى اء الًٍغ نٗىبت ج٣ضًغ  الٖى

 .ٖلى اإلا٩ل٠ و٢ض ًضٞٗه بلى التهغب
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 225،ص2000،دار النهضة العربٌة،بٌروت،"المالٌة العامة و السٌاسٌة المالٌة" عبد المنعم فوزي ،
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ي٠ٗ ؤلام٩اهُاث اإلااصًت ، مً زال٫ ه٣و الىؾاثل اإلااصًت خُض ؤن ظمُ٘ اإلااؾؿاث و ال٣ُاٖاث ٢ض - 

٘ ٖمغاهُت ح٨ٗـ الىا٢٘ بال ؤن ال٣ُإ الجباجي لم ًخدهل ٖلى ؤي بنالح ٧ىهه ًؼاو٫  اؾخٟاصة مً مكاَع

 .ٖمله في ميكأث مىعوزت مً ٢بل الاؾخٗماع 

٠ هي الغقىة التي جٓهغ ؤؾاؾا الجاهب -  مً هاخُت ال٨ٟاءة مً ؤزُغ الىؾاثل التي ًلجإ بليها اإلاْى

 .الؿلبي له ؤي ٖضم وظىص وعي منهي 

بت -   .ح٣ٗض و ٦ثرة الاظغاءاث الغوجُيُت حٛغؽ عوح ال٨غاهُت ججاه الًٍغ

ُت و ي٠ٗ الٗال٢ت بين ؤلاصاعة و اإلا٩ل٠ -   .ه٣و الخٖى

  ألاضباب غير مباشزة: 

خ٣اصه :ألاضباب الىفطيت - أ بت اٖل هىا٥ الٗىامل الىٟؿُت ٌكٗغ بها اإلا٩ل٠ ججٗله ًتهغب مً صٞ٘ الًٍغ

بت ؤو قٗىعه بٗضم الاهخماء   .الخ.. بٗضم ٖضالت الًٍغ

 (2):  باإلضافت إلى 

بت ؤصاة اٚخهاب الكٗىب و ب٣ٞاعهم ، ٞالتهغب مً صٞٗها في هظه الخالت  - خ٣اص الؿاثض بإن الًٍغ الٖا

بت ، لخهبذ هظه  هى هٕى مً ؤهىإ اإلا٣اومت،وبالخالي ٧ان هظا اإلاٟهىم خاٞؼا لخىامي ال٨غاهُت للًٍغ

ً الىعاسي البكغي   .ألازيرة و ٦إجها ظؼء مً الخ٩ٍى

بي الظي ًغاه البٌٗ مجغص ؤمىا٫ ياجٗت بضون مغصوصًت ،ٞهي -  ؾىء ٞهم مهُلح الا٢خُإ الًٍغ

 . زؿاعة شخهُت البض مً جسًُٟها ٧لما ؾمدذ الٟغنت بظل٪

بت ، ألجها حؿدىض ٖلى مىُل٣اث ٣ٖاثضًت ب٨ٗـ الؼ٧اة التي - ُت الًٍغ خ٣اص الضًني خى٫ ٖضم قٖغ  الٖا

 .حٗخبر مً ؤع٧ان ؤلاؾالم 

ا ال ؤزال٢ُا و جبرعهم في طل٪ ؤن تهغبهم هظا ال ٌك٩ل  بت ال ٌٗض جهٞغ الاٖخ٣اص ؤن التهغب مً صٞ٘ الًٍغ

ا و  زؿاعة ألخض اؾدىاصا بلى ال٨ٟغة ؾغ٢ت الضولت ال حٗض ؾغ٢ت ماصامذ هظه ألازيرة شخها مٗىٍى

بت ؾاع١ قٍغ٠ ألهه ال ٌؿغ١ بال الضولت  التي حٗخبر " شاٌر المب اإلاؿخمضة مً ٢ى٫  اإلاتهغب مً الًٍغ

 ".قِئا مجغصا 

اوٗضام الاؾخ٣غاع الؿُاس ي ة الا٢خهاصي صازل الضولت ٖاصة ما ٩ًىن ؾببا :ألاضباب الطياضيت  - ب

بي ألهه ًىلض ؤلاخؿاؽ لضي ؤلاٞغاص بٗضم ٢ضعة الؿلُاث الٗامت ٖلى ال٣ُام  لكُٕى التهغب الًٍغ

ُٟتها و بالخالي  بُت خُض جبين الضعاؾاث ؤن : بْى ٖضم ٢ضعتها ٖلى مُالبهم بإصاء التزاماتهم الًٍغ

 (1). التهغب ًغجٟ٘ ٧لما ؾاص اإلاجخم٘ خالت مً السخِ الٗام ٖلى الًغاثب 
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اصة الك٩ىي مً ٖضم بهٟا١ خهُلت الًغاثب في اإلاىاٞ٘ الٗامت -  ٍػ

 ٖضم وظىص ٖضالت في جىػَ٘ الضزل ال٣ىمي ؤو في جىػَ٘ الخضماث الاظخماُٖت التي ج٣ىم بخإصًتها الخ٩ىمت -

و ال٣ُإ الٗام ، زانت بطا قإ بُنهم ؤن خهُلت الًغاثب بهما جظهب لإلهٟا١ ٖلى ٢لت مً نٟىة 

ت  اإلاجخم٘ الظًً ٌٗخبرون مً ؤ٦ثر اإلاتهغبين مً صٞ٘ الًغاثب ، و٦ظل٪ جظهب لإلهٟا١ ٖلى ؤٚغاى مٓهٍغ

 .ال لؼوم لها 

بن ألاؾباب الا٢خهاصًت صوعا مهما في ٖملُت التهغب ، ٩ٞلما ٧اهذ خالت اإلا٩ل٠ :ألاضباب ؤلاكخصادًت- ث

بي ٦بيرا و ال٨ٗـ  الا٢خهاصًت مخضهىعة بلى ظاهب الخالت الا٢خهاصًت الٗامت ،٧لما ٧ان التهغب الًٍغ

بت بطا ٧ان  صخُذ ،خُض ؤن الىيُٗت الا٢خهاصًت للم٩ل٠ او٩ٗاؾا ٦بيرا في ؤصاء واظبه ججاه الًٍغ

بت ٩ًىن يٟٗا و هظا هدُجت ٢ضعجه  اإلا٩ل٠ ًخمخ٘ بىيُٗت مالُت ظُضة ، ٞةن مُله للتهغب مً صٞ٘ الًٍغ

ٖلى الدؿضًض،ؤما في الخالت ال٨ٗؿُت ؤًً ٩ًىن اإلا٩ل٠ ًخمخ٘ بىيُٗت مالُت مخضهىعة ٞةن مُىله للتهغب 

بي في الضو٫ اإلاخ٣ضمت مىسًٟت م٣اعهت  ًٖ صٞ٘ ٩ًىن ؤ٢ىي ،وهظا ما بين لىا ؤن وؿبت التهغب الًٍغ

 .بالضو٫ الىامُت هٓغا العجٟإ ٖىاثض ألاٞغاص

بي و اهدكاع   ني لها جإزير بالٜ ٖلى ْاهغة التهغب الًٍغ بياٞت بلى الخ٣لباث التي ًخٗغى لها الا٢خهاص الَى

ها بين ؤٞغاص اإلاجخم٘ ، ٟٞي ٞتراث الاػصهاع و الغواط الا٢خهاصي جؼصاص مضازُل الاٞغاص و م٣ضعتهم 

الكغاثُت ، مما ٣ًلل مً صعظت خؿاؾُتهم العجٟإ ألاؾٗاع ، الص يء الظي ًم٨ً اإلا٩ل٠ مً جدمُل الٗبء 

بي مما ٣ًلل مً  بي لؼباثىه،وطل٪ بةم٩اهُت الخٌٟ في زمً الؿلٗت ، و بالخالي ٣ًل الٗبء الًٍغ الًٍغ

خاالث التهغب لضي اإلا٩ل٠،و ال٨ٗـ صخُذ ٟٞي خالت الغ٧ىص و الاه٨ماف الا٢خهاصي ؤًً جخُٗل اإلاىاعص  

ؤلاهخاظُت جىسٌٟ وؿبت الخباصالث ؤلا٢خهاصًت ، ٩ُٞىن هىا٥ اهسٟاى في اإلاضازُل،وحٗؿغ في ال٣ضعة 

الكغاثُت ٞخخٗغى اإلاىخجاث لل٨ؿاص ، و ًخدمل الىخجىن الخؿاثغ ماصامىا ال ٌؿخُُٗىن ه٣ل الٗبء 

بي،وبالخالي ًلجاون بلى اؾخٗما٫ ظمُ٘ الُغ١ و الىؾاثل و الخداًالث للخسلو مً ز٣ل الا٢خُإ . الًٍغ
(1) 

 

 أثار التهزب الضزيبي: معلب الثاوي 

بي  في ماًلي   : جخمشل اهم ازاع التهغب الًٍغ

 :آثار التهزب الضزيبي  -1
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ىت الٗامت و هظ٦غ منها لِـ ٖلى ؾبُل  بي ؤزاع هامت ظضا و ياعة بمالُت الخٍؼ ًترجب ًٖ التهغب الًٍغ

 (2):الخهغ بل ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ 

  آلاثار الاكخصادًت: 

٦بذ عوح اإلاىاٞؿت بين اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت خُض هجض ؤن صعظت الامخُاػ ًٖ اإلااؾؿاث اإلاتهغبت - 

منها ٖلى خؿاب التي ج٣ىم بىاظباتها،ٞاإلااؾؿت التي جبدض ًٖ حُٗٓم ؤعباخها باؾخٗما٫ ؤهجح 

ٗت  بي مً ؤهجح الىؾاثل لخُٗٓم عبدها و بهٟت ؾَغ  .الُغ١ ألجها ججض ؤن التهغب الًٍغ

ض الاخخٟاّ بإمىالها الهاثلت صون ؤن ٌؿها ؤي : مشا٫ ٖلى طل٪  اإلااؾؿاث الخانت خُض هجض ؤجها جٍغ

بي   .ا٢خُإ يٍغ

بُت -  ت اإلاىاٞؿت وطل٪ لٛاًاث الخماًت الًٍغ بي مً ٢اٖضة خٍغ  .ًسل الٛل و التهغب الًٍغ

  آلاثار اإلااليت: 

ىت الٗمىمُت و ٣ٞضاجها خهُلتها اإلاٗخبرة مً اإلاضازُل اإلاخى٢ٗت مً وعاء الخهاثل -  الخؿاعة في الخٍؼ

٣ت جيخجها الضولت لؿض الٟغاٙ ال٨بير اإلاالي الظي  بُت مما ًاصي بلى اعجٟإ وؿبت الضًىن ٦ٍُغ الًٍغ

ىت الٗامت  بي في الخٍؼ  (3).  ٌؿببه التهغب الًٍغ

 .ازخال٫ جىاػن ميزاهُت الضولت -

ض مً الى٣ىص -  ىت ٖلى َب٘ اإلاٍؼ  .يُإ خ٣ى١ الخٍؼ

باء و ال٩ىاعر الاؾخصىاثُت -   .عجؼ الضولت ؤمام ألٖا

 .بيٗاٝ الاًغاصاث الٗامت

 .اعجٟإ مٗضالث الًغاثب و ؤؾٗاعها- 

 (بطيىىلىجي)آلاثار الاحخماعيت و الىفطيت: 

بي ًسل بزالال ٦بيرا ب٨ٟغة الٗضالت في جىػَ٘ الًغاثب بط ًخدمل -  ٖضم اإلاؿاواث في التهغب الًٍغ

الٗبء ألا٦بر مها صاثما اإلا٩لٟين الظًً ال ٌؿخُُٗىن التهغب ؤو الخٍغهىن ٖلى ؤصاء واظبهم الاظخماعي 

بت  ني في ؤصاء الًٍغ  (1). و الَى

                                                      
2
RAPPRT.de la direction gènèrale des impots.èlèments pour une politique des lutte contre contre fraude 

fiscale-dècembre1993.p03 
3
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ض -  بت مما ًضٞٗه للخ٨ٟير بالتهغب مما ًٍؼ ً ٖلى التهغب بٗضم اإلاؿاواة في صٞ٘ الًٍغ قٗىع ٚير ال٣اصٍع

 .مً خضة عجؼ اإلايزاهُت و جضهىع الخـ الجباجي لضي اإلا٩ل٠ 

 .جضهىع ٖامل الهض١ في اإلاٗامالث - 

 .حٗم٤ُ الٟىاع١ الاظخماُٖت 

 ظزق و منهاج إعادة جلدًز كىاعد ؤلاخضاع الجبائي: اإلاعلب الثالث 

ت ، خُض ال جىظض َغ١ ٢ُاؾُت  بي ،وطل٪ لُبُٗخه الؿٍغ مً الهٗب ٢ُاؽ حجم التهغب الًٍغ

 .ص٣ُ٢ت ،بهما بٌٗ اإلاىاهج اإلا٣ترخت ٖلى ألا٢ل لخم٨ىىا مً ؤزظ نىعة ولى بؿُُت ًٖ حجمها 

ت و هظا ختى  بي خؿابُا باألع٢ام و ؤلاخهاءاث حٗخبر يغوٍع بن ٖملُت جدضًض مضي ؤهمُت التهغب الًٍغ

جخم٨ً الؿلُاث الٗمىمُت مً جىظُه و جصخُذ ؾُاؾتها الجباثُت،و٦ظل٪ ٞةن ج٣ضًغ اإلاًبٍى 

ت )ؤو ألاؾلىب اليؿبي  (اإلابالٜ )للٓاهغة ؾىاء اؾخٗما٫ ألاؾلىب اإلاُل٤  ًبضو مؿخدُال  (اليؿب الئٍى

مً الىاخُت الٗملُت ل٨ً التهغب بُبُٗخه مؿخىع و ٚير مغجي ختى ًم٨ً ٢ُاؾه بمٗاًير مدضصة و 

الخهى٫ ٖلى بخهاثُاث ص٣ُ٢ت ٖىه هظا مً هاخُت و مً هاخُت ؤزغي ٞةن هىا٥ مكا٧ل خ٣ُ٣ُت 

٣ت ال٣ُاؽ  )طاث َاب٘ بخهاجي و ج٣ني جُغخها ٖملُت ال٣ُاؽ في خض طاتها   .(ٍَغ

 : الخلدًز عً ظزيلت كدرة ألاداء الجبائيت - 

ت ؤو الخ٣ُ٣ُت اإلاىظىصة في خىػة  ًم٨ً حٍٗغ٠ ٢ضعة ألاصاء الجباثُت ٖلى ؤجها مجمٕى الثرواث الىٍٓغ

ين ل٣ضعة  (الضولت ، الىالًت ،البلضًت  )شخو مٗىىي جاب٘ لل٣اهىن الٗام  ومىه ًم٨ً الخمُيز بين هٖى

ت و هي مبلٜ مجمٕى ؤلاًغاصاث التي ًخم جدهُلها بطا جم : ألاصاء الجباثُت  ٢ضعة ألاصاء الجباثُت الىٍٓغ

صٞ٘ ٧ل الا٢خُاٖاث الجباثُت مً َٝغ الٗىانغ الجباثُت ؤما الىٕى الشاوي ُٞخمشل في ٢ضعة ألاصاء 

الجباثُت الخ٣ُ٣ُت وهي مبلٜ مجمٕى ؤلاًغاصاث التي جم جدهُلها ٞٗال مً ٢بل الضولت ، الىالًت ؤو 

لُه ٞةن   (2):البلضًت ،ٖو

ت   .وؿبت الا٢خُاٖاث اإلاخىؾُت×مجمٕى ٢ىاٖض ؤلازًإ  = ٢ضعة ألاصاء الجباثُت الىٍٓغ

 مجمٕى الا٢خُاٖاث اإلاد٣٣ت ٞٗال=و ٢ضعة ألاصاء الجباثُت الخ٣ُ٣ت 

ت او الا٢خُاٖاث اإلاٛكىقت و هالخٔ ان ال٣ضعة  و الٟغ١ بين ال٣ضعجين ًمشل الا٢خُاٖاث ٚير اإلاضٖٞى

ت ج٩ىن ؤ٦بر مً ال٣ضعة الخ٣ُ٣ت صاثما و هى الكٍغ الالػم لىظىص التهغب الجباجي بٗضم صٞ٘  الىٍٓغ

 .الا٢خُاٖاث

                                                      
2
guy houchon «  psycho socioloqie de la fraude fiscale » facultè de droit de liège 1962.p369                                      
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٤ اليؿبت الشابخت لال٢خُإ -  ٤ مٗامل الًِٛ الجباجي: الخ٣ضًغ ًٖ ٍَغ الا٢خُاٖاث )ؤو ًٖ ٍَغ

ني الخام/ الجباثُت ىُت و  (الضزل الَى خُض هالخٔ اؾخٗما٫ ججمٗين مً ججمٗاث اإلاداؾبت الَى

٣ت الخ٣ضًغ جدب٘ الخُىاث  ني الخام و الؾخٗما٫ ٍَغ ت و الضزل الَى هما الا٢خُاٖاث الاظباٍع

 (1):الخالُت

 ت ني الخام و الا٢خُاٖاث الاظباٍع  .ازخُاع ؾلؿلت اخهاثُت ػمىُت جمشل جُىع الضزل الَى

  جدضًض الٟترة التي ج٩ىن ٞيها اإلاٗامالث الًِٛ الجباجي مؿخ٣غة زم خؿاب اإلاخىؾِ الخؿابي

 .لها 

  ني الخامت للؿىت مىيٕى الضعاؾت و بظل٪ هدهل ٖلى جُب٤ُ اليؿبت اإلاخىؾُت ٖلى الضزل الَى

ت اإلا٣ضعة ٦ما ًلي  :الا٢خُاٖاث الاظباٍع

ت اإلا٣ضعة ني الخام=الا٢خُاٖاث الاظباٍع  .اليؿبت اإلاخىؾُت إلاٗامالث الًِٛ الجباجي×الضزل الَى

ت اإلاد٣٣ت الى الا٢خُاٖاث اإلا٣ضعة بالهُٛت  .زم م٣اعهت الا٢خُاٖاث الاظباٍع

ت اإلا٣ضعة  ت اإلاد٣ت–الا٢خُاٖاث الاظباٍع بي.  الا٢خُاٖاث الاظباٍع  . و الٟغ١ اإلاىظب ًمشل حجم التهغب الًٍغ

ت الٗملُاث التي تهضٝ الى اًجاص :الخلدًز عً ظزيم الخدكيم الجبائي -  ه٣هض بالخض٤ُ٢ الجباجي مجمٖى

ت الٗملُاث التي تهضٝ الى مغا٢بت صخت  الٟغ١ بين اإلاضازل الخ٣ُ٣ت اإلاهغح بها و بهٟت ٖامت مجمٖى

داث الجباثُت و ًخسظ الخض٤ُ٢ الجباجي يمً الاظغاءاث الجباثُت الشالزت اق٩ا٫ و هي الخد٤ُ٣ في  الخهٍغ

الخد٤ُ٣ اإلاٗم٤ إلاجمل الىيُٗت الجباثُت و الخد٣ُ٣اث الخانت خُض ًم٨ً اؾخٗما٫ ٧ل ق٩ل , اإلاداؾبت 

بي ٦ماًلي  :في ج٣ضًغ اهمُت التهغب الًٍغ

٤ م٣اعهت ٢ىاٖض الازًإ اإلاهغح بها :الخد٤ُ٣ في اإلاداؾبت  ًم٨ً ج٣ضًغ اهمُت التهغب الجباجي ًٖ ٍَغ

بي: ب٣ىاٖض الازًإ اإلاٗضلت او اإلاصدخت ٦ماًلي   . اإلاٗض٫ اإلاهغح به–اإلابلٜ اإلاٗض٫ = مبلٜ التهغب الًٍغ

غة و هي مجمٕى :الخد٤ُ٣ اإلاٗم٤ الىيُٗت الجباثُت إلاجمل  و في اَاع هظا الخد٤ُ٣ ج٣اعن اإلاىظىصاث اإلاخٞى

ت الى٣ٟاث التي جدملها  اإلاىاعص التي جىظض في خىػة الٗىهغ الجباجي م٘ اإلاىظىصاث اإلاؿخٗملت و التي جمشل مجٖى

غة و هى الىي٘ الٛالب ٞةن الٟغ١ ,زال٫ الٟترة اإلاد٤٣ بكإجها  ٞةطا ٧اهذ اإلاىظىصاث اإلاؿخٗملت جٟى١ اإلاخٞى

بي  .ٌٗخبر ًٖ التهغب الًٍغ

بي  غة = مبلٜ التهغب الًٍغ  . اإلاىظىصاث اإلاؿخٗملت–اإلاىظىصاث اإلاخٞى

٨ُت و ًضعى :  la vérification spéciale:  الخد٤٣ الخام   Taxهظا ٌؿخٗمل مً ٢بل الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

                                                      
1
T.lalbert. » le contrôle fiscal-principes et pratique «  - èdiotion èconomico –paris 1988.p27                                      
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Complaisance mea surement program   بت و بمىظبه ًخم جدضًض الا٢خُاٖاث بغهامج ٢ُاؽ ج٠ُ٨ الًٍغ

داث ٤ الخد٤٣ الض٤ُ٢ في الخهٍغ  (1).الىاظبت الاصاء ًٖ ٍَغ

و بٗض جدضًض مبلٜ الا٢خُاٖاث الىاظبت الاصاء باخترام ال٣ىاهين الجباثُت ًم٨ً خؿاب صعظت الخـ الجباجي 

 :بالهُٛت الخالُت

بي   .و بخٗمُم جُب٤ُ هظه اليؿبت ٖلى مبلٜ الا٢خُاٖاث الىاظبت الاصاء جدهل ٖلى مبلٜ التهغب الًٍغ

٤ هٓام الٟٗى الجباجي-  بي ٣ًضع  L’amnistie fiscale :الخ٣ضًغ ًٖ ٍَغ ب الًٍغ ٣ت ٞةن التهٍغ و خؿب هظه الٍُغ

داث الجباثُت بدض الٗىانغ الجباثُت ٚير اإلاىظىصة في ويُٗت  ٖلى ؤؾاؽ اإلاٗلىماث اإلادخىاة في الخهٍغ

ذ الخ٣ُ٣ٗي ًٖ مضازليها م٣ابل إللٛاء ال٣ٗىباث  ٢اهىهُت خؿىت باججاه الاصاعة الجباثُت جلتزم بالخهٍغ

بي بم٣اعة  الٛغامُت الجباثُت ؤو جُب٤ُ وؿب ا٢خُإ يُٟٗت و ٖلُه ًم٨ً ٢ُاؽ اهمُت التهغب الًٍغ

اإلاُُٗاث اإلاهغح بها زال٫ ٞترة الٟٗى بخل٪ اإلاهغح بها ٢بل صزى٫ هٓام الٟٗى خيز الخُب٤ُ بدُض الٟغ١ ٌٗبر 

بي   2.ًٖ اإلابلٜ التهغب الًٍغ

ت للمبلٜ الظي زغط مً هُا١ الا٢خُإ و حٗمُمها ٖلى الٗىانغ الجباثُت مً  ٦ظل٪ ًم٨ً جدضًض وؿبت مئٍى

 .   الخ...هٟـ ٢ُإ اليكاٍ ؤو مً هٟـ ٞئت الضزل ؤو مً هٟـ َبُٗت الا٢خُإ

ت اإلا٣ضعة   ني الخام = الا٢خُاٖاث ؤلاظباٍع  . اليؿبت اإلاخىؾُت إلاٗامالث الًِٛ الجباجي Xالضزل الَى

ت اإلاد٣٣ت بلى الا٢خُاٖاث اإلا٣ضعة بالهُٛت   .زم م٣اعهت الا٢خُاٖاث ؤلاظباٍع

ت اإلا٣ضعة  بي- الا٢خُاٖاث الاظباٍع ت اإلاد٣٣ت ،والٟغ١ اإلاىظب ًمشل حجم التهغب الًٍغ  .الا٢خُاٖاث الاظباٍع

 :الخلدًز عً ظزيم الخدكيم الجبائي - 

ت الٗملُاث التي تهضٝ بلى بًجاص الٟغ١ بين اإلاضازُل الخ٣ُ٣ُت و اإلاضازُل  ه٣هض بالخض٤ُ٢ الجباجي مجمٖى

خسظ  داث الجباثُت ٍو ت الٗملُاث التي تهضٝ بلى مغا٢بت صخت الخهٍغ اإلاهغح بها و بهٟت ٖامت مجمٖى

الخض٤ُ٢ الجباجي يمً الاظغاءاث الجباثُت زالر ؤق٩ا٫ وهي الخد٤ُ٣ في اإلاداؾبت ،الخد٤ُ٣ اإلاٗم٤ إلاجمل 

بي ٦ما  الىيُٗت الجباثُت و الخد٣ُ٣اث الخانت خُض ًم٨ً اؾخٗما٫ ٧ل ق٩ل في ج٣ضًغ ؤهمُت التهغب الًٍغ

 (1):  ًلي 

٤ م٣اعهت ٢ىاٖض الازًإ اإلاهغح بها :الخد٤ُ٣ في اإلاداؾبت   ًم٨ً  ج٣ضًغ ؤهمُت التهغب الجباجي ًٖ ٍَغ

بي : ب٣ىاٖض الازًإ اإلاٗضلت ؤو اإلاصدخت ٦ما ًلي   .اإلاٗض٫ اإلاهغح به _اإلابلٜ اإلاٗض٫ = مبلٜ التهغب الًٍغ

                                                      
1
R.AMUSGRAVE. ‘’distribution of tax patments by income groupe-national tax – USA’’ march 1951-p53 

 P.STELLA « les aministies fiscales sont elle a efficaces ? finances et développement « N 04-Dècembre 1989.p38 
2
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غة وهي مجمٕى : الخد٤ُ٣ اإلاٗم٘ إلاجمل الىيُٗت الجباثُت  وفي بَاع هظا الخد٤ُ٣ ج٣اعن اإلاىظىصاث اإلاخٞى

ت الى٣ٟاث التي  اإلاىاعص التي جىظض في خىػة الٗىهغ الجباجي م٘ اإلاىظىصاث اإلاؿخٗملت و التي جمشل مجمٖى

غة وهى الىي٘  جدملها زال٫ الٟترة اإلاد٤٣ بكإجها،ٞةطا ٧اهذ اإلاىظىصاث اإلاؿخٗملت جٟى١ اإلاىظىصاث اإلاخٞى

بي  الٛالب ٞةن الٟغ١ ٌٗبر ًٖ التهغب الًٍغ

 

 ضبل عالج التهزب الضزيبي و ألياث ميافحخه: اإلابحث الثالث 

بي، والتي  بن ٖضم جد٤ُ٣ ؾُاؾت  ا٢خهاصًت  ٞٗالت  هاججت ًٖ ألازاع الًاعة الىاظمت ًٖ التهغب الًٍغ

ىت الٗمىمُت، مً اظل هظا وظب ٖلى الؿلُاث  اإلاسخهت   ني و ٦ظل٪ الخٍؼ جى٨ٗـ ؾلبا ٖلى ا٢خهاص الَى

ان جىاظه هظه الٓاهغة باججاص اظغاءاث ناعمت  في م٩اٞدتها، و ٦ظل٪ اًجاص  اؾالُب مىٓمت  جدذ اَاع  

٢اهىوي حٗمل  بالخيؿ٤ُ م٘ مسخل٠ هُئاتها، و و ؾاثل  اإلا٩اٞدت هظه ال جخميز بها الاصاعة  الجباثُت و ل٨ً  

٣تها  ج٩ىن الٓىابِ  الجباثُت طاث ٞٗالُت  في اإلاُضان  .ًدضر طل٪ باًجاصها للمباصت الاؾاؾُت ًٖ ٍَغ

 ضبل عالج التهزب الضزيبي: اإلاعلب الاٌو 

بي جخمشل في ماًلي   :اهم ؾبل ٖالط  التهغب الًٍغ

 :اإلاصالح اإلاطؤولت عً ميافحت التهزب الضزيبي  (1

بت مً زال٫ ظم٘ مٗلىماث ٧ل اإلاهاصع الخاعظُت ٧الكغ٧اث و  ًخم ال٨ك٠ ًٖ اإلااصة الخايٗت للًٍغ

اإلااؾؿاث الٗمىمُت و يٗذ الضولت ٖضة مهالح ع ٢ابُت ج٣ىم بٗملُت ٦ك٠ م٩ان التهغب بكتى ؤهىاٖه و 

 (2).حؿلُِ ال٣ٗىباث الهاعمت ٖلى مغج٨بُه ألظل الخض مً هظه الٓاهغة 

ت للبدض و اإلاغاظٗاث و ًم٨ً :مصلحت البحث و الخحليلاث  (أ  ت اإلاغ٦ٍؼ هظه اإلاهلخت جابٗت بلى اإلاضًٍغ

 .ؤن جد٤٣ و جغا٢ب مداؾبت ؤي والًت خُض تهخم بمغا٢بتها للملٟاث اإلاهمت ظضا

 جخ٩ىن هظه الٟغ٢ت مً ؤًٖاء بصاعة الًغاثب،والجماع٥،واإلاىاٞؿت و ألاؾٗاع :الفزكت اإلاخخلعت  (ب 

خُض ج٣ىم هظه الٟغ٢ت بمغا٢بت و ٦ك٠ ٧ل ٖملُاث اإلامىلين و جؼوٍض اإلاٟدكُت باإلاٗلىماث ال٩اُٞت 

 .ًٖ اإلامى٫ الخاب٘ لها 

٣ا لألمغ :اإلافدشيت الجهىيت إلايافحت الغش و التهزب الضزيبي  (ج   06/95ؤوكئذ هظه اإلاٟدكُت ٞو

 و حٗمل ٖلى الخإ٦ض مً امخال٥ الخجاع للسجل الخجاعي و ٦ظا مغا٢بت و 1995-01-25اإلااعر في 

 .مخابٗت ٞىاجير الكغاء و البُ٘ مً خُض الك٩ل و صخت الٟاجىعة 

 ج٣ىم هظه الٟغ٢ت بمؿ٪ ٧ل اإلاتهالبين الظًً ال ًدملىن لٟىاجير الؿل٘ و :فزق الدروالىظني للعزكاث (د 

غ مدًغ لهم ًخم بعؾاله بلى مهلخت الًغاثب و ٦ظا  ٦ظا الغ٢م الجباجي الخام بهم،وطل٪ بخدٍغ

 .مهالح اإلاىاٞؿت و ألاؾٗاع 

                                                      
 .50ص- 1994،الجامعة المفتوحة" مبادئ المالٌة العامة" منصور مٌالد ٌونس2
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 ٣ًىم هظا اإلا٨خب باإلاغاظٗت و اإلاغا٢بت اإلاٗم٣ت للىيُٗت الجباثُت :مىخب اإلازاحعاث الجبائيت  (ٌ 

 للممىلين ،وطل٪ بالخد٤ُ٣ في اإلاداؾبت و الخٟخِل اإلاٗم٤ إلاجمل الىيُٗت الجبالئُت

٣ا للخٗلُمت ع٢م :مىخب البحث عً اإلاعلىماث الجبائيت (و  ت 930 ؤوكإ هظا اإلا٨خب ٞو  للمضًٍغ

ل 14الٗامتبـ  . ٢هض البدض و الخٟخِل 1994 ؤٍٞغ

ج٣ىم هظه اإلاٟدكُت بمغا٢بت و مغاظٗت ٧ل خؿاباث اإلامىلين اإلاك٩ى٥ ٞيهم : مفدشيت الضزائب  (س 

بخضزل  مهلخت الخضزالث اإلاخىاظضة ٖلى مؿخىي ٧ل مٟدكُت بالبدض و ظم٘ اإلاٗلىماث ًٖ اإلااصة 

 .الخايٗت و جشبُتها

 .مهالح وػاعة الخجاعة-  

ت اإلاىاٞؿت و ألاؾٗاع-   .مضًٍغ

ت -   .اإلاٟدكُاث الجهٍى

 .الجماع٥ - 

 :وضائل ميافحت التهزب الضزيبي – (2

بي ًغظ٘ لٗىامل ؤزال٢ُت و ؾُاؾُت و ا٢خهاصًت و ٞىُت ُٞيبغي مٗالجت هظه   بطا ٧ان التهغب الًٍغ

بي و طل٪ ٖلى الىدى الخالي   1:  الٗىامل ٖلى هدى ٨ًٟل م٩اٞدت التهغب الًٍغ

بي هى ؤخض :جىميت الىعياألخالقي  .أ  بطا ٧ان ي٠ٗ اإلاؿخىي ألازالقي لألٞغاص ججاه الالتزام الًٍغ

٤ جىمُت الىعي و الاخؿاؽ لضي ألاٞغاص بإن  ؤؾباب التهغب ًيبغي ؤن ًخم مٗالجت طل٪ ًٖ ٍَغ

صٞ٘ الًغاثب هى التزام ؤزالقي ٢بل ؤن ٩ًىن التزاما ٢اهىهُا ، ألن ُٞه الخٗبير الخ٣ُ٣ي ًٖ 

 .الخًامً الاظخماعي بين ؤٞغاص اإلاجخم٘ 

مً الٗىامل التي حؿاٖض ٖلى :ضزورة جىافز الجشاءاث الضزيبيت اإلاىاضبت علىالتهزب الضزيبي  .ب 

مت ؤو جىظض ٣ٖىباث و ل٨نها  بي ٖضم وظىص ال٣ٗىباث ال٩اُٞت ٖلى هظه الجٍغ قُٕى التهغب الًٍغ

بي  غ ال٣ٗىباث ال٩اُٞت و الغاصٖت ٖلى التهغب الًٍغ  .ٚير عاصٖت لظل٪ ًيبغي ج٣ٍغ

٣ت مد٨مت بدُض ال :مً الىاحيت الفىيت  .ج  بُت ٖلى هدى ؾلُم بٍُغ ًيبغي نُاٚت ال٣ىاهين الًٍغ

ب الٗىانغ ال٩اُٞت و  جىظض الشٛغاث ال٣اهىهُت التي جٟخذ الباب ؤمام التهغب ٦ظل٪ ًجب جضٍع

بي ٖلى هدى ٨ًٟل لها الى٢ٝى ٖلى خضر ألاؾالُب و  با ٧اُٞا للٗمل في اإلاجا٫ الًٍغ اإلاضعبت جضٍع

ٟي مهلخت الًغاثب مً  بي ٦ظل٪ ًيبغي جم٨ين مْى الىؾاثل الٟىُت اإلاؿخسضمت في الخ٤ الًٍغ

بت ٖلى  إل ٖلُه مً الىزاث٤ و ألاوعا١ التي حؿاٖض ٖلى عبِ الًٍغ إل ٖلى ما ًغصون ؤلَا ؤلَا

 .الىظه الصخُذ

                                                      
،شهادة "الرقابة الجبائٌة فً الجزائر و دورها فً القضاء على التهرب الضرٌبً"  عطاب فرٌد 1

D.R.U.A2000/200111-10،ص. 
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بي ٖلى هدى ٖاص٫ :مً الىاحيت الطياضيت  .د  ًيبغي ؤن جدغم الخ٩ىماث ٖلى جُب٤ُ الىٓام الًٍغ

إة ٖلى بٌٗ الُب٣اث و ؾهال و مِؿىعا ٖلى َب٣اث ؤزغي   .بدُض ال ٩ًىن قضًض الَى

بُت و طل٪ ختى  ٦ظل٪ ًجب يمان الاؾخ٣غاع الؿُاس ي و الٗمل ٖلى ٖضم٨ثرة الخٗضًالث الًٍغ

بي و ٦ظل٪ للٗاملين ُٞه   .ًخد٤٣ الاؾخ٣غاع في الىٓام الًٍغ

بت بلى :مً الىاحيت ؤلاكخصادًت  .ف   ًيبغي ؤن حٗمل الخ٩ىماث ظاهضة ٖلى جىظُه الخهُلت الًٍغ

بت له  ألاوظه اإلاُٟضة للمجخم٘ و ٖليها ٦ظل٪ ؤن ٌكٗغ ؤٞغاص اإلاجخم٘ بإن ٢ُامهم بضٞ٘ الًٍغ

 .ٞىاثضه اإلادؿىؾت ل٩ل منهم 

 

 آلالياث الزكابيت : اإلاعلب الثاوي

بُت مً  ذ،ولخخإ٦ض ؤلاصاع الًٍغ بي الجؼاثغي ٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ الخهٍغ ٦ما ؾب٤ و ؤن ط٦غها ٞةن الىٓام الًٍغ

داث اإلا٣ضمت لها مً اإلا٩لٟين ٞهي جماعؽ خ٤ الغ٢ابت الجباثُت ٧ىؾُلت لخماًتها مً التهغب  صخت الخهٍغ

بي،وجخمشل الٗملُت في ٞدو الىزاث٤ و اإلاؿدىضاث الخانت باإلا٩لٟين ؾىاء ؤ٧اهىا ؤشخانا َبُٗين ؤو  الًٍغ

ين و م٣اعهتها م٘ ما هى مؿُغ مً َٝغ اإلاهلخت   .مٗىٍى

 الزكابت و الخحليم الجبائي 

الشاوي ٞؿىدىاو٫ الخد٤ُ٣ اإلاداؾبي  .ؾىدىاو٫ في باصت ألامغ الغ٢ابت الجباثُت في الٟٕغ ألاو٫ ، ؤما في الٟٖغ

 الزكابت الجبائيت: الفزع ألاٌو 

بت ؤو عؾم ؤو  داث و الىزاث٤ اإلاؿخٗملت لخدضًض ٧ل يٍغ ٞالغ٢ابت هي الؿلُت الخىلت لإلصاعة بمغا٢بت الخهٍغ

خه (1)خ٤ ؤو بجاوة  ٞالهضٝ لِـ ٞغى الجؼاءاث ب٣ضع ما هي ٖمل بصاعي حهضٝ للخد٤ُ٣ مً صخت ألاصاء و ج٣ٍى

٣ا ل٣ىاهين مدضصة حٗمل ٖلى بزباث صخت  في خا٫ اٖىظاظه،ٞهي ؤصاة مؿخسضمت مً َٝغ ؤلاصاعة ٞو

بت ومً الخملو مً صٞٗها ومً ٧ل الخجاوػاث الجباثُت  داث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلا٩لٟين بالًٍغ الخهٍغ

٤ مغاخل مسخلٟت جخمشل في  داث ٞو  :اإلاهضصة لإل٢خهاص،وطل٪ بمخابٗت الخهٍغ

 الزكابت الداخليت : أوال 

ىان في اإلا٨خب بىاءا ٖلى الىزاث٤ التي في خىػتهم و جى٣ؿم بلى ع٢ابت  و ٣ًهض بها جل٪ الغ٢ابت التي ٣ًىم بها ألٖا

 .ق٩لُت ٖلى الىزاث٤ 

                                                      
 . من قانون اإلجراءات الجبائٌة18/1 المادة 1
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 (1) الزكابت الشيليت  -1

داث اإلاغؾلت ؤو اإلاىصٖت مً ٢بل اإلا٩لٟين،ؾىاء  ه٩ىن ؤمام ع٢ابت ق٩لُت ٖىض اؾخالم اإلاهالح اإلاٗىُت للخهٍغ

٤ الٟدو  ٣ت مىخٓمت ،وطل٪ ًٖ ٍَغ داث شخهُت ؤو مهىُت ،خُض جخم مغا٢بتها بٍُغ ؤ٧اهذ هظه الخهٍغ

داث  ت ألازُاء بن وظضة،جخم اإلا٣اعهت بين اإلاٗلىماث اإلاخإجُت مً الىهٍغ الك٨لي للٗىانغ اإلاهغح بها و حؿٍى

(G50)  و(G50A)  ذ الؿىىي ،وتهضٝ هظه الغ٢ابت بلى جصخُذ ألازُاء التي جمذ و جل٪ اإلاظ٧ىعة في الخهٍغ

 .مالخٓتها ،جمهُضا لبرمجت اإلالٟاث للغ٢ابت اإلاٗم٣ت ُٞما بٗض 

 الزكابت على الىثائم : ثاهيا 

بت  بُت مً َٝغ مٟدكُت الًغاثب الخاب٘ لها وكاٍ الخاي٘ للًٍغ و حٗخبر ٦شاوي بظغام ج٣ىم به الاصاعة الًٍغ

ٖلى مؿخىي م٩اجبها بٗض ؤن جُلب مً اإلا٩ل٠ بخًاع الىزاث٤ و السجالث اإلاداؾبُت مً َٝغ اإلا٩ل٠،ل٣ُُم 

داث ٞدها ص٣ُ٢ا و ال٣ُام بم٣اعهتها باإلاٗلىماث التي جدىػها ًٖ اإلا٩ل٠ يمً  ىان بٟدو الخهٍغ الخ٣ا ألٖا

 3. ،و٦ظل٪ مسخل٠ اإلااؾؿاث و الهُئاث التي جخٗامل م٘ اإلا٩ل٠(2)ملٟه الجباجي 

باء،  ت مً ٢بُل ألَا          ولىىضح الهىعة ؤ٦ثر وٗىص للمشا٫ الؿاب٤ الخام بإصخاب اإلاهً الٛير ججاٍع

ٞمهالح الًمان الاظخماعي ملؼمت بخ٣ضًم ظمُ٘ ٦كٝى الٟدىم التي ٢ام بها الُبِب باالياٞت  مجمل 

 .مبالٜ ألاحٗاب 

     بن ؤلاصاعة الجباثُت جماعؽ خ٤ الغ٢ابت في مجا٫ واؾ٘ ٖلى اإلااؾؿاث و الهُئاث التي لِؿذ لها نٟت جاظغ 

بىاءا ٖلى َلب هاجه ألازيرة ًجب ٖليها ؤن ج٣ضم ٧ل وز٣ُت مً قإجها ؤن حؿاهم في ٖملُت الغ٢ابت التي ٣ًىم بها 

ت في خالت الٛمىى ،وفي  اإلاٟدل و الظي بةم٩اهه ؤًًا ؤن ٌؿخضعي اإلا٩لٟين مً ؤظل ج٣ضًم جىيُداث قٍٟى

ًهم الُلب  ؤؾاؾا ؤو ؤلاظابت ٖىه ٌُٗضاإلاٟدل و جبلُٜ َلبه ٦خابُا ٖلى ؤن ًدخىي ٖلى ما ًغاه  خالت ٞع

 . ًىم لإلظابت 30يغوعي إلػالت الٛمىى م٘ جبلُٜ اإلا٩ل٠ بإهه له ؤظل 

 الخحليم الجبائي: الفزع الثاوي 

داث اإلا٩لٟين ٞهى ًمشل وظه آزغ للى٢اًت و  هى مً مهام اإلاهلخت اإلاد٣٣ت مً ؤظل ال٨ك٠ ال٩امل لخهٍغ

 :ل٨ً ٖلى اإلاؿخىي الخاعجي،ؤي بالخى٣ل بلى اإلا٣غ اإلانهي للم٩ل٠ و ًى٣ؿم بلى 

 الخحليم في اإلاحاضبت : أوال 

                                                      
،مكتبة بن موسى 2عواد مصطفى و زٌن ٌونس،الرقابة الجبائٌة على المكلفٌن بالضرٌبة فً النظام الجبائً الجزائري،ط1

 12،ص2010/2011السعٌد الوادي،
 12 عوادي مصطفى و زٌن ٌونس،المرجع نفسه،ص2

3
Thierry Lamulle.droit fiscal.loi de finances 2002 et collectif budgètaire 2002     

inclus.gualino.2002/2003 .p197. 
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داث الجباثُت اإلا٨خدبت مً َٝغ اإلا٩لٟين و ٞدو  ٣هض به ظمُ٘ الٗملُاث الغامُت بلى مغا٢بت الخهٍغ ٍو

ت مضي مهضا٢ُتها   (1)مداؾبخه و الخإ٦ض مً مضي جُاب٣ها م٘ اإلاُُٗاث اإلااصًت و ٚيرها ختى ًدؿنى مٗٞغ

ما٫ ٖلى ؤهه113و اؾخصىاءا ٢ض ههذ اإلااصة  ًجب ؤن ًخم الخد٤ُ٣ في الضٞاجغ ) مً ٢اهىن الغؾم ٖلى ع٢م ألٖا

اإلاداؾبُت في ٖين اإلا٩ان،ماٖضا بطا جم ج٣ضًم ال٩ل٠ َلبا م٨خىبا ٣ًط ي ب٨ٗـ طل٪ وجم ٢بىله مً َٝغ 

اإلاهلخت،ؤـى في خالت ٢ىة ٢اهغة مشبخت ٢اهىها مً َٝغ اإلاهلخت ،ال ًم٨ً لإلصاعة الجباثُت مماعؾت الخد٤ُ٣ 

اإلاداؾبي بال ٖلى اإلا٩لٟين اإلالؼمين بمؿ٪ الضٞاجغ و الىزاث٤ اإلاداؾبُت التي ٞغى ال٣اهىن الخجاعي و الجباجي 

مؿ٨ها ؤي ؤهه بُٛاب هظه الىزاث٤ ال ًم٨ً بظغاء هظا الىٕى مً الخد٤ُ٣ هظا مً ظهت مً ظهت ؤزغي ال 

ًم٨ً مباقغة الخد٤ُ٣ بال مً َٝغ ؤٖىان ؤلاصاعة الجباثُت الظًً لهم عجبت مغا٢ب ٖلى ألا٢ل الظًً ٣ًىم 

ُت ًٖ اإلا٩ل٠ اإلاٗني بٗملُت اإلاغا٢بت   .بإٖما٫ جمهُضًت حؿمذ له بإزظ نىعة مؿخٞى

و ًخمشل هظا ؤلاظغاء بسخب مل٠ هظا ألازير الظي ٌكمل ٖلى ظمُ٘ الىزاث٤ و اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بيكاَه و 

داث الخانت بجمُ٘ الًغاثب و الغؾىم الخايٗت لها و بٗض ظم٘ ٧ل الىزاث٤ و اإلاٗلىماث التي  ٦ظل٪ الخهٍغ

يها مل٠ اإلا٩ل٠ ٣ًىم الٗىن اإلاد٤٣ بضعاؾتها طل٪ للخإ٦ض مً ؤجها ٧املت و صخُدت م٘ مؿ٪ و زاث٤  ٌؿخٞى

ت لؿير مهمخه ٖلى ؤخؿً وظه منها   :يغوٍع

  (ألانى٫ و الخهىم  )بُان م٣اعن بين ميزاهُاث اإلااؾؿت. 

  بُان مداؾبي مً زال٫ ظضو٫ خؿاباث الىخاثج. 

  ما٫ اإلاٟٗى ،الخسًُٟاث اإلاُب٣ت و الغؾىم اإلاؿضصة ٦ما ًجب ما٫ اإلاٗلً ٖىه ،ع٢م ألٖا ع٢م ألٖا

الضزل ؤلاظمالي اإلاهغح به مً َٝغ اإلا٩ل٠ اإلاٗني بالغ٢ابت و ٦ظل٪ ٞدو مضي جغابِ :الخإ٦ض مً 

 .ٖىانغ اإلاِٗكت م٘ الضزل اإلاهغح به

ومً ؤظل ؤلاخاَت ال٨بري بمل٠ اإلاٗني باإلاغا٢بت ًم٨ً لٗى اإلاغا٢ب ال٣ُام ببدىر زاعظُت التي ًم٨ً ؤن جخم 

اث منها   :ٖلى ٖضة مؿخٍى

 البىى٥ و اإلاهاٝع مً ؤظل مغا٢بت خغ٦ت ألاعنضة. 

  مهالح الجماع٥ ُٞما ًسو اإلااؾؿاث اإلاهضعة و اإلاؿخىعصة. 

 ؤلاصاعاث الٗمىمُت. 

 ً(2). الؼباث 

بت ٦أزغ زُىة وهظا بةعؾا٫  ما٫ الؿالٟت الظ٦غ،ًإحي بالم اإلا٩ل٠ بالًٍغ بٗض بجمام اإلاد٤٣ ٧ل هظه ألٖا

اعة مٟاظئت في خالت  بقٗاع بالخد٣ُ٣اث مً ؤظل الكغوٕ في الخد٤ُ٣ اإلاداؾبي الض٤ُ٢ ،٦ما ًم٨ً ال٣ُام بٍؼ

الضعاؾت اإلاؿب٣ت للم٩ل٠ التي ؤْهغث حكىحهاث زُيرة للم٩ل٠ ؤو ٖلم اإلاد٤٣ بىظىص مداؾبت زُٟت خُض 

                                                      
1

 67الرقابة الجبائٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق،ص:  سهام كرودي 
مذكرة )آٌت بلقاسم المٌة،آلٌات و إجراءات الرقابة الجبائٌة فً الجزائر و دورها فً الحد من ظاهرة التهرب الضرٌب2ً

 36،ص2013/2014،جامعة آكلً محند و الحاج ،البوٌرة(الماستر
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بت ؤلاصاعة الجباثُت بظغاء ظغص  ًسص ى اإلاد٤٣ بزٟاءها مً َٝغ اإلا٩ل٠ بطا جم بٖالمه و ٦ظل٪ في خالت ٚع

اعة اإلاٟاظئت ال ًم٨ً ؤن جخم بال بدًىع مضًغ اإلااؾؿت شخهُا وفي ألاو٢اث  خ٣ُ٣ي للمسؼون ، ٞهظه الٍؼ

٤ بعؾا٫ بقٗاع بالخد٤ُ٣ ؤو حؿلُمه له و  اإلاسههت للٗمل،ٖلى ؤن ًخم بقٗاع اإلا٩ل٠ بظل٪ مؿب٣ا ًٖ ٍَغ

ش بعؾا٫ ؤلاقٗاع10ؤن ٌؿخُٟض مً ؤظل ؤصوى للخدًير مضجه   (1) .  ؤًام ابخضءا مً جاٍع

 :ًجب ؤن ًبين ؤلاقٗاع بالخد٤ُ٣ ما ًلي 

 ش وو٢ذ بضاًت الخد٤ُ٣ الخد٤ُ٣  .جاٍع

  مضة الخد٤ُ٣. 

 الخ٣ى١ ، الًغاثب ، الغؾىم و٦ظا الىزاث٤ التي ًُل٘ ٖليها. 

ًم٨ً بظغاء ع٢ابت مٟاظئت صون بقٗاع اإلا٩ل٠،وطل٪ مً ؤظل اإلاٗاًىت الخ٣ُ٣ُت وفي هظه الخالت ٌؿلم ؤلاقٗاع 

اعة اإلاٟاظئت)بالخد٤ُ٣ م٘ بضًت الخد٤ُ٣ ُٞٛاب ؤلاقٗاع بالخد٤ُ٣ ًلغي جماما بظغاء الخد٤ُ٣ باؾخصىاء  (الٍؼ

اعة ٣ًىم اإلاد٤٣ مىظ الُىم ألاو٫ مً اه٣ًاء اإلاضة اإلادضصة ب   ؤًام باإلجها٫ 10التي ٌؿلم ؤلاقٗاع و٢ذ الٍؼ

اعة ؤما٦ً ؤلاهخاط  م٘ مؿيري اإلااؾؿت بٗين اإلا٩ان و ٌؿخٟؿغ ًٖ َبُٗت الٗمل و اليكاٍ اإلاماعؽ م٘ ٍػ

 ً  ،اإلادالث اإلاهىُت التي حؿمذ بإزظ هٓغة قاملت خى٫ الىيُٗت الخ٣ُ٣ُت للماؾؿت خُض ًجب (2)،الخسٍؼ

 :ظم٘ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بـ 

  اليكاٍ الغثِس ي و الشاهىي للماؾؿت. 

 ُ٘ؾٗغ الخ٩لٟت،ؤؾٗاع الب. 

 وؾاثل ؤلاهخاط اإلاؿخٗملت. 

  ػباثً اإلااؾؿت ومىعصحها. 

 نلت اإلااؾؿت م٘ الٟغوٕ ألازغي،الكغ٦ت ألام و ٞغوٖها. 

باإلياٞت بلى ٧ل هظا ًجب ٖلى اإلاد٤٣ الخإ٦ض مً الصخت الك٩لُت للمداؾبت ،طل٪ بإجها جلم ظمُ٘ الىزاث٤ و 

 اإلاؿدىضاث ال٣اهىهُت 

،صٞتر الجغص 09 و اإلاخمشلت في صٞتر الُىمُت خؿب اإلااصة 11 بلى 09التي ًىو هلها ال٣اهىن الخجاعي في اإلاىاص مً 

 .10خؿب اإلااصة 

ت بٗض الضعاؾت الك٩لُت  ٍغ اصة ٖلى طل٪ ًجب الخإ٦ض مً مُاب٣ت ال٨خابت اإلاىظىصة بهظا الضٞتر الخبًر ٍػ

اث و اإلابُٗاث و  ُت ؤي في مًمىن مً بُنها خؿاب اإلاكتًر للمداؾبت ًجب الخُغ١ بلى الضعاؾت اإلاىيٖى

                                                      
  بن عمارة منصور،إجراءات الرقابة المحاسبٌة و الجبائٌة،دار هومة للطباعة و النشر 1

 24،ص2011و التوزٌع،الجزائر،
2

 25ص:  المرجع نفسه 
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لى هظا ٞةهه مً الًغوعي ٖلى اإلاد٤٣ مغاظٗت هظه  اإلاسؼوهاث ٧ىجها اإلاهضع ألاو٫ و ألاؾاس ي للتهغب ٖو

 .الخؿاباث الشالزت 

داث اإلا٩ل٠ وهىا ًىظض مجا٫  وبٗض ٢ُام الٗىن اإلاد٤٣ بالخد٤ُ٣ ًخىنل بلى هخاثج ٢ض ج٩ىن مسالٟت لخهٍغ

ذ اإلا٩ل٠ وفي هظه الخالت ٌٗض  بُت ؤو ٢ض ج٩ىن هظه الىدُجت مُاب٣ت لخهاٍع بٌٗ الخٗضًالث في ال٣اٖضة الًٍغ

ُه ألاخاصي و الشىاجي  م بىٖى  .مً الًغوعي بظغاء حٗضًالث بةجبإ ؤلاظغاءاث الٗاصًت للخ٣ٍى

 : الخحليم اإلاصىب في اإلاحاضبت :   ـ  ثاهيا 

٣ت مً َغ١ الغ٢ابت الجباثُت التي جم بؾخدضاثها بمىظب ٢اهىن اإلاالُت لؿىت   ، خُض ج٣خهغ 2010هى ٍَغ

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

بت  خُض ًسً٘ الخد٤ُ٣ اإلاهىب في اإلاداؾبُت لىٟـ ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت في الخد٤ُ٣ اإلاداؾبي و اإلا٩ل٠ بالًٍغ

ب  مدل الخد٤ُ٣ اإلاهىب ًخمخ٘ بىٟـ الًماهاث اإلامىىخت في بَاع الخد٤ُ٣ اإلاداؾبي ،ٚير ؤن َاب٘ الخهٍى

ىان اإلاد٣٣ين جىيُده ٖلى ؤلاقٗاع بالخد٤ُ٣ باإلياٞت  الظي ًخميز به هظا الىٕى مً الخد٤ُ٣ ًىظب ٖلى ألٖا

 (1) .بلى الٗىانغ التي ًيبغي ؤن ًدملها هظا ألازير 

 

 الخحليم اإلاعمم في مجمل الىضعيت الجبائيت الشاملت :    ـ ثالثا 

 لِكمل ألاشخام الُبُُٗين باليؿبت 1992 مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت 23ؤوص ئ هظا ؤلاظغاء بمىظب اإلااصة  

ً ظباجي في الجؼاثغ ؤم ال  غ لضحهم مَى بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي،ؾىاء جٞى  ،ٖىضما ج٩ىن لضحهم التزاماث (2)للًٍغ

بت   .مخٗل٣ت بهظه الًٍغ

 (3)  ٞهى مجمٕى الٗملُاث التي تهضٝ بلى ٦ك٠ الٟاع١ اإلاىظىص بين الضزل اإلاهغح به و الضزل الخ٣ُ٣ي

ٞالهضٝ مىه البدض و الخد٤٣ مً الاوسجام الخانل بين اإلاضازُل اإلاهغح بها و الخالت اإلاالُت اإلا٩ىهت لىمِ 

م،وال ًخم اللجىء بلى الخد٤ُ٣ اإلاٗم٤ في الىيُٗت الجباثُت .و.م.ى. مً 98١ و 6مِٗكخه خؿب هو اإلااصجين 

 .الكاملت بال في خالت وظىص ؤوكُت ؤو مضازُل مخملو منها 

وهٓغا لُبُٗت الخد٤ُ٣ في الىيُٗت الجباثُت الكاملت ٞال ًم٨ً ألي شخو ال٣ُام به ٣ِٞ خضص ٢اهىن 

 IRGؤلاظغاءاث الجباثُت ؤن ال٣ُام به ال ٩ًىن بال مً ٖىن بصاعي بغجبت مٟدل ٖلى ألا٢ل،ُٟٞما ًخٗل٤ بـ 

ش 15للصخو الُبُعي ؤوظب ال٣اهىن ُٞه ٖىهغ بٖالم اإلا٩ل٠ لخدًير مداؾبخه في ؤظل   ًمى ابخضاء مً جاٍع

الاؾخالم م٘ ؤلاقاعة بلى خ٣ه في الاؾخٗاهت بمؿدكاع ،٦ما ؤهه و جدذ َاثلت البُالن ؤن ًمخض الخد٤ُ٣ لٟترة 

ش الاؾخالم ، ٦ما ًمضص ٞترة الؿىت ؤٖاله بإظل ًمىذ ٖىض الًغوعة للم٩ل٠ وبىاءا  جٟى١ ؾىت واخضة مً جاٍع
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 13،ص2015 وزارة المالٌة ،المدٌرٌة العامة للضرائب،مٌثاق المكلفٌن بالضرٌبة الخاضعٌن للرقابة ،
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غ ألاعنضة في الخاعط ، ٦ظل٪ ًم٨ً ؤن جمضص بـ   ًىم اإلاظ٧ىعة في 30ٖلى َلبه بةظغاء ٖملُاث الخىيُذ ؤو جبًر

 . اإلامىىخت للم٩ل٠ مً ؤظل الغص19اإلااصة 

اث الخؿاباث ٖىضما ال ٌؿخُُ٘ ج٣ضًمها في ؤظل   ٦30ظل٪ جمضص اإلاضة لإلصاعة مً ؤظل الخهى٫ ٖلى ٦كٞى

ًىم ابخضءا مً َلب ؤلاصاعة ؤو الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث اإلاُلىبت مً َٝغ الؿلُاث ألاظىبُت ٖىضما ج٩ىن 

 ، ٦ما جمضص مضة الؿىت ؤٖاله بلى ؾيخين في (1) ؤو مخدهل ٖليها مً الخاعط/ للم٩ل٠ اإلاد٤٣ مٗه مضازُل مً 

 .خالت ا٦دكاٝ وكاٍ زٟي 

بت مً ؤظل الخًىع بلى ؤقٛا٫ ازخخام الخد٤ُ٣ ،  وفي جهاًت الخد٤ُ٣ ٌؿخضعي اإلاٟدل اإلاد٤٣ اإلا٩ل٠ بالًٍغ

بت خؿب ؤلاظغاءاث الٗاصًت لظل٪  هغح بالٟغ١ بين الضزل اإلاهغح به و الضزل الخ٣ُ٣ي،ُٞٗاص ج٣ُم الًٍغ ٍو

 .قإهه قإن وؾاثل الخد٤ُ٣ ألازغي 

م بالىخاثج اإلاخدهل ٖليها وله ؤظل   ًىم للغص ٖليها وفي 40وللم٩ل٠ الخ٤ في ؤن حٗلمه ؤلاصاعة ٖىض بٖاصة الخ٣ٍى

 ٌ ًٚىن طل٪ له ؤن ًُلب الكغوخاث ؤو الخٟؿيراث مً ؤلاصاعة ؤو الٗىن ل٩ي حؿاٖضه في الغص ،ٞةطا ٞع

 (2) .َلبه ٞٗلى الٗىن ؤن ٌٗلم اإلا٩ل٠ ٦خابُا بٗضم ٢بىلها

 الخيطيم بين ؤلاداراث   -2

غ١ ظضًضة للخسلو مً صٞ٘ التزاماتهم  بي ببٌٗ اإلاخٗاملين اهخدا٫ ؤؾالُب َو ل٣ض ؤصي الخىؾ٘ الًٍغ

الجباثُت ،هظا ما ػاص في جىؾُ٘ خل٣ت التهغب و ؤنبدذ الاصاعة الجباثُت ٚير ٢اصعة و خضها ٖلى مجابهت هظه 

آلاٞت،مما اؾخىظب وي٘ ؾُاؾت ميسجمت إلاداعبت هظا اإلاغى ج٣ىم ٖلى الخيؿ٤ُ بين 

ً ٞغ١  (الًغاثب،الجماع٥،الخجاعة،البىى٥)ؤلاصاعاث وهي ما حٗٝغ بلجان الخيؿ٤ُ و التي بضوعها ج٣ىم بخ٩ٍى

مسخلُت حٗمل ٖلى مؿخىي ٧ل والًت ولهظا ٞةن ؤٖىان بصاعة الًغاثب الظًً لهم عجبت مغا٢ب ٖلى ألا٢ل 

،ًخمخٗىن بهالخُت الى٢ٝى ؤمام ٧ل ؤوظه،و ؤؾالُب التهغب مؿخُٗىين في طل٪ باإلاٗلىماث التي جدىػها 

 .ؤلاصاعث ألازغي التي ًمى٘ ٖليها ؤلاخخجاط بالؿغ اإلانهي 

 الخيطيم بين ؤلادارة الضزيبيت و إدارة الجمارن : الفزع ألاٌو 

وطل٪ بخ٣ضًم َلب بليها بسهىم ماؾؿت ٢ُض الخد٤ُ٣ ؾىاء ؤ٧اهذ ماؾؿت زانت ؤو ٖامت مً ؤظل 

ت ٢ُمت الؿل٘  و٢اعهتها بخل٪ اإلاهغح بها لخبين الٟغو٢اث بن وظضث و طل٪ إلاا لها  (اإلاهضعة ؤو اإلاؿخىعصة )مٗٞغ

الث اإلاكبىهت مً ٞبل اإلااؾؿاث  مً بم٩اهُت اؾخ٣هاء للمٗلىماث بكإن خغ٦ت عئوؽ ألامىا٫ و الخدٍى

اإلاالُت ،باٖخباعها خل٣ت ونل بين الضازل و الخاعط ،٦ما جلؼم بصاعة الجماع٥ بالخبلُٜ الخل٣اجي ب٩ل اإلاٗلىماث 

 .التي جسو ؤلاؾتراص الخانت باإلا٩ل٠

 الخيطيم بين ؤلادارة الجبائيت و إدارة البىىن: الفزع الثاوي 
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. المرجع نفسه
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ش  ل 12بمىظب الخٗلُم الهاصع بخاٍع ت الٗامت للًغاثب ًجب ٖلى ٧ل اإلااؾؿاث البى٨ُت 1992 ؤبٍغ  ًٖ اإلاضًٍغ

اث اإلا٩لٟين وخغ٦ت  ا ٧ل اإلاٗلىماث التي جُلبه بصاعة الًغاثب و اإلاخٗل٣ت والتي جسو ٦كٞى ؤن ج٣ضم بظباٍع

ه  عئوؽ ألامىا٫ ، ٞهظا ٌؿاٖض اإلاٟدل مً الخإ٦ض مً جُاب٤ ماهى مسجل مً مداؾبت اإلااؾؿت و ماجدخٍى

اث البى٨ُت  (1) .ال٨كٞى

ط .ب. مً 51١لظل٪ ٞالبىى٥ بةٖخباعها ماؾؿاث مالُت ٞهي ملؼمت بهٟت زانت بهٟت زانت بىو اإلااصة 

ؤو  ؤي ...بةعؾا٫ بقٗاع زام لإلصاعة الجباثُت بٟخذ و ب٢ٟا٫ ٧ل خؿاب ببضإ ؤو الؿىضاث ؤو ال٣ُم ؤو ألامىا٫

 .خؿاباث ؤزغي حؿيرها ماؾؿاتهم بالجؼاثغ

 الخيطيم بين ؤلادارة الجبائيت و مصالح الخجاريت: الفزع الثالث 

خجلى طال٪ مً زال٫ زمً البُ٘ و الكغاء للمىاعص التي حؿخٗملها اإلااؾؿت ؤو قغ٦ت ٢ُض الخد٤ُ٣ ، ٦ما  ٍو

إلاٟدل الًغاثب ؤن ًُل٘ ٖلى مدايغة الًبِ اإلاغاؾلت مً ٢بل اإلاهلخت بلى اإلا٩ل٠ وطل٪ بسهىم 

اصة في ألاؾٗاع بك٩ل مسال٠ لل٣اهىن : اإلاسالٟاث اإلاخٗل٣ت بــــــــ   (2) . البُ٘ و الكغاء صون ٞاجىعة و ٦ظا الٍؼ

 الخيطيم بين ؤلادارة الجبائيت و الجهاث اللضائيت : الفزع الزابع 

ٞٗلى الجهاث ال٣ًاثُت بباٙل ؤلاصاعة الجباثُت ل٩ي جخضزل ٦ُٝغ مضوي في بظغاءاث اإلادا٦مت و ٖليها ؤن جُب٤ 

ال٣ٗىباث اإلاىاؾبت إلابالٜ اإلاخملو منها مً ؤظل عصٕ اإلاتهغب و ٖضم ٖىصجه للٟٗل مغة ؤزغي لظل٪ جدى٫ 

 الؿلُاث ال٣ًاثُت ٧ل اإلاٗلىماث التي بدىػتها ُٞما ًسو اإلاسالٟاث الجباثُت لإلصاعة الًغاثب 

 اإلاعلب الثالث ألالياث العللبيت 

بُت هظا ما هالخٓه في الخٗضًالث ألازيرة  حٗض الىؾاثل ال٣ٗابُت مً ؤهم وؾاثل مٗالجت ْاهغة التهغب الًٍغ

  مً ٢اهىن الًغاثب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت 303في ٢ىاهين اإلاالُت و مشا٫ طل٪ الخٗضًل ألازير لىو اإلااصة

وهظا بمًاٖٟت ال٣ٗىباث اإلاالُت ٖلى اإلاتهغبين، وهظا بن ص٫ ٖلى ش يء ٞةن ًض٫ ٖلى مؿاًغة اإلاكٕغ الجؼاثغي 

بي هظا بالخٗضًل اإلاخىانل  ب الًٍغ ٤ُ ؤو   الغبِ الجؼاءاث و التهٍغ لألويإ الا٢خهاصًت ومداولت مىه الخٞى

 .للجؼاءاث اإلاالُت

 :العلىباث الجبائيت - (1

بت الىاظبت الضٞ٘  جخسظ نىع الٛغاماث الجباثُت و اإلاهاصع التي جى٢٘ ٖلى اإلاخملو منها بٌٛ الىٓغ ًٖ الًٍغ

 .، جسخل٠ ال٣ٗىباث مً هو آلزغ مًمىها وم٣ضاعا وبن ٧اهذ ظمُٗها جخ٤ٟ ٖلى ٞغى الٛغاماث 

 :  في مجاٌ كاهىن الضزائب اإلاباشزة و الزضىم اإلامثلت : الفزع ألاٌو 

                                                      
1

 72مرجع سابق،ص: عباس عبد الرزاق
2

 73ص: المرجع نفسه



تحليل ظاهرة التهرب الضريبي و أليات مكافحته: الفصل الثاني   

 

64 
 

داث بالىظىص في آظاله " بت جل٪ اإلاخٗل٣ت بٗضم ج٣ضًم الخهٍغ بن ؤو٫ ٚغاماث ٢ض ًخٗغى لها اإلا٩ل٠ بالًٍغ

٣ت مباقغة إلاسالٟاث ؤلاظغاءاث الجباثُت 30.000: اإلادضصة بخُب٤ُ ٚغاماث مالُت مدضصة بـــ   صط جل٣اثُا وبٍُغ

٣ت مباقغة إلاسالٟت الاظغاءاث الجباثُت 192 مً وبمىظب اإلااصة 194/1َب٣ا للماصة   جٟغى جل٣اثُا و بٍُغ

ذ 192و بمىظب اإلااصة , مً 194/1َب٣ا للماصة   جٟغى جل٣اثُا ٚغامت ظباثُت ٖلى ٧ل م٩ل٠ لم ٣ًضم الخهٍغ

بت ٖلى و بما ٖلى ؤعباح الكغ٧اث بمًاٖٟت اإلابلٜ اإلاٟغوى بيؿبت , الؿىىي خؿب الخالت  اما بهضص الًٍغ

اصة الى  % 25 ذ بٗض اه٣ًاء 322 ما هى مدضص مً اإلااصة  % 20او  % 10لخسٌٟ هظه الٍؼ  بزغ ج٣ضًم الخهٍغ

 .آلاظا٫ اإلادضصة

اء  ذ اإلا٩ل٠ ها٢و ؤو ٚير صخُذ ُٞما ًخٗل٤ بالٗىانغ التي حٗخمض ٖليها الاصاعة لخدضًض ٖو ٖىضما ٩ًىن جهٍغ

بت   :ًؼصاص مبلٜ الخ٣ى١ اإلاخملو منها ٧اآلحي, الًٍغ

 . صط50.000بطا ٧ان اإلابلٜ اإلاخملو مىه ٌؿاوي ؤو ٣ًل ًٖ % 10وؿبت - 

ه200.000صط ًٖ 50.000بطا ٧ان اإلابلٜ اإلاخملو مىه ًٟى١ % 15وؿبت -   . صط ؤو ٌؿاٍو

 . صط200.000بطا ٧ان مبلٜ الخ٣ى١ اإلاخملو منها ًٟى١ % 25وؿبت - 

اصاث ج٣ضع بـــ -   :و في خالت مداولت اؾخٗما٫ مىاوعاث و َغ١ جضلِؿُت جُب٤ ٍػ

ا ؤ٢ل مً %100وؿبت -   . صط5.000.000بطا م٣ضاع الخ٣ى١ اإلاخملو منها ؾىٍى

ا ؤ٦ثر مً  %200وؿبت -   . صط 5.000.000بطا ٧ان م٣ضاع الخ٣ى١ اإلاخملو منها ؾىٍى

 صط ٧ل شخو ًخهٝغ 30.000 صظالى 10.000 مً هظا ال٣اهىن ٞخٗا٢ب بٛغامت جتراوح مً 304ؤما اإلااصة 

٘ الًغاثب ال٣ُام بمهامهم ىان اإلِااهلين مٗاًىت مسالٟاث حكَغ ٣ت ٧اهذ بدُض ًخٗظع ٖلى ألٖا  .بإي ٍَغ

 مغاث في خالت 03 صط و جًا٠ٖ 50.000و في خالت ٚل٤ اإلادل ألؾباب تهضٝ إلاى٘ الغ٢ابت جدضص الٛغامت ب 

 .بظغاء مٗاهخين مخخالُخين و ٧ان اإلادل مٛل٤

 ًٖ اإلاكاع٦ت في اٖضاص او اؾخٗما٫ مٗلىماث ًشبذ ٖضم صختها مً ٢بل و٦ُل او زبير ٦306ما ٖا٢بذ اإلااصة 

بهٟت اٖم ٧ل شخو او قغ٦ت جخمشل جخمشل مهىتها في مؿ٪ السجالث اإلاداؾبُت او في اإلاؿاٖضة ٖلى مؿ٨ها 

 : لٗضة ػباثً بٛغامت ٢ضعها 

 صط في الشالشت و ه٨ظا صوالُ٪ 3.0000,  صط في الشاهُت 2.000,صط ًٖ اإلاسالٟت الاولى اإلاشبخت ٖلُه 1.000

 صط ٖلى ٧ل مساٞت ظضًضة صون ان ٌؿخىظب طل٪ الخمُيز ُٞما اطا اعج٨بذ مً شخو واخض 1.000بةياٞت 

 .او لضي ٖضة م٩لٟين اما الخ٣ٗب ؤو بالتزامً 

لؼم بالخًامً ٧ل اإلاسلٟاث و ػبىهه بضٞ٘ الٛغامت  (1).  ٍو

                                                      
1

 180-179مرجع سابق،ص: بوعون ٌحٌاوي نصٌرة
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 في مجاٌ الضزائب غير مباشزة: الفزع الثاوي 

ين مً ال٣ٗىباث الجباثُت   .٣ٖىباث زابخت و ٣ٖىباث وؿبُت, في مجا٫ ميز اإلاكٕغ بين هٖى

 (2) ال٣ٗىباث الشابخت:أوال 

 خُض ٌٗا٢ب ٖلى ظمُ٘ اإلاسالٟاث لألخ٩ام ال٣اهىهُت و الخىُٓمُت اإلاخٗل٣ت بالًغاثب 325و طل٪ بىو اإلااصة 

 527 الى 524 صط م٘ مغاٖاة ألاخ٩ام اإلاىهىم ٖليها في اإلاىاص 25.000صط الى 5.000الٛير مباقغة بٛغامت مً 

 .مً ال٣اهىن 

 (3)٣ٖىباث وؿبُت : زاهُا 

بت ؤو الغؾم ٚير اإلاؿضص صون ؤن ٣ًل مبلٜ  ت إلابلٜ الًٍغ ٟٞي خلت الخملو مً الخ٣ى١ ٌٗا٢ب بٛغامت مؿاٍو

 .صط25.000الٛغامت ًٖ 

هظا في الخالت الٗاصًت ؤما في خالت اؾخٗما٫ َغ١ اخخُالُت و مهما ٧ان مبلٜ الخ٣ى١ مىيٕى الٛل و ٦ظا في 

 . اإلاخٗل٣ت بإهىإ ال٨دى٫ الٛيرة 530/2الخالت اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة 

 ٞخٗا٢ب ٧ل مً ًجٗل بإي 537ؤما اإلااصة . صط ٦50.0000ما جدضص الٛغامت ب٠ًٗ الخ٣ى١ و ؤن ال ج٣ل ًٖ 

اثٟهم بٛغامت مً  ً ٖلى جإصًت ْو ىان اإلا٩لٟين ٚير  ٢اصٍع  .صط100.000 صط بلى 10.000وؾُلت ٧اهذ ألٖا

ٌ ج٣ضًم الىزاث٤ ؤو بجالٞها ٢بل اه٣ًاء آلاظا٫ اإلادضصة لخٟٓها،حٗا٢ب اإلااصة  ىض ٞع  بٛغامت مً 537ٖو

 .صط10.0000 صط بلى 1.000

 حٗا٢ب ٖلى اإلاكاع٦ت في بٖضاص ؤو اؾخٗما٫ و زاث٤ ؤو مٗلىماث ًشبذ ٖضم صختها مً َٝغ 544في خين اإلااصة 

 . الؿاب٣ت الظ٦غ 306مداؾب ؤو زبير ظباجي ؤو ٧ل مً له هظه الهٟت بىٟـ الٛغاماث اإلا٣غعة في اإلااصة 

 ؤن ٧ل مسالٟت للمى٘ مً مماعؾت مهً عظل ؤٖما٫ ؤو مؿدكاع ظباجي ؤو زبير ؤو مداؾب 545وخؿب اإلااصة 

ختى بغجبت مؿير ؤو مؿخسضم،اإلا٣غعة في خ٤ ألاشخام اإلاشبذ اتهامهم في اٖضاص مىاػهاث وظغوص و خؿاباث و 

وزاث٤ مؼوعة مً ؤي هٕى ،٢ضمذ مً ؤظل جدضًض الًغاثب ؤو الغؾىم اإلاتربت ٖلى ػباثنهم ٌٗا٢ب بٛغامت مً 

 5.000 ؤيٗاٝ هظه الغؾىم صون ؤن ج٣ل ًٖ 03 صط وفي خالت الخملو ٞلٛغامت حؿاوي 10.000 بلى 1.000

 .456صط خؿب اإلااصة 

 في مجاٌ كاهىن الزضم على ركم ألاعماٌ : الفزع الثالث 

 لخٗا٢ب ٖلى مً ًسال٠ ألاخ٩ام ال٣اهىهُت و الىهىم الخىُٓمُت اإلاخٗل٣ت بالغؾم ٖلى 114ظاءث اإلااصة 

بلى 1.00صط وفي خالت الُغ١ الخضلِؿُت ًدضص اإلابلٜ مً 2.500 بلى 500ال٣ُمت اإلاًاٞت بٛغامت جتراوح بين 

 .صط5.00

ت اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة   مً هظا ال٣اهىن،جُب٤ ٖليها ٚغامت ظباثُت ج٣ضع (1) 60وفي خالت ٖضم ويىح الهٍى

مً هظا ال٣اهىن جُب٤ ٖلُه ٚغامت ظباثُت 2 61صط و٧ل مسالٟت لإللتزاماث اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة 1.000:بـ 

 .صط5.000صط و 1.000جتراوح ما بين 

                                                      
2

 .2003 من قانون المالٌة لسنة54م،معدلة بموجب المادة .غ.ض. من ق523 المادة 
3

 .2015م لسنة . من ق41 و المادة 2003 من قانون المالٌة لسنة55م ،معدلة بموجب المادة .غ.ض. من ق524 المادة 
1

األشخاص الطبٌعٌٌن أو المعنوٌٌن الذٌن ٌقومون بأعمال خاضعة للرسم على القٌمة المضافة،أن ٌضعوا بصفة "أ تنص على .ر.ر. من ق60 المادة

جلٌة عند مدخل المبنى الذٌن ٌمارسون فٌه نشاطا رئٌسٌا أوجزئٌا،لوحة تحمل اسمهم و لقبهم،أو عنوان المؤسسة و طبٌعة نشاطهم مالم ٌتوفروا 
 "على وسائل تعرٌف أخرى مثل الالفتات
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ما٫ الؿىىي اإلاهغح به ٚير ٧اٝ ؤو ؤن الخهم َب٤ في ٚير مدله ًًاٝ بلى  بطا جبين بٗض الخد٤ُ٣ ؤن ع٢م ألٖا

 : اليؿب الخالي116مبلٜ الغؾىم اإلاخملو منها خؿب اإلااصة 

 10 صط50.000٪ بطا ٧ان مبلٜ لغؾىم اإلاخملو منها ٣ًل ؤو ٌؿاوي. 

 15 ًصط20.000٪بطا ٧ان مبلٜ لغؾىم اإلاخملو منها ؤ٦ثر م  

 .٪ ٖلى مجمل الغؾىم اإلاخملو منها 100وفي خالت الُغ١ الخضلِؿُت جُب٤ وؿبت 

اثٟهم122ؤما اإلااصة  ىان في وي٘ ٌؿخدُل ٖليهم ال٣ُام بْى   ٖا٢بذ ٖلى مً ًجٗل ألٖا

 . صط10.000 بلى 1.000بٛغامت مً 

 

 في مجاٌ كاهىن العابع : الفزع الزابع 

٤ اؾخٗما٫ آلاالث اإلاكاع بليها في اإلااصة  بت للكبهت ،ًٖ ٍَغ  04بن ٧ل مىاوعة ٚاًتها الٛل ؤو حٍٗغٌ الًٍغ

بت مخملو منها  ٘ الجاعي به الٗمل باليؿبت ل٩ل يٍغ  .ٌٗا٢ب ٖليها بال٣ٗىباث اإلاىهىم ٖليها في الدكَغ

 33 صط خؿب اإلااصة 10.000ٚير ؤهه في خالت اؾخٗما٫ آلت بضون جغزُو مً ؤلاصاعة ٞةن الٛغامت ال ج٣ل ًٖ 

ٍ خضصث الٛغامت في خالت الخملو مً الغؾىم بسمـ مغاث هظه الغؾىم . مً 35/2١ٍ ؤما اإلااصة .مً ١

ىان اإلااهلين في خالت جمىٗهم مً ال٣ُام 37صط و اإلااصة 2.000وال ج٣ل ًٖ   ٦ظل٪ ههذ ٖلى مً ًجٗل ألٖا

 . صط100.000 بلى 10.000بمهامهم بٛغامت جتراوح بين 

 و 500 ظٗلذ ٧ل مسالٟت ألخ٩ام صٞ٘ َاب٘ ألاوعا١ ال٣ابلت للخضاو٫ ؤو ٚير ٢ابلت للخضاو٫ بٛغامت بين 90واإلااصة 

 . صط50.000

 بالخًامً ٖلى اإلا٨خدب ؤو ال٣ابل ؤو اإلاؿخُٟض ؤو 90 التي ههذ ٖلى ؤن جُب٤ الٛغامت في اإلااصة 91واإلااصة 

ت ؤو ٚير اإلااقغ ٖليها مً ؤظل الُاب٘ وطل٪ في خالت مسالٟت ؤخ٩ام اإلاىاص   77اإلآهغ ألاو٫ للىع٢ت ٚير اإلاضمٚى

 . مً ال٣اهىن 86بلى 

 : ٣ٌٗب ٖليها بٛغامت ج٣ضع بـ 1)101.100.19( ظاء ٞيها ؤن ٧ل مسالٟت ألخ٩ام اإلاىاص106في خين اإلااصة 

 10 صط50.000٪ بطا ٧ان مبلٜ لغؾىم اإلاخملو منها ٣ًل ؤو ٌؿاوي. 

  صط200.000 وؤ٢ل ؤو ٌؿاوي 50.000٪ بطا ٧ان مبلٜ الغؾىم اإلاخملو منها ؤ٦ثر مً 15وؿبت. 

 صط200.000 اإلاخملو مىه ؤ٦ثر مً بطا ٧ان مبلٜ الغؾىم٪25وؿبت . 

٪ ٖلى ٧ل الخ٣ى١ اإلاخملو منها و حؿخد٤ هظه 100وفي خالت اؾخٗما٫ َغ١ جضلِؿُت جُب٤ الٛغامت بيؿبت 

الٛغامت ًٖ ٧ل ٣ٖىص ؤو مدغعاث و بًهاالث ؤو بًغاصاث ًٖ ٧ل ٖملُت لم ٌؿضص منها عؾم الُاب٘ ،و الخض 

 . صط500ألاصوى للٛغامت هى 

 في مجاٌ كاهىن الدسجيل : الفزع الخامظ 

                                                                                                                                                                      
2

األشخاص أو الشركات الذٌن ٌنجزون أشغال عقارٌة وضع لوحات إشهارٌة طول مدة النشاط تبرز اسمهم و "أ تنص على .ر.ر. من ق61 المادة 

 إلخ...لقبهم،عنوان الشركة أو المقاول،طبٌعة األشغال

 .ط متعلقة باألخٌرة فً دفع الرسوم الغفلة فً اآلجال المحددة قانونا. من ق19المادة -  1

 .ط متعلقة بخضوع السندات بمختلف أنواعها لرسم الطابع. من ق100المادة - 

 .ط متعلقة بإستحقاق الرسم لكل عقد أو إٌصال أو مخالفة أو إبرام. من ق101المادة - 
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ً،٢ام بٟخذ الخؼاهت ؤو 49جىو اإلااصة  اة ؾىاء ٧ان اإلااظغ ؤو ؤخض اإلااظٍغ  ٖلى ؤن ٧ل شخو ٖلى ٖلم بالٞى

اة و 48ٖمل ٖلى ٞخدها مً صون مغاٖاة لكغوٍ اإلااصة  ٤ الٞى  جترجب ٖلُه شخهُا عؾىم ه٣ل اإلال٨ُت ًٖ ٍَغ

ه ٖلى اإلا٩ل٠  ال٣ٗىباث اإلاؿخد٣ت بؿبب اإلابالٜ ؤو الؿىضاث ؤو ألاقُاء اإلاىظىصة في الخؼاهت ما ٖضا عظٖى

بت ُٞما ًسو هظه الغؾىم و ال٣ٗىباث ٖىض الا٢خًاء و ٩ًىن ًٞال ًٖ طل٪ زايٗا لٛغامت جتراوح  بالًٍغ

 . صط 10.000 بلى 1.000بين 

ههذ ٖلى ال٣ٗىباث الجباثُت في خالت الغؾىم اإلاخملو منها ،ٞةن الٛغامت اإلاُب٣ت ج٩ىن 120ؤما اإلااصة 

ت ألعبٗت ؤيٗاٝ هظه الغؾىم صون ؤن ج٣ل ًٖ   .صط5.000مؿاٍو

 في مجاٌ كاهىن ؤلاحزاءاث الجبائيت : الفزع الطادص 

ٌ مىذ خ٤ 50.000 بلى 5.000 مىه ٖلى ؤجهُٗا٢ب بٛغامت مً 62ههذ اإلااصة  صط ٧ل شخو ؤو قغ٦ت جٞغ

إل ٖلى الضٞاجغ و اإلاؿدىضاث و الىزاث٤ اإلاىهىم ٖليها في اإلاىاص مً  ٣ا 61 بلى 45ؤلَا ،التي ًخٗين ج٣ضًمها ٞو

٘،ؤو ج٣ىم بةجالٝ هظه ٢بل اه٣ًاء آلاظا٫ اإلادضصة لخٟٓها   .للدكَغ

بت الظًً ًىجؼون (2) 21 04 مً ال٣اهىن ٦45ما اإلااصة   ههذ ٖلى ؤهه في خالت ٖضم ج٣ضًم اإلا٩لٟين بالًٍغ

ٖملُاث يمً قغوٍ البُ٘ بالجملت بما في طل٪ اإلاؿخىعصًً ٦كٟا ب٣اثمت ػباثنهم يمً الكغوٍ اإلاظ٧ىعة في 

 صط ٦ما جُب٤ الٛغامت في خالت 400.000 بلى 30.000م جُب٤ ٖليهم ٚغامت ج٣ضع بـ .ى. مً 224/1١اإلااصة 

 ج٣ضًم اإلاٗلىماث ٚير صخُدت في ٦ك٠ الؼباثً 

 العلىباث اإلاهىيت - 2

ىت الٗمىمُت ظاء بمىظب ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  بت مً اإلاكٕغ في صٖم و خماًت خ٣ى١ الخٍؼ  ببٌٗ 1997ٚع

بت و التي جخمشل  ؼ الجهاػ الغصعي وهي ٖباعة ًٖ ٣ٖىباث جمـ مهىت اإلا٩ل٠ بالًٍغ الاظغاءاث و الاؾالُب لخٍٗؼ

 :في 

 الغلم اإلاؤكذ إلالز وشاط اإلايلف :أوال 

بت مً ؤظل بظباع  وهى ٣ٖىبت جلجإ لها بصاعة الًغاثب بٗض اؾدُٟاء ٧ل اإلاداوالث الىصًت لخدهُل الًٍغ

ً بما الدؿضًض ؤو الٛل٤ اإلاا٢ذ وما ًيخج ٖىه مً زؿاثغ ًٖ  اإلا٩ل٠ ٖلى الدؿضًض ٞاإلا٩ل٠ ٩ًىن ؤمام زُاٍع

 .جى٠٢ وكاَه 

ش الخبلُٜ مً َٝغ الٗىن اإلاخاب٘ 10ٟٞي خالت ٖضم الضٞ٘ ًخسظ ٢غاع الٛل٤ يضه في ؤظل   ؤًام ابخضاء مً جاٍع

 مً ٢اهىن 34،بمىظب اإلااصة (1)ط .ب. مً 146١و بدًىع اإلادًغ ال٣ًاجي،٣ٞض هو ٖلُه اإلاكٕغ في اإلااصة 

 ٖلى ؤن ًخسظ ٢غاع الٛل٤ اإلاا٢ذ مً َٝغ اإلاضًغ الىالجي للًغاثب م٘ جبلُٜ اإلا٩ل٠ مً 1997اإلاالُت لؿىت 

 . ؤقهغ06َٝغ اإلاخابٗت ؤو اإلادًغ ال٣ًاجي و ؤن ال جخجاوػ مضة الٛل٤ 

٘ الُض بٍٗغًت ٣ًضمها بلى عثِـ اإلاد٨مت اإلاسخهت ب٢لُمُا بال ؤن الًُٗ ال  وللم٩ل٠ خ٤ الًُٗ في ال٣غاع بٞغ

 .ًى٠٢ الخىُٟظ

                                                      
2

 2005 المتضمن قانون المالٌة لسنة 31/12/2004 المؤرخ فً 04/21 القانون 
1

 2006 ،المتضمن قانون المالٌة لسنة31/12/2005 المؤرخ فً 05/16ج عدلت بموجب القانون رقم .إ. ق146 المادة 
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 حسجيل اإلايلفين اإلاتهزبين في بعاكيت معلىماجيت : ثاهيا 

ش 127وهظا بمىظب الخٗلُمت بين اإلاكتر٦ت بين الىػاعاث ع٢م  ىُت 27/07/1997 بخاٍع  ًخم وي٘ مٗلىماجُت َو

٘ الجباجي ،الجمغ٧ي و الخجاعي   (2) .زانت باإلا٩لٟين اإلاتهغبين اإلاسالٟين للدكَغ

ت  ىت الٗمىمُت وفي خالت حؿٍى ت ويُٗتهم بػاء الخٍؼ ٦ما ًجب جبلُٜ اإلا٩لٟين الظًً جم حسجُلهم مً ؤظل حؿٍى

ت الىيُٗت بُلب مً  الىيُٗت ًم٨ً للم٩ل٠ َلب بلٛاء حسجُله مً البُا٢ُت،بال بٗض مغوع ؾيخين مً حؿٍى

 .(الجماع٥،الًغاثب،الخجاعة)بخضي ؤلاصاعاث الشالر 

 سحب الخىظين اإلاصزفي للمطخىردًً : ثالثا 

ىُت التي ًخٗاملىن مٗها مً ؤظل الؿماح لهم بٗملُاث  وهي ٖباعة ًٖ عزهت ج٣ضم لهم مً البىى٥ الَى

ين اإلاهغفي ًُب٤ ٖلى ٖملُاث الاؾخيراص  الاؾخيراص ومً ؤظل مداعبت التهغب ؤؾـ اإلاكٕغ عؾم زام للخَى

ت ع٢م 05/053بمىظب ألامغ  ين 04 ٦ما ظاءث الخٗلُمت الىػاٍع  جدضص ٦ُُٟاث جُب٤ُ الغؾم و سخب الخَى

 .اإلاهغفي

 إكصاء اإلايلفين بالضزيبت مً اإلاشارهت في الصفلاث العمىميت : رابعا 

 اإلاخًمً جىُٓم اله٣ٟاث الٗمىمُت ،ٖلى ؤن ٣ًص ى بك٩ل 10/236 مً اإلاغؾىم الغثاس ي 52ظاءث اإلااصة 

 :ما٢ذ ؤو جهاجي مً اإلاكاع٦ت في اله٣ٟاث الٗمىمُت اإلاخٗاملىن الا٢خهاصًىن الظًً 

 ىن واظباتهم الجباثُت و الكبه الجباثُت  .ال ٌؿخٞى

 ىُت إلاغج٨بي الٛل  .اإلاسجلىن في البُا٢ُت الَى

 

 العلىباث الجشائيت -3

بُت ،ل٨ً و لخى٢ُ٘ الجؼاء ٖلى اإلاتهغب ال  حٗض الىؾاثل ال٣ٗابُت مً ؤهم وؾاثل مٗالجت ْاهغة التهغب الًٍغ

ُخه مً ال٣ىاٖض الٗامت  بي قٖغ بض ؤوال مً الاؾدىاص بلى مهضع قغعي للجؼاء لظل٪ ٌؿخمض الجؼاء الًٍغ

 (1) . مً الضؾخىع بإهه ال بصاهت بال بم٣خط ى ٢اهىن ناصع ٢بل اعج٩اب الٟٗل اإلاجغم43اإلا٣غعة في اإلااصة 

هظا ما هالخٓه في حٗضًالث ٢ىاهين اإلاالُت ،وهظا بدكضًض ال٣ٗىباث الجباثُت  ٖلى اإلاتهغبين و ٦شيرا ما جغظ٘ 

ٞال٣ٗىباث (2)ال٣ىاهين الجباثُت بلى ؤلاخالت لىهىم ٢اهىن ال٣ٗىباث في جى٢ُ٘ ال٣ٗاب ٖلى ؤٞٗا٫ التهغب 

                                                      
2

 186مرجع سابق،ص:  طورش بتاته
3

فكل طلب بفتح ملف توطٌن "  منه على 02،نص فً المادة 2005 المتضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة25/072005 المؤرخ فً 05/05 األمر 

وٌسدد هذا الرسم لدى قابضً الضرائب و ٌترتب عنه منح شهادة و تسلٌم . دج10.000مصرفً خاص بعملٌة االستٌراد ٌخضع لتسدٌد رسم قدره 

 إٌصال عم ذلك ،وتحدد كٌفٌات تطبٌق هذا المادة عن طرٌق التنظٌم
 
1

 .319مرجع سابق،ص: برحمانً محفوظ
2

 .129،ص2004اإلطار القانونً للملف الضرٌبً،دار الجامعة الجدٌدةللنشر،: سنٌة أحمد ٌوسف
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ت و ٚغاماث مالُت و ؤزغي جبُٗت  اإلاىهىم ٖليها في ج٣ؿم بلى ٣ٖىباث ؤنلُت جدىي ٖلى ٣ٖىباث ؾالبت للخٍغ

 :ؾىبُنها ُٞما ًإحي 

 العلىباث ألاصليت : الفزع ألاٌو 

في (3) 02/11وهي ٣ٖىباث جىو ٖليها الىهىم الجباثُت نغاخت و جتراوح بين الخبـ و الٛغامت بال ؤن ال٣اهىن 

م ٖضلذ في ال٣ٗىباث خُض ؤنبدذ ال٣ٗىبت ٖلى الخملو .ى. مً 3034١ اإلاٗضلت لىو اإلااصة 28ماصجه 

بت ؤو خ٤ ؤو عؾم ؤو جهُٟخه ٧لُا ؤو ظؼثُا ٦ما ًلي  اء الًٍغ  :باؾخٗما٫ َغ١ جضلِؿُت في ب٢غاع ٖو

 صط100.000 صط ٖىضما ال ًٟى١ اإلابلٜ اإلاخملو مىه 100.00 بلى 50.00ٚغامت مالُت مً  (1

ً بلى  (2  صط ؤو بةخضي هاجين 500 000 بلى 1000 000 ؤقهغ و ٚغامت مالُت مً 6الخبـ مً قهٍغ

 .صط 1000 000 وال ًخجاوػ 100 000ال٣ٗىبخين ٖىضما ًٟى١ اإلابلٜ اإلاخملو مىه 

صط ؤو بةخضي 2،000،000صط بلى 500 000الخبي مً ؾخت ؤقهغ بلى ؾيخين و بٛغامت مالُت مً  (3

 .صط5.000.000صط وال ًخجاوػ 1.000.000ال٣ٗىبخين ،ٖىضما ًٟى١ اإلابلٜ اإلاخملو مىه 

 صط ؤو بةخضي 5.000.000 بلى 2.000.000 ؾىىاث و ٚغامت مالُت مً 5الخبـ مً ؾيخين بلى  (4

 صط 10.000.000 صط وال ًخجاوػ 5.000.000ال٣ٗىبخين ٖىضما ًٟى١ مبلٜ الخ٣ى١ اإلاخملو منها 

صط ؤو بةخضي 10.000.000 بلى 5.000.000 ؾىىاث و بٛغامت مالُت مً 10 ؾىىاث بلى 5الخبـ مً  (5

 صط10.000.000هاجين ال٣ٗىبخين ٖىضما ًٟى١ مبلٜ الخ٣ى١ اإلاخملو منها 

م ًٖ ٧ل مً جملو ؤو خاو٫ .ى. مً 303١ ؤخا٫ ال٣ٗىباث َب٣ا للماصة 117ؤ في اإلااصة .ع.ع.وهجض ١

 .الخملو بهٟت ٧لُت ؤو ظؼثُت باؾخٗما٫ َغ١ جضلِؿُت

ٍ لم ًُغؤ ٖليها ؤي حٗضًل لخخماش ى . مً 34١ث اإلااصة. مً 119١م و اإلااصة .ى. مً 532١في خين ؤن اإلاىاص 

 .م بٗض حٗضًلها.ى. مً 303١بظل٪ م٘ ال٣ٗىباث في اإلااصة 

 ؤقهغ في خالت نىاٖت ؤو ه٣ل 06 ؤًام بلى 06ٙ ههذ ٖلى ٣ٖىبت الخبـ مً .ى. مً ٦530١ما ؤن اإلااصة 

اث مً البالجين ؤو الظهب ؤو الًٟت ،جدمل صمٛاث مؼوعة ؤو خُاػة ألاواوي ؤو  ٦دى٫ ؤو باعوص ؤو مهىٖى

ُت  ٣ت ٚير قٖغ  .ألاظهؼة الخانت لهى٘ الخبٜ بٍُغ

م ههذ .ٙ.ى. مً 536١ؤ و اإلااصة .ع.ع. مً 122١م و اإلااصة .ى. مً 408١ بلى ٦034ما ظاءث اإلاىاص مً 

بت و الظي ًترجب ٖلُه اإلاؿاؽ بالؿير الخؿً لإل٢خهاص  تراى الجماعي ٖلى ٞغى الًٍغ ٖلى ؤهه في خالت الٖا

ني ؤخالذ ال٣ٗىبت بلى هو اإلااصة   1ٕ . مً 418١الَى

                                                      
3

 .2003 المتضمن قانون المالٌة لسنة 24/12/2002 المؤرخ فً 02/11 القانون 
4

 .2012 من م لسنة 13 و المادة 2003م لسنة. من ق28معدلة بموجب المادة :م .ر.م.ض. من ق303 المادة 

 (.19 ص34ر رقم.ج) 2001 ٌونٌو 26 المؤرخ فً 01/09ألغٌت بالقانون رقم  1

 :و حررت كما ٌاي  (758 ص53ر رقم .ج) 1975 ٌونٌو 17 المؤرخ فً 75/47وعوضت باألمر رقم -

 سنة كل من أحدث أو حاول أن ٌحدث متعمدا شغبا من 20 إلى 10ٌعد مرتكبا لجرٌمة التخرٌب االقتصادي و ٌعاقب بالسجن المؤقت من "

 ."شأنه أن ٌعرقل األجهزة األساسٌةلالقتصاد الوطنً أو ٌخفض من قدرة إنتاج الوسائل االقتصادٌة
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ما٫ ؤو اإلاداؾب بٛغامت .ع.ع. مً 129١ؤًًا هجض اإلااصة  ؤ حٗا٢ب ٖلى مسالٟت الخبير الجباجي ؤو و٦ُل ألٖا

 بال ؤجها ههذ ٖليها ٦مسالٟت 545م اإلااصة .ٙ.ى.صط و ج٣ابلها في 10000١ بلى 1.000ظؼاثُت جتراوح مً 

خه اإلااصة  ٌٗخبر في خالت ٖىص ٧ل " ؤ .ع.ع. مً 131١ظباثُت هظا في الخالت الٗاصًت ؤما في خالت الٗىص ٦ما ٖٞغ

شخو ؤو قغ٦ت نضع يضها خ٨م بةخضي ال٣ٗىباث اإلاىهىم ٖليها في ال٣اهىن ،ًغج٨ب في ًٚىن 

ٞل٣ُام الٗىص ًجب ؤن ٩ًىن ناصعا مً مد٨مت ظؼاثُت ب٣ٗىبت ؤنلُت " ؾىىاث بٗض الخ٨م باإلصاهت (05)ؤظل

ؾىىاث وؤظمٗذ ٖلى طل٪  (05)و ًترجب ٖىه وظىب مًاٖٟت ال٣ٗىباث الجباثُت و الجؼاثُت و خضصث مضجه بـ

 .٧ل ال٣ىاهين الجباثُت

ٕ ألن ال٣ىاهين الجباثُت ههذ نغاخت . مً 53١وال ًم٨ً بإي خا٫ مً ألاخىا٫ لل٣اض ي الٗمل بىو اإلااصة 

ىت الٗمىمُت ًٖ ألايغاع التي لخ٣تها مً ظغاء التهغب  ٌ الخٍؼ ٖلى طل٪ ألن ال٣ٗىبت الجباثُت هضٞها حٍٗى

،ول٨ً ًم٨ً لل٣اض ي ؤن ٌؿخٗين بها ُٞما ًسو ال٣ٗىباث الجؼاثُت ٞهي ظؼاء إلاسالٟت ألاخ٩ام و ًجىػ 

ت لل٣اض ي  .جسًُٟها خؿب الٓغوٝ اإلاسٟٟت الؿلُت الخ٣ضًٍغ

ت و بن ٧اهذ طاث َاب٘ عصعي بال ؤن اإلاهلخت الىاظب خماًتها  ل٨ً ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ال٣ٗىبت الؿالبت للخٍغ

ىت الٗمىمُت ،ٞدبـ اإلا٩ل٠ اإلاتهغب بهما هى خبـ إلاهضع مً مهاصع  بت ٧ا٢خُإ مالي ٌٛظي الخٍؼ هي الًٍغ

٤ ب٢امخه في اإلااؾؿاث ال٣ٗابُت مً زال٫ ه٣ٟاث  ىت بك٩ل ؤ٦بر ًٖ ٍَغ ىت ،بل و٢ض ًًغ الخٍؼ حٛظًت الخٍؼ

 2. مِٗكخه

 العلىباث الخىميليت : الفزع الثاوي 

ؤ .ع.ع. مً 130١م و اإلااصة .ى. مً 303/3١وهي ٣ٖىباث ج٩ىن جابٗت لل٣ٗىباث ألانلُت مً زال٫ هو اإلااصة 

صون ؤلازال٫ بال٣ٗىباث الخانت اإلاىهىم ٖليها في ههىم ؤزغي "....م بىهها .ٙ.ى. مً 546/3١و اإلااصة 

ُٟت ،ٚل٤ اإلااؾؿت )مشل   (بلخ.....اإلاى٘ مً مماعؾت مهىت،الٗؼ٫ مً الْى

 مً 306/3ؤما ُٞما ًسو الىهىم التي جىاولذ ال٣ٗىباث الخ٨مُلُت في ال٣ىاهين الجباثُت ال ؾُما اإلااصة 

ما٫ و .ع.ع. مً 128١م و اإلااصة .ٙ.ى. مً 455١م و اإلااصة .م.ى.١ ؤ بسهىم الٗىص باليؿبت لغظا٫ ألٖا

الخبراء و اإلاداؾبين جُب٤ ٖليهم ب٣ىة ال٣اهىن ٣ٖىباث اإلاى٘ مً مؼاولت اإلاهىت ؤو اإلاى٘ مً مماعؾت  اليكاٍ 

ىض الا٢خًاء جُب٤ ٣ٖىبت ٚل٤ اإلا٨خب ؤو اإلااؾؿت   .الخجاعي ٖو

بال ؤهه و بخٟدهىا لجمُ٘ اإلاىاص الؿاب٣ت الخانت بال٣ٗىباث الخ٨مُلُت في خالت الٗىص هجض ؤجها لم جدضص مضة 

 .مُٗىت لل٣ٗىبت لظا و باؾخ٣غاثىا للمىاص هجضها جىو ٖلى اإلاى٘ النهاجي باإلياٞت بلى وكغ و حٗل٤ُ الخ٨م

 

 

 

 

 

                                                      
2

 217،ص1،2008الجرٌمة الضرٌبٌة ،دار وائل للنشر،ط:  طالب نور الشرع 
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  خالصت الفصل 

بي ٧اخض اهم الخدضًاث التي جىاظهها الضولت  في جُب٣ُها لؿُاؾاتها  الا٢خهاصًت      حٗخبر  ْاهغة التهغب الًٍغ

بي  مً الىاخُت  ومً زال٫ ما ٖغيىاه اجطح لىا اهه مً الهٗب اُٖاء حٍٗغ٠ ص٤ُ٢ لًاهغة التهغب الًٍغ

ت و هظا عإ الى ازخالٝ  التي اهُل٤ منها  ٧ل باخض، ٦ما ان هظه الٓاهغة حٗىص لٗضة اؾباب مخضازلت  الىٍٓغ

اث اإلامىلين، و جاصي بهم الى الاٞالث و الخملو  ال٨لي او الجؼت مً اصائهم  و مغجىُت ُٞما بُنها ، جترظمها جهٞغ

ت و مخخخضة  جخالءم و جدىاؾب م٘  ٤  و اؾالُب مىخٖى بُت، و هظا  باللجىء الى ٍَغ لىاجىجباتهم  الًٍغ

الخُغاث الهاثغلت  في ج٨ىىلىظُاث اإلاٗلىماث و الاجهاالث  و خخمُاث جٟغيها  الٗىإلات، مما ػاص مً  قؿُضة 

اث ٖضة منها الا٢خهاصًت، اإلاالُت، و الاظخماُٖت  .هظه الٓاهغة ٖلى مؿخٍى

بي  و الخض مً الاجشاع  الؿِئت لهظًه  م  الجهىص اإلابظولت مً ٢بل  الضولت مً زال٫ انالح الىٓام  الًٍغ ٖع

 .الٓاهغة  بخ٨مُمها  و مٗالجتها  الا ان هظه الٓاهغة في اػصًاص

و ل٨ً هظا ال ًمى٘ مً اجساص اظغاءاث الٗالظُت ؾىاء ٧اهذ  جدؿِؿُت بخصخُذ  الاؾباب  اإلااصًت الى هظه 

ل مهام طل٪ الى الاظهؼة  اإلاسخهت ٦جهاػ الغ٢ابت  الجباثُت  .الٓاهغة  او عصُٖت بخسٍى

 



دراست الحالت    :الفصل الثالث
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:  جمهيد 

التهشب الظشيبي، و دسو الاصالخاث الظشيبيت في  فيه جىاولىا والزر للبدث، الىنشري الؽم مً الاهتهاء بعذ

ي.ميافدت مً َزة الناَش 

مذيشيت  على الاخخياس وكع خيث املخىىعت، الجبائيت املصالح مً مصلحت اخخياس جم للذساظت وهىمىرج

ا لىاليت معخغاهم الظشائب  الجبائيت الهياول أخذ الىاليت، خيث معخىيي على العليا الجبائيت الهيئت باعخباَس

ٌي الخىنيمي الهييل خعب الجضائشري الجبائي الىنام في واملدىسيت الشئيعيت زا خاليا، العاسر اململعى  السجباػها َو

 الجبائيت الدؽشيعاث ول بعؽ وجىمليز في مهما دوسا جلعب فهي َىا ومً الخاطعحن، بامليلملحن املباؼش واجصالها

ي.الجبائي للىنام العليا املعخىياث معخىيي على املخخزة

ووؽاػها  عملها جماسط الجضائشري الجبائي الىنام خللاث مً خللت إال معخغاهم لىاليت الظشائب مذيشيت وما

 ،دوس الاصالخاث الجبائيت في مدافدت التهشب الظشيبي  َى البدث مىطىع وألن للىاليت، إلاكليميت الحذود طمً

ٌي ر،  الخدليم في املداظب عمليت الخدظحر لخؼىاث و احشاءاث الجبائي أال وهي الشكابت بؼشيلت الخعشيف ظىداو

.يو هزلً دساظت خالت 

ي:يلي ما الذساظت إلى مً الملصل َزا جلعيم جم وكذ

 .جلذيم مذيشيت الظشائب لىاليت معخغاهم: ااملبث  ألاو 

ي و دساظت خالت     الخدليم املداظبيالخدظحر لخؼىاث و احشاءاث عمليت : ااملبث الثاني
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جقديم مديزيت الضزائب لواليت مستغانم : ااملبث  ألاو 

نملذة عن مديزيت الضزائب لواليت مستغانم  : ااملطب  ألاو 

إن املذيشيت الىالئيت للظشائب هي عباسة على مؤظعت ماليت تهخم بخدصيل وحبايت مخخلف الظشائب 

 .والشظىم، وحعخبر وظيؽ بحن الذولت واملذيىحن بالظشيبت

 ٌ املىافم ٌ 1419 سحب 19، وكام العيذ وصيش الخجاسة واملاليت بخذؼينها في 1997جم بىاء داس املاليت ظىت 

:ي، خيث واهذ جخىاحذ في املشهض املالي بىظؽ املذيىت وجدخىر داس املاليت على زالزت فشوع1998 هىفمبر 09

ٌيي-يي .يأمالن الذولت:يالملشع  و

.يالظشائب:يالملشع الشاوي  - 

.يمسح  ساض ي:يالملشع الشالث -  

 منها 04 مملدؽيت جخخص بخؤظيغ ول الشظىم والظشائب، 14إن املذيشيت الىالئيت ملعخغاهم حؽشف على 

ويمىً .ي  خشي جخىاحذ بظىاحي الىاليت والىخذة الباكيت مخيلملت بالدسجيل والؼبع09مخىاحذة في معخغاهم و

:ي مملدؽيت مخىاحذة بمعخغاهم وهي واألحي14لىا رهش 

: اافتشياث ااوجودة في ألاسط اادينت/ أألاال

 .مملدؽيت حي العليذ عمحروػ  - 

 .مملدؽيت حي املؼمش  - 

.يمملدؽيت حي جيجذيذ  - 

 .مملدؽيت العليذ لؼملي- ي 

: اافتشياث ااوجودة بضواحي الواليت/ ثانيا

 .مملدؽيت عحن الىىيص ي  - 

 .مملدؽيت عحن جادلغ  - 

 .مملدؽيت خحر الذيً  - 

 .مملدؽيت بىكحراغ  - 

 .مملدؽيت ظيذر علي  - 

 .مملدؽيت ظيذر لخظش  - 

 .مملدؽيت عؽعاؼت  - 

 .مملدؽيت خاس ي مماػ  - 

 .مملدؽيت ماظشة  - 

:ي كباطت بىاليت معخغاهم20   هما جىحذ 

.يمنها ميلملت بخدصيل مخخلف الظشائب والشظىم09 -  

 .(مذاخيلها)منها ميلملت بدعيحر أمىاٌ البلذياث 09- ي 

.يميلملت بدعيحر املعدؽملياث01- ي 
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 .ميلملت بدعيحر البلذياث وجدصيل الظشائب والشظىم وهي كباطت مخخلملت جخىاحذ بعؽعاؼت01- ي 

ي

ي

ي

مهام ااديزيت الوالئيت لطضزائب : ااملطب الثاني

 1 :هي مكلفة بالقيام باملهام التالية
 .ييطمان مماسظت العلؼت العلميت ملشاهض الظشائب واملشاهض الجىاسيت للظشائب  - 

 .الجبائي، ومخابعت ومشاكبت وؽاغ املصالح وجدليم  َذاف املدذدة لها العهش على اخترام الخىنيم والدؽشيع - 

 .جىنيم حمع العىاصش الالصمت إلعذاد الخلذيشاث الجبائيت- يي

 إلالغاء أو الخخمليع ومعايىتها واملصادكت عليها وجلييم إصذاس الجذاٌو وكىائم املىخجاث وؼهاداث  - 

 .الىخائج وإعذاد الحصيلت الذوسيت

جدليل وجلىيم عمل املصالح الخاطعت الخخصاصها دوسيا، وإعذاد جلخيص عً رلً واكتراح أر إحشاء مً   - 

 .ؼؤهه أن يدعً عملها

 .إصذاس الجذاٌو وظىذاث إلايشاداث وجدصيل الظشائب و جاويي  - 

.يمشاكبت الخىملل والخصمليت اللخحن يلىم بهما ول مىخب اللباطت ومخابعت حعىيت رلً  - 

 .مخابعت جؼىس الذعاوي املشفىعت أمام اللظاء في مجاٌ مىاصعاث الخدصيلي-يي

 .طمان الشكابت اللبليت وجصمليت خعاباث حعيحر اللابظحن -  

 .جىنيم حمع املعلىماث الجبائيت واظخغاللهاي-يي

 .إعذاد بشامج الخذخل لذي امليلملحن بالظشيبت ومخابعت جىمليزَا وجلىيم هخائجها- يي

.يوطع الشكابت امللشسة فيما يخص الليم و ظعاس وإعؼاء إلارن بالضيادة إن اكخط ى  مش رلً  - 

دساظت العشائع وجىنيم أؼغاٌ لجان الؼعً ومخابعت املىاصعاث ومعً امللملاث املشجبؼت بها بصملت - يي

 .مىخنمت

 .مخابعت جؼىس اللظايا املشفىعت أمام اللظاء في مجاٌ وعاء الظشيبتي-يي

 .جلذيش اخخياحاث املذيشيت مً الىظائل البؽشيت واملاديت والخلىيت واملاليت وإعذاد جلذيشاث املحزاهيت لزلًي-يي

 .صصت لهزٍ املصالحلمخطمان حعيحر املعخخذمحن والاعخماداث اي  -

.يجىظيف وحعّيحن املعخخذمحن الزيً لم جلشس ػشيلت أخشي لخعيينهمي-يي

 .جىنيم وجؼبيم أعماٌ الخيىيً وجدعحن املعخىي التي جبادس بها املذيشيت العامت للظشائبي-يي

 .جيىيً سصيذ وزائلي للمذيشيت الىالئيت وحعيحٍر وطمان جىصيعه وحعميمهي-يي

 .العهش على معً ململاث حشد  مالن العلاسيت واملىلىلت واعلى صياهت َزٍ  مالن واملدافنت عليها- يي

                                                 
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 

http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/246-2014-05-28-14-16-02%20consult�%20le%2009/03/2017%20�%2018:26
http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-49/services-exterieurs/246-2014-05-28-14-16-02%20consult�%20le%2009/03/2017%20�%2018:26
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 .جىنيم اظخلباٌ امليلملحن بالظشيبت وإعالمهم  - 

.يوؽش املعلىماث وآلاساء لملائذة امليلملحن بالظشيبتي -ي
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الهيكل التنظيمي اديزيت الضزائب لواليت مستغانم : ااملطب الثالث

 الهيكل التنظيمي لطمديزيت الوالئيت لطضزائب: 1-3الشكل  

 
.ي اعخمادا على معؼياث املذيشيت الىالئيت للظشائبب مً إعذاد الؼاٌ:ااصدر

ي

ي
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:يمذيشياث فشعيتي(05)جخيىن املذيشيت الىالئيت للظشائب مً خمغ 

 :وجيلف ب:يااديزيت الفزعيت لطعمطياث الجملائيت/ أألاال

  

 .جيؽيؽ املصالح وإعذاد إلاخصائياث وججميعها، هما جيلف بؤؼغاٌ إلاصذاس - 

 .الخىملل بؼلباث اعخماد خصص ؼشاء باإلعملاء مً الشظم على الليمت املظافت ومخابعتها ومشاكبتها  - 

.يمخابعت أهنمت إلاعملاء والامخياصاث الجبائيت الخاصت  - 

:ي حعمل َزٍ املذيشيت على حعيحر

ٌي  -   :ييوييلف ب:يمىخب الجذاو

 .الخىملل بالجذاٌو العامت والخصذيم عليها  - 

.يالخىملل بمصملىفاث الجذاٌو العامت وظىذاث الخدصيل  - 

:يوييلف ب:يمىخب إلاخصائياث-1

.ي اظخالم إخصائياث الهياول  خشي في املذيشيت الىالئيت  -

 . الترهحز على املىخجاث إلاخصائيت الذوسيت الخاصت بالىعاء والخدصيل-يي

.ي الترهحز على الىطعياث إلاخصائيت الذوسيت وطمان إخالتها إلى املذيشيت الجهىيت للظشائب  -

 :وييلف ب:يمىخب الخىنيم والعالكاث العامت-2

 اظخالم ودساظت ػلباث الاعخماد في هنام الؽشاء باإلعملاء مً الشظم على الليمت املظافت مع حعليم َزٍ -

 .يالاعخماداث

 .الامخياصيت  مخابعت  هنمت الجبائيت الخاصت و  -

 . وؽش املعلىمت الجبائيت واظخلباٌ الجمهىس وإعالمه وجىحيهه  -

:يمىخب الخيؽيؽ واملعاعذة، وييلف الظيما، بظمان ما يؤحي-3

 الخىملل باالجصاٌ مع الهياول الجهىيت واملذيشياث الىالئيت للظشائب وهزا بخيؽيؽ املصالح املدليت   -

 .ومعاعذتها كصذ جدعحن مىاهج العمل واوسجامها

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي مخابعت جلاسيش الخدليم في الدعيحر ومعالجتها  -

ي

:يوجيلف ب:يااديزيت الفزعيت لطتبصيل/ ثانيا

 

الخىملل بالجذاٌو وظىذاث إلايشاداث ومشاكبتها ومخابعتها وهزا بىطعيت جدصيل الظشائب والشظىم وول هاجج - 

.ي خش أو أجاويي

مخابعت العملياث والليىد املداظبيت واملشاكبت الذوسيت ملصالح الخدصيل وجيؽيؽ كابظاث الظشائب   - 

 .في مجاٌ جىمليز أعمالها للخؼهحر وجصمليت الحعاباث وهزا الخدصيل الجبرر للظشيبت
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الخلييم الذوسر لىطعيت الخدصيل وجدليل الىلائص الظيما فيما يخص الخصمليت مع اكتراح جذابحر مً   - 

 .يؼؤنها أن جدعً الىاجج الجبائي

ا  -  .يمشاكبت اللابظاث ومعاعذتها كصذ جؼهحر خعاباث كابظاث الظشائب بغيت جصمليت الحعاباث وجؼهحَر

:ي   حعمل َزٍ املذيشيت على حعيحر

 :وييلف ب:يمىخب مشاكبت الخدصيل-1

 .دفع وؽاػاث الخدصيل  - 

 . املدافنت على مصالح الخضيىت بمىاظبت الصمللاث العلاسيت املىزلت وعىذ إسحاع فائع املذفىعاث  - 

 .إعذاد عىاصش الجبايت الظشوسيت لىطع املحزاهيت وجبليغها للجماعاث املدليت وهزا الهيئاث املعىيت  - 

 :وييلف بظمان:يمىخب مخابعت عملياث الليذ وأؼغاله-2

 ملخابعت أعماٌ الخؤؼحر والخىكيع على املذفىعاث وعلى ؼهاداث إلالغاء مً الجذاٌو وظىذاث إلايشاداث -ييي

 .املخىملل بها

 . املشاكبت الذوسيت لىطعيت الصىذوق وخشهت الحعاباث املاليت والليم غحر اليؽؼت-يي

 . الخىملل الملعلي باألوامش والخىصياث التي يلذمها املدللىن في الدعيحر، بخصىص مهام املشاكبت وجىمليزَا-يي

 . طمان إعذاد وجؤؼحر عملياث والليىد عىذ حعليم املهام بحن املداظبحن-يي

 :يوييلف بظمان:يمىخب الخصمليت-3

 مشاكبت الخىملل بالجذاٌو العامت وبعىذاث الخدصيل أو إلايشاداث املخعللت بمعخدلاث ومعخخشحاث -يي

 . خيام واللشاساث اللظائيت في مجاٌ الغشاماث والعلىباث املاليت أو املىاسد غحر الجبائيت

  اظخالم املىخجاث إلاخصائيت التي يعذَا كابظى الظشائب واملصادكت عليها؛-يي

  الترهحز على خعاباث حعيحر الخضيىت واملعدىذاث امللحلت،-يي

 الخىملل بجذاٌو اللبٌى في إلاسحاء للمبالغ املخعزس جدصيلها وحذٌو جصمليت مىخجاث الخضيىت وسجل -يي

.يالترخيل، ومشاكبت ول رلً

 

:يوجيلف بظمان:يااديزيت الفزعيت لطمناسعاث/ ثالثا

ي

 معالجت الاخخجاحاث امللذمت بشظم املشخلخحن إلاداسيخحن للؼعً الجزاعي أو املشخلت إلاعملائيت، وجبليغ اللشاساث -

 .املخخزة و مش بصشف إلالغاءاث والخخمليظاث املمىىخت

 . معالجت ػلباث اظترحاع الذفع املعبم للشظم على الليمت املظافت-يي

جصت عً لمخ حؽىيل ململاث إيذاع الخنلماث أو ػعىن الاظخئىاف والذفاع أمام الهيئاث اللظائيت ا-ي

.يمصالح إلاداسة الجبائيت

:يحعمل َزٍ املذيشيت على حعيحر

 :وييلف ب:يمىخب الاخخجاحاث-1
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 اظخالم دساظت الؼعىن الهادفت ظىاء إلى إسحاع الحلىق أو إلى إلغاء اللشاساث املالخلت أو إلى املؼالبت بؤؼياء -ييي

 .محجىصة

ي.ي اظخالم ودساظت الؼلباث املخعللت باظترحاع اكخؼاعاث الشظم على الليمت املظافت-يي

ي

ي

 

 :وييلف ب:يمىخب لجان الؼعً-2

 دساظت الاخخجاحاث أو الؼلباث التي يلذمها امليلملىن بالظشيبت وجلذيمها للجان املصالحت والؼعً الجزاعي -يي

.يجصتلمخأو إلاعملائي ا

 جللي الؼلباث التي يخلذم بها كابظى الظشائب الشاميت إلى الخصشيذ بعذم إمياهيت الخدصيل أو إخالء -يي

املعؤوليت أو إسحاء دفع أكعاغ طشيبيت أو سظىم أو خلىق غحر كابلت للخدصيل وعشطها على لجىت الؼعً 

 .جصتلمخإلاعملائي ا

 :وييلف ب:يمىخب املىاصعاث اللظائيت-3

 .جصتلمخ إعذاد وجيىيً ململاث إيذاع الؽياوي لذي الهيئاث اللظائيت الجضائيت ا-يي

 .جصت على مصالح إلاداساث الجبائيت عىذ الاخخجاج على فشض طشيبتلمخ الذفاع أمام الهيئاث اللظائيت ا-ييي

 :وييلف ب:يمىخب الخبليغ و مش بالصشف-4

.ي جبليغ امليلملحن بالظشيبت واملصالح املعىيت باللشاساث املخخزة بشظم مخخلف أصىاف الؼعً-يي

.ي  مش بصشف إلالغاءاث والخخمليظاث املمىىخت مع إعذاد الؽهاداث الخاصت بزلً-يي

 

:يوجيلف ب:يااديزيت الفزعيت لطزقابت الجملائيت/ رابعا

ي

ا-يي  . بئعذاد بشامج البدث ومشاحعت ومشاكبت الخلييماث ومخابعت إهجاَص

:ي   حعمل َزٍ املذيشيت على حعيحر

 :الزر يعمل في ؼيل فشق، وييلف ب:يمىخب البدث عً املعلىمت الجبائيت-1

 . حؽىيل فهشط للمصادس املدليت للمعلىماث التي حعني وعاء الظشيبت ومشاكبتها وهزا جدصيلها-يي

 جىمليز بشامج الخذخالث والبدث وهزا جىمليز خم الاػالع وخم الضياسة بالخيعيم مع املصالح واملؤظعاث -يي

 .املعىيت

 :وييلف ب:يمىخب البؼاكاث وامللاسهاث-2

 . جيىيً وحعيحر مخخلف البؼاكاث املمعىهت-يي

.ي الخىملل بؼلباث الخعشيف الجبائيت للميلملحن بالظشيبت-يي

 مشاكبت اظخغالٌ املصالح املعىيت ملعؼياث امللاسهت وإعذاد وطعياث إخصائيت وخىاصل دوسيت لخلييم -يي

 .وؽاػاث املىخب
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 :يالزر يعمل في ؼيل فشق، وييلف بظمان:يمىخب املشاحعاث الجبائيت-3

 . مخابعت جىمليز بشامج املشاكبت واملشاحعت-يي

 . حسجيل امليلملحن بالظشيبت في مخخلف بشامج املشاكبت-يي

 . إعذاد الىطعياث إلاخصائيت والخلاسيش الذوسيت الخلييميت-يي

 :الزر يعمل في ؼيل فشق، وييلف ب:يمىخب مشاكبت الخلييماث-4

 . اظخالم واظخغالٌ علىد هلل امللىيت بامللابل أو مجاها-يي

 .(الخىؼيم) املؽاسهت في أؼغاٌ الخديحن للمعايحر املشحعيت -يي

.ي مخابعت أؼغاٌ الخبرة في إػاس الؼلباث التي جلذمها العلؼاث العمىميت-يي

 

 

:يوجيلف ب:يااديزيت الفزعيت لطوسائل/ خامسا

 . حعيحر املعخخذمحن واملحزاهيت والىظائل املىلىلت وغحر املىلىلت للمذيشيت الىالئيت للظشائب-يي

 العهش على جىمليز البرامج املعلىماجيت وجيعليها وهزا العهش على إبلاء امليؽآث الخدخيت والخؼبيلاث -يي

.ياملعلىماجيت في خالت حؽغيل

:ي  حعمل َزٍ املذيشيت على حعيحر

 :وييلف ب:يمىخب املعخخذمحن والخيىيً-1

 . العهش على اخترام الدؽشيع والخىنيم العاسيحن اململعٌى في مجاٌ حعيحر املىاسد البؽشيت والخيىيً-يي

 إهجاص أعماٌ طبؽ الخعذاد وجشؼيذ مىاصب العمل، التي يؽشع فيها باالجصاٌ مع الهياول املعىيت في -يي

 .املذيشيت الجهىيت

:يوييلف ب:يمىخب عملياث املحزاهيت-2

 . الليام في خذود صالخياجه، بدىمليز العملياث املحزاهيت-يي

 .ٌو لهلمخ جدشيش أمش بصشف ململاث اظترداد الشظم على الليمت املظافت، ورلً في خذود الاخخصاص ا-يي

 جدشيش أمش بصشف فىائع املذفىعاث الىاججت عً اظخعماٌ ؼهاداث إلالغاء الصادسة بخصىص -يي

 .الظشائب مدل الجزاع، املىحىدة في خذود اخخصاص املذيشيت الىالئيت للظشائب ومشاهض الظشائب

 . إلاعذاد العىىر للحعاب إلاداسر للمذيشيت-يي

 :وييلف ب:يمىخب الىظائل وحعيحر املؼبىعاث و سؼيف-3

 حعيحر الىظائل املىلىلت وغحر املىلىلت وهزا مخضن املؼبىعاث وأسؼيف ول املصالح الخابعت للمذيشيت الىالئيت -يي

للظشائب جىمليز الخذابحر املؽشوع فيها مً أحل طمان أمً املعخخذمحن والهياول والعخاد والخجهحزاث مع إعذاد 

 .جلاسيش دوسيت عً رلً

 :وييلف ب:يمىخب إلاعالم آلالي-4

 . الخيعيم في مجاٌ إلاعالم آلالي بحن املصالح على الصعيذيً املدلي والجهىري-يي
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ي. املدافنت في خالت ؼغل للميؽآث الخدخيت الخىىىلىحيت ومىاسدَا-يي

ي

. دراست ألافق التبقيق ااباسبي ألا التبقيق ااعمق اجمل الوضعيت الجملائيت : ااملبث الثاني 

ي

     وفي َزا الاخحر وان ميان،خيث جلىم باخذار و حعيحر بؼاكت خاصت باملؤظعاث، و  شخاص الؼبيعحن 

.يالزيً يدخمل ان ييىهىا مدل مشاكبت معملت لىطعيتهم الجبائيت 

 بشمجت  عملياث مشاكبت الاظعاس املصشح بيها عىذ إبشام علىد البيع مخعللت بالعلاساجى الحلىق العلاسيت و 

املدالث الخجاسيت و الاظهم أو الحصص الؽشهت، وهزا الخلىيماث التي جمغ ول العلىد الخاطعت إلحشاءاث 

.يالدسجيل، و ظىف هخؼشق في َزا املبدث 

ييالتبضير لخملواث ألا اجزاءاث عمطيت التبقيق ااباسبي:  ااملطب الاألاو   ــــــــــ 

ا وظيلت مً وظائل الشكابت الجبائيت، و  يخم دساظت َزٍ الحالت التي جخخص بعمليت الخدليم املداظبي باعخباَس

ميافدت التهشب الظشيبي، و كذ اسجؤيىا ان جيىن َزٍ الذساظت جلىيت و مخخصشة هنشا لخؼشكىا للجاهب الىنشر و 

.ياللاهىوي لعمليت الخدليم املداظبي 

الخدظحر للخدليم  :يأوال 

 حعذ املشخلت الخدظشيت للخدليم خؼىة َامت في عمليت املشاكبت الجبائيت، خيث يخم مً خاللها اخخياس امللملاث 

املشاد البدث و الخدليم فيها اظدىادا الى حميع الهياول  الاداسة الجبائيت وفلا ملجمىعت مً املعايحر املىطىعيت 

بىاء على اللذساث و الامياهمياث البؽشيت و املاديت التي يخمخع بها اعىان الاداسة الجبائيت ، خيث يخٌى الدؽشيع 

الجبائي للمشاكب سحب ملف امليلف الزر جم اخخياٍس ليخظع للخدليم مً مملدؽيت الظشائب الخابع لها،و 

يلىم ببعع الاعماٌ الخمهيذيت في املىخب و رلً ملعشفت الىطعيت الحليليت للميلف و الخاهذ مً هناميت 

:يالخصشيداث مً خالٌ مشاكبت مايلي 

.يـ اَميت سكم الاعماٌ املصشح به خالٌ العيخحن الاخحرجحن

ـ دساظتامللف بخصىص الشظم على الليمت املظافت  و الظشائب على سكم الاعماٌ و مخخلف الظشائب و 

.يالشظىم الاخشي 

ـ الاجصاٌ بالجهاث الخاسحيت و التي لها عالكت بامليلف مً خالٌ مماسظت خم الاػالع مً احل حلب املعلىماث 

.يالتي حعاعذ املشاكب في عمليت الخدليم 

ٌي .يـ جىشاس الخعاسة في الىخائج و الشبذ الظعيف ملاسهت مع سكم املصشح به و ػبيعت اليؽاغ املضاو

.يـ اظخعماٌ الؼشق الخذليعيت و مالخنت املخالملاث راث الؼابع الاكخصادر 

.يـ اهجاص هؽف املداظبت للعىىاث املعىيت باملشاكبت
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.ياسظاٌ  الاؼعاس و الاحشاءاث الاوليت لعمليت الخدليم :يزاهيا 

اعظاء على ي(04)املخيىن مً ي(مىخب الخدليلاث)اظىذث املذيشيت الملشعيت للشكابت الجبائيت لملشكت الخدليم 

ساظهم سئيغ فشكت الخدليلاث الجبائيت، و جمذ دساظت امللف الجبائي للميلف مع العلم ان كؼاع امللف يمخاص 

.يبىثرة التهشب الظشيبي، هما جم الخعشف على وؽاغ املؤظعت و الظشائب بمخخلف اهىاعها 

:يـ اسظاٌ الاؼعاس بالخدليم 1

و َى عباسة عً وزيلت حعلم بىاظؼتها الاداسة امليلف باهه ظيخظع لعمليت الشكابت و الخدليم الجبائي خيث 

املعىيت  هما يؽاس في الاؼعاس ي(ار العىىاثي)يؽاس فيت الى الظشائب و الشظىم املعىيت بالخدليم و هزا الملترة 

 ايام بعذ اظخالم الاؼعاس 10ببعع الحلىق املمىىخت للميلف وامياهيت الاظخعاهت بمعدؽاس  و مىه مذة 

.يبالخدليم لخدظحر الىزائم و الذفاجش املداظبيت 

كام اعىان الاداسة الجبائيت  بدعليم الاؼعاس بالخدليم  الى امليلف و املعنى بالشكابت،خيث اسفم َزا الاؼعاس 

:يبميشاق امليلملحن بالظشيبت، يمىىه الاظخعاهت بمعدؽاس مداظبي مً اخخياس َزا الاؼعاس 

ا *****يـ العيذ  ******يملاٌو في اؼغاٌ البىاء ملَش

:ي********يـ السجل الخجاسر 

:ي********يييييـ الشكم الجبائي 

**/**/*****ي جاسيخ اسظاٌ الاؼعاس 

ي2012/2013/2015/2016ـ العىىاث الاسبعت املعىيت بالخدليم 

:ي الظشائب التي يمعها الخدليم 

 و رلً خعب ول عمليت  %7 اٌو %17و رلً بمعذٌ ي(TVA)ـ الشظم على الليمت املظافت 

 %2بمعذٌ ي(TAP)ـ الشظم على اليؽاغ املنهي

ي(خعب العلم  الخصاعذر ي)ـ الظشيبت على الذخل الاحمالي 

 ـ الاحشاءاث الخمهيذيت للخدليم  2

بعذ حعليم الاعىان املدللحن الاؼعاس كامىا ببعع  الاحشاءاث الاوليت، و َزا ختى يدعنى لهم مماسظت  مهامم 

:يعلى اخعً وحه و ججعذث الاحشاءاث في مايلي 

:يـ سحب و داسظت امللف الجبائي 2-1

 اد يمشل املصذس الاٌو باليعبت للمدلم ،  و َزا الخخىائه على ول الىزائم و البياهاث املخعللت  بامليلف 

بالظشيبت، خيث يخظمً ول الخصشيداجه و ول اجالجصاالث  و املشاظالث  املىحهت اليه و ججذس  الحالت الى ان 

.يامللف الجبائي يخخلف في بياهاجه خعب ػبيعت امليلف بالظشيبت 

:يـ جدظحر اظخماسة الخدليم 2-2
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اظدىادا للمعلىماث املىحىدة طمً امللف الجبائي للميلف الخاطع للشكابت العىن املدلم يمأل حذوالن َامان 

في جدذيذ و معشفت  الؽيل الخاسجي للمداظب كبل اظخالمها، و اَميت ساط ماٌ الؽشهت، و جؼىساجه و حميع 

:يالامياهياث التي جخمخلىها املؤظعت و يخمشالن في 

.ي اعذاد خالت امللاسهت للمحزاهياث 2-2-1

 َزٍ الىزيلت جدخىر على اظؼش و اعمذة حسجل عليها مخخلف الاصٌى و الخصىم ملخخلف العىىاث الاسبعت 

كيذ الخدليم،و حؽمل دساظت الخغحراث الحاصلت في اصٌى و خصىم املؤظعت، خاصت فيما يخعلم باالَخالواث 

.ياملؤوهاث خشهت العلاساث و هزا فىائع الليمت املدللت

 اعذاد هؽف املداظبت  2-2-2

 ظىىاث املدلم فيها و يظم لىائذ خعاباث 4 يعذ َزا الىؽف اهؼالكا مً حذٌو الحعاباث و الىخائج لـ 

الىخائج،هما يعمذ مً مخابعت الاعماٌ و الاعباء و املعذالث الشبذ الاحمالي و الليمت املظافت  وهزا الشبذ 

.يالصافي ليل دوسة مداظبيت

املشخلت امليذاهيت لعمليت الخدليم :يزالشا 

بعذ كيام املشاكب باالعماٌ اجلظشوسيت الحشاء عمليت الخدليم املداظبي يلىم باهخلاٌ الى عحن امليان و رلً 

بعذ اعالن امليلف عً ػشيم الاؼعاس بالخدليم، و بعذ اهلظاء املذة املدذدة يخم الخلشب مً ملش عمل امليلف 

:يالحشاء بعع املعايىاث املاديت التي كذ جمللذ كيمتها ان احلذ  و املخمشلت في 

ـ اظخملعش عً ػبيعت  العمل و اليؽاغ املماسط مع صياسة اماهً الاهخاج، الخخضيً، املدالث املهىيت التي حعمذ 

.يله باخذ  هنشة ؼاملت خٌى الىطعيت الحليلت للمؤظعت 

.يـ اليؽاغ الشئيس ي  و الشاهىر للمؤظعت

.يـ وظائل الاهخاج املعخعملت 

.يـ صبائً املؤظعى و مىسديها 

باالطافت الى ول َزا يجب على املدلم الخاهذ مً الصحت الؽيليت للمداظبت،رلً بانها جلم حميع الىزائم  و 

 و املخمشلت  في دفتر اليىميت 10 الى 09املعيخذاث اللاهىهيت التي يىص عليها اللاهىن الخجاسر في املىاد مً 

البىً، الصىذوق،  املبيعاث، )، و اليىمياث املعاعذة 10، دفتر الجشد خعب املادة 09خعب املادة 

.ي(الخ ........املؽترياث، املصاسيف 

ارا واهذ ال جدخىفش له مداظبت او غيابها يلىم املدلم بمدظش غياب الىزائم املداظبيت ، و ارا جىفشث جيىن 

.يعلى ؼيل ؼهادة جبرئت للميلف

على رلً يجب الخاهذ مً مؼابلت الىخابت املىحىدة بهزا الذفتر مع الىزائم الخبريشيت بعذ الذساظت الؽيليت 

.يللمداظبت
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يجب الخؼشق الى دساظت املىطىعيت اي في مظمىن املداظبت، يلىم املدلم الجبائي في َزة الحالت  ولخىذ مً 

حىدة املعلىماث اجلمداظبيت املصشح بيها مً ػشف امليلف، يشجىض على معلىماث املداظبيت التي لها جازحر على 

جيىيً الشبذ الخام او  الليمت املظافت، التي جخمشل في الغالب  في املؽترياث املخضوهاث و الاؼغاٌ كيذ الخىمليذ 

:يو املبيعاث و فيما يلي وعشض بعع مً العملياث التي يمىً ان جخظمً بعع الاخؼاء و سغشاث 

.يـ فىاجحر الؽشاء غحر مسجلت مداظبيا 

ا الحليلي سغم ان الىمياث خليليت  .يـ جلييم املخضوهاث باكل مً ظعَش

.يـ البيع بخدحر الملىاجحر مع الخدليم في كيمتها 

.يـ الخاهذ مً الىحىد املادر للخشبيخاث و َل هي مسجلت بخيلملت خليليت ام ال 

.يـ فدص اَخالواث الخشبيخاث و الخاهذ مً مذي مؼابلتها لليعب و اللىاهحن املداظبيت و الجبائيت 

.يـ الخىذ مً مىطىعيت مخخلف املؤوهاث و الاَخالواث التي جم جيىينها 

.يـ اظترحاع الشظم على الليمت املظافت مً خالٌ فىاجحر ال عالكت لها باليؽاغ 

جبعا للدؽشيع املعمٌى به كام املشاكب بمشاظلت املؤظعت سظميا لؼلب الخىطيداث و جلذيم الخبريشاث الالصمت 

.يخٌى هلاغ التي جم اظخخالصها مً عمليت الخدليم

جللى املشاكب بعع  الخىطيداث و الخبريشاث مً امليلف ، الا ان َزا لم يىً وافي امام املشاكب مً احل  جبريش 

 يىما  30ول الخالعباث و الاخؼاء التي جم الىؽف عنها مً ػشف املشاكب  و َزا كبل الملترة املدذدة كاهىها بـ 

ي

دراست حالت ألافقا لطتبقيق ااباسبي  : ـــــــــ ااملطب الثاني

إلاحشاءاث الخدظحريت هي اولى الاؼغاٌ التي يلىم بها العىن  كبل أن يبذأ  عمله، و :يأـ الاحشاءاث الخدظحريت 

التي جىدصش في الحصٌى على معلىماث الالصمت عً خالت امليلف الخاطع للشكابت، وإهؼالكا مً َزٍ الخلمليت 

.ييبذأ العىن اجصاالجه بامليلف و التزويذ باملعلىماث و الخىطيداث املعخبرة مً مخخلف املصادس 

امليلف املعنى بعمليت الخذكيم  املداظبيت يمشل صاخب مؤظعت :ي الخعشف على الهىيت الجبائيت للميلف 

أؼغاٌ البىاء، أما خصىصياث َزا الىىع مً اليؽاغ يخظع إلى الشظم على الليمت املظافت، الشظم على 

، و 2015، 2014، 2013، 2012:ياليؽاغ املنهي، الظشيبت على الذخل الاحمالى، في خحن العىىاث املعىيت هي 

.ياللظيت مىجضة مً ػشف الخاصت بالخدليم في املداظبت 

:يب ـ إلاحشاءاث الخمهيذيت 

:يبعذ الاصالع على َىيت الجبائيت للميلف، العىن باإلحشاءاث الخمهيذيت الخاليت 

ـ اسظاٌ اؼعاس بالخذكيم في املداظبت  الى امليلف ،و مشفم بميخاق خلىق  وواحباث امليلف الخاطع امليلف 

.يالخاطع للشكابت الجبائيت، و جم حعليم الى املعحر  شخصيا 
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ـ سحب امللف الجبائي مً مملدؽيت الظشائب املعحر للملف ملابل وصل اظخالم بعذ جدشيش ػلب السحب، 

ذا بغشض دساظت امللف مع اظخغالٌ املعلىماث و الىزائم املىحىدة فيه اخعً ما يشام .يَو

ـ فدص مخخلف الىزائم و الخصشيداث الجبائيت التي يخظمنها امللف الجبائي، و الاصالع على مىاعيذ اهخخاب 

.يمخخلف الخصشيداث الذوسيت املعىيت بعمليت الخذكيم خاصت منها جصشيداث املحزاهيت و لىاخلها 

ـ هلل مباؼش الصٌى و خصىم املحزاهيت مع حذٌو خعاباث الىخائج للعىىاث مدل الخذكيم على حذٌو ملاسهت 

.ياملحزاهياث، و هؽف املداظبت التى حعخبر اظخماساث جخص الاداسة الجبائيت

 اململىءة مً ػشف اململدؽيت، و التي حعخبر وجيلت جلخيصيت (G20)ـ فدص وزيلت مشاكبت الخصشيداث الؽهشيت 

للخصشيداث امللذمت مً ػشف امليلف، خاصت منها مخابعت سكم الاعماٌ الخاطع للظشيبت، و سكم الاعماٌ 

(.يTVA .TAP)املعملى مع الشظىم املخعللت 

.ي2014.ي2013.ي2012)ان عمليت الملدص  و مشاكبت مداظبت مؤظعخىم للعىىاث :يج ـ العيىب املىدؽملت 

:ي، اظهشث الىلائص الخاليت (2015

ي:ي2012ــ 

.ي(دج800000)   ـ سكم اعماٌ غحر مصشح بهملي الىؽف البىيي بليمت 

.ي(دج6000000)  ـ سكم اعماٌ غبر مصشح به اظدىادا للمعلىماث املخدصل عليها مً اداسة الاؼغاٌ العمىميت 

ي2013ـــ 

.يفي خعاب بىً الملالختو الخىميتالشيمليت غحر مصشح بهي(دج205000)  ـ وحىد سكم اعماٌ بليمت 

.يغحر مبرسة ي(دج1000000)  ـ وحىد جدىيالث بليمت 

يي2014ـ 

، خيث في (دج2000000)  ـ وحىد فشق بحن سكم الاعماٌ بحن الخصشيذ العىىر و الخصشيذ الؽهشر بليمت 

.ي(دج30000000)صشح بليمت(G20)،اما في وزليت (دج32000000)املحزاهيت املداظبيت صشح بليمت 

  ـشكم الاعماٌ غحر املصشح به اظدىادا للمعلىماث املخدصل عليها مً مؤظعت الاؼغاٌ و البىاء بليمت 

.ي(دج12000000)

ي2015ــ 

،خيث يىحذ في الىؽف البىيي بليمت (دج2000000)  ـ وحىد فشق بحن الىؽف البىيي بليمت 

.ي(دج4000000)، و مصشح به بليمت (دج6000000)

، (2015، 2014، 2013، 2012)للذ جم جصحيذ وطعيتهم الجبائيت للعىىاث :يد ـ احشاءاث الخلييم 

باالعخمادعلى معلىماث املعخخشحت مً الحعاب البىيي و هزا املعلىماث الىاسدة مً مخخلف الهيئاث العامت و 

.يالخاصت 
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ي(ي: TVA .TAP)خعاب سكم الاعماٌ الخاطع لـ :ي05حذٌو سكم 

 الملشق سكم الاعماٌ كبل الخدليم سكم الاعماٌ بعذ الخدليم العىتالخعحن يييييي.

ي5ي811ي966ييي4ي000ي000يييي9ي118ي966يييييي2012ييي

ي1ي068ي376يييي11ي000ي000ي12ي860ي376ييي2013ييي

ي12ي256ي410يييي30ي000ي000ي42ي652ي410يييي2014يي

ي1ي709ي402يييي32ي500ي000ي34ي902ي402ييييي2015يي

ي

ي

:يـ خعاب الملشق في سكم الاعماٌ 

ي5ي811ي966ي=ي1.17ي/ي6ي800ي000ي:ي2012ي

ي12ي256ي410(ي=ي1.17/ي1ي200ي000ي+ي)2ي000ي000ي:ي2014ي

ي:ـ سكم الاعماٌ بعذ الخدليم 

ي9ي811ي966ي=ي5ي811ي966ي+ي4ي000ي000ي:ي2012

(:يTVA)احمالي املعخدلاث :ي 06   حذٌو سكم

ي2015ييي2014ييي2013ييي2012ييي

سكم الاعماٌ الخاطع 

للشظم على الليمت 

املظافت بعذ الخدليم 

ي

ي9ي811ي966ييي

ي

ي12ي068ي376يي

ي

ي42ي256ي410يي

ي

ي34ي209ي402يي

سكم الاعماٌ الخاطع 

للشظم على الليمت 

املظافت 

ي

يي4ي000ي000ي

ي

ي11ي000ي000يي

ي

ي30ي000ي000يي

ي

ي32ي500ي000يي

الملشق الخاطع للشظم 

على الليمت املظافت  

ي1ي709ي402ي12ي256ي410يي1ي068ي376يي5ي841ي966ي

 %17ييييي%17ييي%17يي  %17ييمعذٌ الشظم  

ي290ي598ييي2ي083ي590يي181ي624ييي993ي134ييالحلىق الصافيت  

ي%25يييي%25يييي%15يييي%25ييييالغشامت  

ي726ي500ييي520ي898يييي27ي243ييي248ي284ييالليمت  ي

ي363ي248ييي2ي604ي488ييي208ي867يي1ي241ي418ي املجمىع 

ي

ي:ي2012*
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ي993ي134ي=يي0.17ي×ي5ي841ي966:يـ الحلىق الصافيت 

ي248ي284ي=ي0.25ي×ي993134:يـ  كيمت الغشامت  

ي1ي241ي418ي=248ي284ي+ي993ي134:ي ـ املجمىع 

:يارا وان املبلغ املؼبم عليه الغشامت :يمالخنت ي*ي

.يمً املبلغ ي(10)دج، فان معذٌ الغشامت املؼبم 50000 ـ اكل مً 

.يمً املبلغ يي(15)، فان معذٌ الغشامت املؼبم 200ي000 و 50ي000 ـ ما بحن 

.يمً املبلغ ي(25) ، فان معذٌ  الغشامت  املؼبم 200ي000ـ اهثر مً 

(.ي.IRG.TVA.TAP)جؼبيم َزٍ اليعب على 

ي

ي

ي

ي

(ي:يTAP)احمالي املعخدلاث :ي 07حذٌو سكم 

ي2015ييي2014ييي2013يييي2012يييييي

الاعماٌ الخاطع يسكم

للشظم على اليؽاغ 

يياملنهي بعذ الخدليم

ي

ي

ي9ي811ي966

ي

ي

ي12ي068ي376ي

ي

ي

ي41025642ي

ي

ي

ي34ي209ي402ي

سكم الاعماٌ الخاطع 

للشظم على اليؽاغ 

املنهي كبل الخدليم 

ي

ي

ي4ي000ي000

ي

ي

ي11ي000ي000ي

ي

ي

ي30ي000ي000ي

ي

ي

ي32ي500ي000ي

الملشق الخاطع للشظم 

على اليؽاغ املنهي  

ي

ي5ي841ي966

ي

يي1ي068ي376

ي

يي12ي256ي410ي

ي

يي1ي709ي402

ي%02يييي%ي02يييي%ي02يييي%ي02ييييمعذٌ الشظم  

ي34ي188يي245ي128ييي21ي368ييي116ي839يييالحلىق الصافيت  

ي%10يييي%ي25ييي%10ييييي%25ييييالغشامت  

ي3ي411يييي61ي282ييي2ي137يي29ي210ييالليمت  

ي37607يييي306410يييي23505ييي146049ييي املجمىع  

ي

:يـ خعاب الظشيبت على الذخل الاحمالي 

:ياملصاسيف 
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ي:ي2012ي

.ي(دج578400ي)  ـ مصاسيف الىهشباء و الغاص بعىىان غحر عىىان املدل الخجاسر بليمت 

.ي(دج16300000)غحر مبرسة بليمت ي(CASNOS)  ـ مصاسيف املعخخذمحن الخاصت بالخصشيذ العىىر لـ 

:ي2013

.ي(دج499700)يبليمت ي(CNAS) ـ عذم وحىد الىجيلت املبرسة لخصشيذ الشالسي الشالث 

(.يX)بمبلغ خاسج الشظم للمىسد ي(2013،2586) ـ عذم وحىد فاجىسة ؼشاء سكم 

ي:ي2014

.يخاسج الشظم ي(1200000)  ـ وحىد فاجىسة ؼشاء اظمىذ مليذة باظم مخخلف عً اظم املؤظعت بليمت 

.يخاسج الشظم ي(15000000)بليمت ي(50)  ـ جىشاس جلييذ فاجىسة ؼشاء سكم 

:يي2015

.ي(دج178600)بليمت ي(CACOBATH)ـ عذم وحىد الىزيلت املبرسة للخصشيذ الشالسي الاٌو 

.يلعذم وحىد فاجىسة اؼهاس ي(دج5400000)ـ اَخالن غحر مبرس بليمت 

ي

ي

ي

الشبذ الىاجج عً سكم الاعماٌ  :ي08 حذٌو سكم 

ي2015ي2014ي2013ييي2012ييي

ي1709402يي10256410ي1068376ي5811966الملشق في الاعماٌ سكم  

معذٌ الشبذ الىاجج عً 

سكم الاعماٌ  

ي%ي13يي%13يي%ي13ييي% 13يي

 الشبذ الىاجج عً سكم 

الاعماٌ  

ي222222ي1333333ي138888ي755555

ي

خعاب اللاعذة الخاطعت للظشيبت الاحمالي صىف  الاسباح الصىاعيت  :ي09 حذٌو سكم

ييييي

اللاعذة الخاطعت 

للظشيبت املصشح بيها  

ي1900000ي1904000ي2076000ي1089600

ي55786ي270000ي241977ي168784الخياليف غحر مبرسة 

الشبذ الىاجج عً فشق 

سكم الاعماٌ 

ي222222ي1333333ي138888ي755555
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اللاعذة الخاطعت 

للظشيبت بعذ الخدليم 

ي2178008ي3507333ي2429885ي2013939

الملشوق في اللاعذة 

الخاطعت  

ي278008ي1603333ي353885ي924339

الحلىق الاحماليت واحبت 

الذفع بعذ الخدليم 

ي630303ي1095567ي718459ي402787

الحلىق الاحماليت 

الىاحبت الذفع كبل 

الخدليم 

ي533000ي534400ي594600ي217920

ي97303ي561167ي123859ي184867الحلىق الصافيت  

ي%15ي%15ي%15ي%15يوعبت الغشامت 

ي14595ي140292ي18578ي27730مبلغ الغشامت  

ي111898ي701459ي142437ي212597 املجمىع املعخدم 

ييييي

:يـ العملياث الحعابيت 

ي402787ي=ي%0،2×2013939الحلىق الاحماليت واحبت الذفع بعذ الظشيبت  :ي2012

يي718459=ي37200(ي+%0.35×1440000-ي)2429885الحلىق الاحماليت واحبت الذفع بعذ الظشيبت :ي2013

ي

:يالخصشيداث الجبائيت 

ي2012

، ورلً (6000000)ـ جم كبٌى مالخناث الخاصت بالخؼاء في الاظم مً ػشف الاداسة الاؼغاٌ العمىميت بمبلغ 

اظدىادا للخبريش املخدصل عليه خيث يىحذ حؽابه في الاظماء، وال يخص َزٍ املؤظعت بل يخص مؤظعت 

.ياخشي 

ي2013

.يهلشض بىيي ي(1000000)جم كبٌى مالخناث الخاصت بخبريش مبلغ 

ي2014

.يبذون حغحر لعذم جلذيم الخبريشاث لالصمت

ي2015

بذون حغحر لعذم جلذيم الخبريشاث الالصمت   
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، (2013، 2012ي)للذ جم كبٌى مالخناث،و ظيخم جصحيذ  الىطعيت الجبائيت للعىىاث:ي َـ احشاءاث الخلييم 

.يباالعخماد على الخبريشاث امللذمت 

ي

(يTYA.TAP)خعاب سكم الاعماٌ الخاطع لـ :ي 10حذٌو سكم

سكم الاعماٌ بعذ ي

الخدليم 

سكم الاعماٌ كبل 

الخدليم 

 الملشق 

ي683761ي4000000ي4683761ي2012ييي

ي213675ي11000000ي11213675ي2013ييي

ي12256410ي30000000ي42256410ي2014يي

ي1709402ي32500000ي34209402ي2015يي

ي

ي683761ي=يي800000/1.17:ي2012ـ 

ي213675ي=ي250000/1.17:ي2013ـ 

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

(يTVA)احمالي املعخدلاث :ي 11حذٌو سكم

ي2015ي2014ي2013ي2012ي

سكم الاعماٌ الخاطع 

للشظم على الليمت 

املظافت بعذ الخدليم  

ي42256410ي11213675ي4683761

ي

ي34209402

سكم الاعماٌ الخاطع 

للشظم على الليمت 

ي325000000ي30000000ي11000000ي



دراست الحالت    :الفصل الثالث

 

92 

 

ي4000000املظافت كبل الخدليم  

الملشكالخاطع للشظم 

على الليمت املظافت  

ي1709402ي12256410ي213675ي683761

ي%17ي%17ي%17ي%17معذٌ الشظم  

ي290598ي2083590ي36325ي116239الحلىق الصافيت  

ي%25ي%25ي%10ي%15الغشامت  

ي726500ي520898ي3633ي17436الليمت  

ي363248ي260488ي39958ي1333675املجمىع  

ي

(يTAP)احمالى معخدلاث : 12حذٌو سكم

ي2015يييي2014يييي2013يييي2012ييي

سكم الاعماٌ الخاطع 

للشظم على اليؽاغ 

املنهي بعذ الخدليم  

ي34209402ي42256410ي11213675ي4683761

سكم الاعماٌ الخاطع 

للشظم على اليؽاغ 

املنهي كبل الخدليم 

ي32500000ي30000000ي11000000ي4000000

الملشق الخاطع للشظم 

على اليؽاغ املنهي  

ي1709402ي12256410ي213675ي683761

ي%02ي%02ي%02ي%02معذٌ الشظم  

ي34188ي245128ي4274ي13675الحلىق الصافيت  

ي%10ي%25ي%10ي%10الغشامت  

ي3411ي61282ي427ي1368الليمت  

ي37607ي306410ي4701ي15043 املجمىع  

ي

:يـ املصاسيف املبرسة 

.ي(دج16300000)جم كبٌى مالخناث بخلذيم الىزائم املبرسة الخاصت بمصاسيف املعخخذمحن بليمت :ي2012

.ي(دج499700)بليمت ي(CNAS)جم كبٌى مالخناث بخلذيم الىزيلت املبرسة لخصشيذ الشالسي الشالث :ي2013

.يبذون حغيحر لعذم جلذيم الخبريشاث الالصمت:ي2014

.ي(دج178600)بليمت ي(CACOBAHT)جم كبٌى مالخناث بخلذيم الىزيلت املبرسة للخصشيذ الشالسي الاٌو :ي2015
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:يو مىه مصاسيف الغحر املبرسة هي 

(ي578400)مصاسيف الىهشباء بليمت :ي2012

(ي210000ي)مؽترياث بليمت :ي2013

(.ي150000)و جىشاس جليذ فاجىسة ؼشاء بليمت ي(120000)فاجىسة ؼشاء باظم مخخلف بليمت :ي2014

(ي.ي54000)اَخالن بليمت :ي2015

الشبذ الىاجج عً الشكم الاعماٌ  :ي 13حذٌو سكم

ي2015يييي2014ييي2013يييي2012ييي

ي1709402ي10256410ي2136675ي683761الملشكملي سكم الاعماٌ  

معذٌ الشبذ عً سكم 

الاعماٌ  

ي%13ي%13ي%13ي13%

الشبذ الىاجج عً سكم 

الاعماٌ  

ي222222ي1333333ي27778ي88889

ي

خعاب اللاعذة الخاطعت للظشيبت على الذخل الاحمالي صىف الاسباح الصىاعيت  :ي 14حذٌو سكم

ييييي

اللاعذة الخاطعت 

للظشيبت املصشح بها 

ي1900000ي1904000ي2076000ي1089600

ي54000ي270000ي210000ي5784الخياليف غحر املبرسة 

الشبذ الىاجج عً الملشق 

سكم الاعماٌ 

ي222222ي1333333ي27778ي88889

اللاعذة الخاطعت 

للظشيبت بعذ الخدليم 

ي2176222ي3507333ي2312778ي1184273

الملشوق في اللاعذة 

الخاطعت 

ي276222ي1603333ي237778ي64673

الحلىق الاحماليت 

الىاحبت الذفع بعذ 

الخدليم 

ي632678ي1095567ي677222ي236855

الحلىق الىاحبت الذفع 

كبل الخدليم 

ي533000ي534400ي594600ي217920

ي99678ي561167ي83222ي18935الحلىق الصافيت  

ي%15ي%25ي%15ي%10وعبت الغشامت  

ي14952ي140292ي12483ي1893مبلغ الغشامت  

ي114630ي701459ي9505ي20828ياملجمىع املعخدم  
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ي

خالصت  

ا  للذ جؼشكىا في َزا الملصل الى مذي فعاليت الشكابت الجبائيت للحذ مً التهش ب الظشيبي في الجضائش باعخباَس

ػشيلت  املخهجت لذي الاداسة الظشيبيت، و يهذف الى الخاهذ مً مذي صحت الخصشيداجه  و اظترحاع املبالغ 

املتهشب منها،الا ان َزٍ املالبلغ حعخبر كليلت ملاسهت بحجم التهشب الظشيبي الالمدذد،للحذ مً َزٍ الناَشة و 

عليه فان الاداسة الجبائيت و على ساظها املذيشيت الشكابت الجبائيت حعاَم في اللظاء على َزٍ الناَشة و الحذ 

.يمنها 

يخضح مً خالٌ جلييم فعاليت الشكاببت الجبائيت وحىد عذة جدذياث و مؽاول يعاوي منها هنان الشكابت 

الجبائيت في الجضائش  و جلف عائلا الدون جدليم اَذافه، مً خالٌ طعف اَميت الشكاجبت الجبائيت و عذم 

.يفعاليت الىنام الظشيبي و هلص ايظا الىعاء الظشيبي و غياب الظمحر عىذ امليلف بالظشيبت 

جشجىض الشكابت الجبائيت على مجمىعت مً الاحشاءاث اللاهىهيت و العمليت جىنم جذخل مشاكبي الاداسة الجبائيت و 

جظمً خلىق امليلملحن بالظشيبت و يؤدر مخالملتها و عذم الالتزام بها  بؼالن عمليت الشكابت الجبائيت و الىخائج 

 .يياملترجبت عنها 

يي
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: خاثمة  عامة 

بي"  بعد دزاسدىا و جدلُىا ملىطىع ، الخغىا الاهمُت التي "دوز الاصالخاث الجبائُت في ميافدت التهسب الظٍس

ل مسخلف الصفلاث و الاخخُاحاث  جىدسبها الظسائب في بىاء اكخصاد الدولت، باعخبازها اداة الخمٍى

الاكخصادًت  و زمصا للسُادة و السلطت و مصدزا زئِسُا الًساداث الدولت، خُث ان الجصائس اعخمدث الى اهتهاج 

م املساكبت الجبائُت،  حملت مً الاصالخاث الجبائُت  و التي مً شانها جفُل اهثر لالدازة الجبائُت و ذلً عً طٍس

الا ان هر الازير جصادفه الىثير مً العلباث و الصعىباث التي حعُم العىن وىن ان الىغام الجبائي الجصائسي 

لى يهُأ الادازة الجبائُت للخللم مع الىصىص الجدًدة  و الخعدًالث على اعخباز ان اي جدٌى اكخصادي ًخطلب 

ت، جمىنها مً  ىا سلُما باالطافت على جىفير الىسائل الحدًثت الدازة عصٍس عدد هائل  مً الاطازاث امليىهت جيٍى

بت في الىكذ املىاسب و بالسسعت املطلىبت . اهدشاف الازطاء و الخالعباث مً حاهب امليلفين  بالظٍس

ومىه فان الادازة الجبائُت و مً زالٌ مصالحها املخمثلت في السكابت الجبائُت ال ًمىً ججسُدها على الازض 

الىاكع مً زالٌ الصعىباث التي جىاحهها مً طسف امليلفين و اهما هي حسهس على الخللُل مً هره الغاهسة 

بي، و التي حعمل الدولت على جدلُلها مً احل الحد مً هره الغاهسة و جىمل فعالُت الادازة  التهسب الظٍس

بي  عىدما جىشف خالت التهسب و جلىم باالحساءاث الالشمت مع امليلف و مً  الجبائُت في الحد مً التهسب الظٍس

 .جصسخاجه و طمير امليلف ٌسىي وطعُخه الجبائُت  و مىه الحد مً هره الغاهسة 

. اختبار الفرضيات

بي هى الاطاز  الري ًىغم مجمىعت الظسائب *  باليسبت للفسطُت الاولى هثب  صحتها، ذلً الن الىغام الظٍس

بي حصء مً الىغام املالي، و  بُت ملجمىعت الظسائب، خُث ٌعخبر الىغام الظٍس املخياملت فِشيل السُاست الظٍس

حعىد اسباب اصالخه الي العُىب و الىلائص  التي شيلذ عائلا امام جدلُم الخىمُت الاكخصادًت  و جخمثل 

بي السابم  وعدم اسخلسازه مما ادي  الى عدم فعالُخه , هره الىلائص  اساسا في الخعلد الىغام الظٍس

بت  *  عُت  الجبائُت اهم الاصالخاث الظٍس باليسبت للفسطُت الثاهُت هثبذ صحتها خُذ جمثل اللىاهين الدشَس

بت على ازباح الشسواث،  وذلً  مً زالٌ اخدار طسائب حدًدة  مخمثلت اساسا في زالر اهىاع  هي طٍس

بت على اللُمت املظافت ، باالطافت الى اصالح الري جم على مسخىي   بت على الدزل الاحمالى، والظٍس والظٍس

بت و اصالح الجبُت البترولُت  .الظٍس

الفسطُت الخالخت هىفي صحتها الن الخدسز الاكخصادي  مً زالٌ اهفخاح الجصائس على  السىق الحس شاد مً *  

بي  الن الىغام الجبائي ًخازس  باملدُط الري ًخىاحد فُه   .اهدشاز  التهسب الظٍس

بي ال ًصاٌ كائما مً زالٌ الاخصائُاث امللدمت في ول *  الفسطُت السابعت   هىفي صحتها الن  التهسب الظٍس

 .السىت عً حجم التهسب 

 

 عرض استنتاجات الدراسة 
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ـــــــ ًىً ان جؤدي الاصالخاث الجبائُت دوزا هما مً زالٌ الادازة الجبائُت في الىشف  عً مىاطً التهسب 

ىت الدولت، الا هرا ًدخاج الىخير مً الدعم  لخدلُم  الفعالُت و  بي و استرالحاع  مبالغ  هامت لخٍص الظٍس

ت الالشمت، هما حسمذ مؤشساث الاداء بخلُُم حجم التهسب  الجىدة املطلىبت  و جىفير الامياهُاث املادًت و البشٍس

بُا بي و جددًد  فئت امليلفين امللتزمين طٍس  .الظٍس

ا ان  جسفع مً مسدودًت  بُت  سىاء مادًا او معىٍى ــــــ و هرلً ًمىً  للخدفيزاث امللدمت لالعىان الادازة الظٍس

 .عملهم، و هرا ما ًبعدهم عً ول جازير زازجي  كد ًسل باسخلاللُتهم و جديزهم اشاء  املمىلين

ُع البترولي، مما ادي  الى عدم وطىح هُيل الىغام   ت  ملازهت بالٍس ـــــــ  جازد الجبائت العادًت  مياهت  زاهٍى

الجبائي، فالسلطاث  لِسذ كادزة لحد الساعت  على جددًد معالم بىاء هُيل  الىغام الجبائي فعاٌ، و 

ببرلً  فان اللسازاث الجبائُت املخسدة مً الحين الى الازس  ما هي الا احسثءاث  لدسُير عسف معين جفلد  

 .مدخىاها ملجسد  شواٌ الري اهجصث عىه

عي و املىمثل :   حاهبين اساسُين هما 1992ــــــــــ  شملذ  الاصالخاث  التي حاءث بها الجصائس سىت  الجاهب الدشَس

عاث حدًدة، و حاهب  الخىغُمي املىحه اساسا  لبىاء دازة حبائُت خدًثت، و حعخبر هره   في اكساز  حشَس

 .الاصالخاث زطىة اساسُت للىخلاٌ الكخصاد الحس 

بي، و الجهىذ املبرولت  مً طسف الدولت الا انها لم  ــــــــــ  بالسغم مً جطىز الاًجابي الري خلله الاصالح الظٍس

جبلغ بعد الهدف  الاستراجُجي في اخالٌ الجباًت العادًت مدل الجباًت  البترولُت، هره الازيرة  التي بلُذ هي  

 ـ.املىزد الاساس ي لالًساداث الدولت

بي اخد  اهم الخددًاث التي جلف امام الخطبُم الفعاٌ للسُاست املالُت و  ــــــــ   ٌشيل التهسب الظٍس

 .الاكخصادًت، هغسا الزاززه السلبُت املخعددة

 التوصيات

 : بالىغس الى الىخائج املخىصل اليها ، ازجاًىا ان هظع بعع الاكتراخاث  الخالُت 

ع الجبائي مىُفا وفم مىهجُت علمُت أي بىاء اللسازاث  الجبائُت على دزاساث   *   ًجب ان ًيىن الدشَس

 ٌ  :امل و هي =مسبلت للفعالُت مع مسعاة كالق عى

بي        ــــــــ جىسُع كاعدة الازظاع الظٍس

      ــــــــ الحد مً مىذ املصاًا  الجبائُت زاصت وان معُاز الجبائي ال ًددد  بمفسده و بيسبت هبيرة طبُعت املىار 

 .الاكخصادي 

بي و جدىب جساهم الاكخطاع على هفس اللاعدة الازظاع و برلً         ــــــــ الخسفُع مً وسبت الاكخطاع الظٍس

 .ًمىً الحفاظ على ججدد و جيازس املادة الخاطعت وفم عسوف مالئمت

ب  الاععىان و الازجلاء  بمسسجىاهم  العلمي و املنهي*   ادة  جاهُل و جدٍز  .ٍش
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م اللُام بدمالث  اعالمُت في حمُع *   بت، عً طٍس بي لدي امليلفين بالظٍس ادة الىعي الظٍس العمل على ٍش

اث   .مسخٍى

 ,جدسين العالكت بين الادازة  و امليلفين * 

طسوزة اجباء سُاست اكخصادًت واطبدت، و ابخعاد  عً  عدم اسخلساز  اللىاهين، و ًجب ان ًىبخم الاصالح *  

الجبائي  بلىاهين حبائُت مسخلسة كدز الاميان  مً زالٌ  الخللُل مً الخعدًالث املخىسزة، هره الازيرة  التي 

 .جصعب على امليلفين و هرلً عدم الالتزام بها و اسخغاللها   للتهسب و الخداًل 

 سد  الفسغاث اللاهىهُت امام  امليلف و الازر بعين الاعخباز  ملبادئ و اسس الظسائب   *

 حشجُع الخيسُم بين مسخلف الاًدازاث و الهُئاث مً احل جبادٌ املعلىماث    *

ادة عدد مساكبين  ذوي الخبرة و الىفاءة  املسخصين   * ادة عدد امللفاث الخاطعت للخدلُم املداسبي  و ٍش ٍش

 .الهدشاف  التهسب

وطع هغم السكابت فعالت ، جمخاش بالدكت والسسعت اهدشاف املسالفاث  املسجىبت مع جلدًس علىباث شدًدة على  *

 .املتهسبين 

 أفاق الدراسة

بي" بعد دزاسيخا ملىطىع  و مداولخىا لالملام بيل الجىاهب " دوز الاصالخاث الجبائُت في ميافدت التهسب الظٍس

املىطىع الا اهىا هدزن ان هرا البدث هغيرة مً البدىر ال ًسلى مً اللصىز و الىلص، و برلً ًيىن 

 :اهطالكت لبدىث حدًدة و هرهس منها 

بت في الجصائس    ــــــــ دوز الاصالخاث الجبائُت في جىغُم الادازة الظٍس

بي     ــــــــ فعالُت الاصالخاث الجبائُت في عملُت الخدصُل الظٍس

 . ـــــــــ دوز الخدفيزاث الجبائُت في اسخلطاب الاسدثماز

 . هأمل في نهاًت البدث ان ًيىن كد وفلىا في معالجت املىطىع، و اللصىز مىا و الىماٌ للله عصوحل
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