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تعتبررا ضريرر منة مررم ادررإلا ماررا ا عارر ض ض  ضرعامررة رخررف ضرررد و عوررع ضقررتدي     ررة      ررا    تاررا اة   

اعناء ضرد رة بف اتعدى ذرك إلع ضستع ارها كسياسرة ماريرة رأترر  ا ضرسائدة فيها ، فد ادا ال اقتا  عوع تغطية 

  ضرررتم إلا  ررن ضر الارراا   تاررا ا   ضرسياتررعي    مت رراهن ، ك ررا تسررادإلا  ررن   تعررا    تاررا ا    فرر    أررة 

ف ضرتن يررة  ررن ضرررد و ضرناميررة   ضرمرري تسررفع مررم قرردو صنحيررىدا ربرراضمم عارردض إلررع صطرر م  ا    هررا ضريرر م ية  ررن  رر

 .  حتاض   ضرع ملة   م   ضرت تد 

ب ررا اا ضرن رراض ضريرر مزي ضي تضئرر ا صارر ملن ،ا ررنس ضي  مررة ضر سرر ية رأ خأحرر ا بتقررداإلا صارر مما هإلا ضريرر م ية  

مررنس رخررف مررم    مرردضقيأهإلا ضي قيقيررة مررم صأقرراء ا حسررهإلا ،فرربا ضملالارر   ضي نررا    هإلاضمل تتنررة كالاررخف ا ضفررا  الاررا ا

ضملخأحررررر ا باريررررر منة اقررررر ن   ضمنرررررا  ك رررررا مرررررنس  رررررن  حرررررو ضر  ررررر  رررررر  ضاة ضي نائيرررررة  رررررف ضر سرررررائف ضرقا   يرررررة   

زمة
ّ
م ض نة صأك ضرتا مما  رخ نها  ن ضر ث ا مرم  ايراا صخر ا   را ةر يمة     را ارا  ة  بهدي ضرتن ي ية ضرد

 .  دىض ما يسمى بارغش   ضر ه ب ضري مزي

  ض تارا اا  ضررد و ضمللتأحرة  رن صماارف ضملخأحر ا بارير منة  هرد   ضر ه ب ضري مزي اانم  إا  اد ة ضرغش 

ضر هرر ب ضريرر مزي ) عوررع ع ضاة ضي نائيررة مسررتلدم ا  ررن ذرررك  رر ن   اسرراري  سرر ضء  رراا ذرررك بط مقررة مالارر  عة 

ها   تارا اة   ، فهىض امر و   ا صمقيرا ضرد ررة ادردضي سياسر ( ضرغش ضري مزي )،ا  بط مقة   ا مالا  عة  (

ضملا اررررة   ضر الارررر مة عررررم   مررررا   هررررا  إمخا يا  هررررا مت اعيررررة ضرمرررري تسررررفع ملعاي ررررة دررررىط ضر رررراد ة بتمداررررد  ررررف  ا ا

ضر  ابة ضي نائية ضرمي مرم قدرهرا ارتإلا كالار   رف ع حراو   ضرت را زض  ضرمري ا  رم اا يسرتع أها ضملخأر    إ اض  

 .ية عوع   تاا  ضر  ني سناب ضي قيقية ضرمي ا   إلع ض عخاسا  سأن

 أوال ــــ إشكالية البحث 

 :مم قدو ما صقدض ا  م   ض عشخارية ضر ئيسية ضرتارية

 ؟ضلع ضا اد ا  م ضا تسادإلا ضر  ابة ضي نائية  ن مماابة ضرغش  ضر ه ب ضري مزي

  : عوع اساس دىط عشخارية ا  ننا   ض  سئأة ضرح عية ضرتارية 

 مادية ضر  ابة ضي نائية ؟_1

 كي  ص ااس ضر  ابة ضي نائية  ن ضي تضئ  ؟  ما هن  مهتة ضمللتاة ضملل و رها  ا   يا ؟_2

 ؟ ةماهن  سناب ضي قيقية ريع  ضر  ابة ضي نائي _3
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 : فرضيات البحث ─ثانيا 

صي ن ها عشرخارية ضر ئيسرية ،  نرا باريا ة ضرح  ريا  ر مابة عم م   عة  سئأة ضرح عية ضرسابقة ضرمي 

 : ضرتارية

  . إا   اض ضر  ابة ضي نائية ا ص رت عورع مردى كحراءة ضرتن ريإلا ضرتقنري   ضرتالار مفن ضملت ثرف  رن ع ضاة ضي نائيرة    -   

              ص سيد ضرعدضرة ضري م ية    الا  ضرر هن ضرير مزي رردى ضملخأحر ا بارير منة ررأ   ا اساترعي  رن ضي رد مرم      -

 .  اد ة ضرغش   ضر ه ب ضري مزي       

 . إا ضر  ابة ضي نائية ريس  فعارة بارقدا ضرخا ن ر نس صحشعي  اد ة ضرغش   ضر ه ب ضري مزي   -

 الدراسات السابقة للموضوع

  :إا ضرداضسررررا  ضرمرررري صتعأررررا ب   رررر   ضر  ابررررة ضي نائيررررة،  ضرمرررري صررررإلا ع ررررد  عأيهررررا مررررم  نررررف ضرطارنررررة صت وررررع  ررررن

 ، ضرنمر  عنرااة عرم (9555-59) رارزي مم رد، ضر  ابرة ضي نائيرة  رن ضرن راض ضرير مزي ضي تضئر ا قردو ضرح راة    _  

          ، رقرررد 0222ض ضرتسررري ا، مامعرررة ضي تضئررر ، سرررنة اسرررارة مامسرررت ا مقدمرررة رأ عهرررد ضرعأررر ض   تارررا اة  عأررر           

  ضقررف ضرن رراض ضي نررا   كعررد  ض هررااررا و ضرناارر  صمداررد مخا ررة ضر  ابررة ضي نائيررة،  مع فررة اسرراري  ع أهررا  ا          

 . آفا ها بها عاداا  ضرمي م  

 ، مىك ة مقدمرة  ر م متطابرا   يرف  ( 0222-9555)    ا   اة ،فعارية ضر  ابة ضي نائية  ن ضي تضئ  ضرح اة      _

   صرررإلا ضرت ارررف إلرررع اا  0222-0222شرررها ة ضملامسرررت ا  رررن عأررر ض ضرتسررري ا ،فررر   ماريرررة   قررر   ،مامعرررة ضي تضئررر        

 .ضر  ابة ضي نائية رها فعارية  ن ضرتم إلا  ن  اد ة ضرغش   ضر ه ب ضري مزي  ن ضي تضئ       

 ضي نائية  ن صمس ا م  ة ضملعأ ما  ضملماسر ية  اضسرة ااررة ب دا مرة ضرير ضئ  سأي اا عت ا ،   ا ضر  ابة    _

ر الاة ضرر ض ا مرىك ة مقدمرة ك رتء مرم متطأنرا   يرف شرها ة ضملامسرت ا  رن عأر ض ضرتسري ا صلار  مماسرنة      

بطرررر ن   هإلا،   صررررإلا ضرت اررررف إلررررع اا ضملخأحرررر ا باريرررر منة يعت ررررد ا عوررررع ضر هرررر ب مررررم  فرررر  مسررررتمقا −02922011

 ضرقر ضئإلا اساري  اد ها ضرتدع   ن إعدض    صقداإلا ضملعأ ما  ضملماس ية ضرمي تعبا عم   رعي هإلا ضملاريرة  قاارة  

 .ضملارية

 أهداف البحث :  ثالثا

 : صت ثف  ددضي ضملنت  ة مم صنا و دىض ضمل     ف ا اون

  ،ضرقا       ضرتن يميتسأيط ضري ء عوع ضر  ابة ضي نائية مم قدو ضرتط ن إل اادا ضملحاديمي . 

  مما رررة تيررظي   رراد ة ضرغررش   ضر هرر ب ضريرر مزي ،  ادررإلا ضرترردضب ا ضملتلررىة مررم  رر ي ضرد رررة رأ  رر ي

 .ا   فعاري ها  ن ادط ه دا  عوع مدى 

 إب ضز  مهتة ضرقائ ة  ن مخافمة ضرغش   ضر ه ب ضري مزي . 
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 قيررا ضرترر ضزا برر ا ادرردضي ع ضاة ب ررا ايرر م صم مما رررة إعطرراء اأرر و عأ يررة ر يحيررة ضر  ابررة ضي نائيررة

 . ضملخأح ا  

 : حدود الدراسة

 : الحدود املكانية

ضرنم  اقتا  عوع  ص  يس   ا ضر  ابة ضي نائية  ن زما ة فعارية ضرتمايف ضرير مزي ب را ات ضفرا   ضرتالار م  

ضي نائيررة  ررن مخافمررة  رراد ة ضرغررش ضي نررا   ضي تضئرر ا ، ك ررا ا ص ررت ضرنمرر  عوررع بيرراا ضرررد ا ضرررىا صأعنررأ ضرهيئررا  

 .مستغا إلا ملدا مة ضري ضئ  ر الاة  كت ضي  ضاا رسيدا عون  املاضسة بضر ه ب ضري مزي ،   ا   ضرد  

 : الحدود الزمنية

إلرررع  اارررة  0292 ررر ف با  صتعأرررا برررارح اة ضرتمنيرررة ملعاي رررة عشرررخارية   ضرمررري صت ثرررف  رررن مررردة ضر ررراب  ضبتررردضءض مرررم

 . 0292مااس 

 مبررات اختيار املوضوع:  رابعا

 : رقد   نا باقتياا دىض ضمل     رعدة ضعتنااض  صإلا إا ازدا  ن ضرنقاا ضرتارية

     ضر  نة ضريظاية  ن ع د  عوع دىض ضمل . 

 ضعتناا ضري ضئ  ااد ضمل ضا  ضملارية ضردضقأية   ضرهامة رأد رة  ن صن ية ضرنحقا  ضرعامة . 

  ضملخأحررر ا مرررم قررردو ص سررريد  قافرررة ضريررر منة تعررر   بارحائررردة عورررع   تارررا   الاررر  ضرررر هن ضريررر مزي رررردى

 . ضر  ني   بارتالن عوع ضمل ض ن ا   ريس  عنئا فقط

  ضز اا   اد ة ضرغش   ضر ه ب ضري مزي م ا اانس يالاخف قط ض ات ثف  ن ا مراا ضيظتمنرة ضرع  ميرة مرم

 . م ضا دا

 إلرع ارد ضرسراعة كرنس صنرام   راد ة ضرغرش   ضر هر ب ضرنم  عم آريرا  ضر  ابرة ضي نائيرة ضرمري ررإلا تسرتط  

 . ضري مزي

 أهمية البحث:  خامسا

ص ن  اد ية ضرداضسة باعتنراا ضي تضئر  تعت رد عورع م ر  م ضا درا مرم ضرير ضئ    قاارة مرم ضي ناارة ضرن ا ريرة 

 رررراة  ررررن ص  مررررف ضرمرررري ص ثررررف ضرقأرررر  ضرنرررراب    ضملرررر ا   ساتررررعي يظتمنررررة ضرد رررررة باعتناادررررا هررررن ضملسرررراد ة ب سررررنة كن

م زض يرررة ضرد ررررة ،   رررن ة  رررة  ق ررراة شرررادد ا ض لحرررار م  ررر د  رررن اسرررعاا ضرن رررا و م رررا ا ى ات رررا إلرررع  قررر   رررن 

ص  مررف ضمل زض يررة، م ررا  فرر  إلررع ضرنمرر  عررم ص  مررف مموررن آقرر   هررن ضي نااررة ضرعا اررة ايرر  ررر  ضسررتغأ  ميرردض مل ررم 

ضرد ررة تالارداد ضر  ابرة ضي ناارة عورع ضملخأحر ا بارير منة ا م ا يست م  عوع  هضيظتمنة ضرع  مية مم تغطية  حقا

 .ضري مزي  مم امف ضي حاد عوع ام ضو ضيظتمنة ضرع  مية مم ضرغش   ضر ه ب



 المقدمة العامة

 

ث  
 

 املنهج املتبع:  سادسا

ا ة ضعت رررد ا عورررع ضملرررن   ضر ارررح  امرررى  رررت  م مرررم عمابرررة عورررع عشرررخارية   ضقتنررراا ةررر ة ضرح  ررريا  ضملاررر

، ضرغرررش   ضر هررر ب  ة ابرررة ضي نائيرررة ا  ضريررر منضملحررراديإلا  ساسرررية سررر ضء  ضملتعأقرررة بار  ذررررك باسرررتع ضر ملتأررر    

ضري مزي ،  إلا ضرقياض بارداضسة ضرتطنيقية رأنم  ضملت ثأة  ن  اضسة ااررة ملسسسرة ص اامرة باعت ا  را عورع ضملرن   

 . ضرتمأيون

 : صعوبات البحث:  سابعا

 :  با  ضرمي  ضمهناداال الأ  اا ع ف مم ضراع با  ، مم اب ز ضراع

 ا و اع بة صأقينادا ضملمس بية  ن إا ا  مخاا رأ اب  م   نيعة م   عنا . 

  ضر  ر  ضرررىا يعتبررا مررم ضرقيرر   ضرمرري ااررر  بي نرا   برر ا م رر  ضملعأ مررا  ضيظااررة بارنمرر    برر ا ضرداضسررة

 . باإل افة إلع م او ضي نااة م او  ضس  ال اد   رأ

 : خطة البحث:  ثامنا

إلرع  اضسرة عأ يرة صمريط ب  ض ر  عشرخارية ضملط  ارة  سر نا بمثنرا إلرع  رد  فار و    رد سرنق   رأ ا و 

 . دىط ضرحا و مقدمة عامة

 مرررررررررة ذض  ضرارررررررررأة بار  ابرررررررررة ضرحارررررررررف   و صرررررررررتإلا ضرتطررررررررر ن  رررررررررن درررررررررىض ضرحارررررررررف إلرررررررررع ملتأررررررررر  ضي  ض ررررررررر  ضرن 

رهيئررا  ضملخأحررة بار  ابررة ضي نائيررة  ررن ،اي  بررد اط إلررع  ررد  مناارر  صنا ررر  ماديررة ضر  ابررة ضي نائيررة   ضضي نائيررة

 . ضي تضئ  إ افة إلع ع اا ضرقا     ملناش ة ع أية ضر  ابة

مرررم قرردو صقرررداإلا محرراديإلا عامرررة محهررر ض ضريرر منة  امررا ضرحارررف ضرثررا   تعأرررا بررارط ي ضرثرررا   مررم ضرنمررر   درر  

 ررن مخافمررة ضرغررش   ضر هرر ب ضريرر مزي مررم قرردو   صقررداإلا   ا ضر  ابررة ضي نائيررة،  ررن ضملنمرر    و ضريرر منة  ارر و 

إعطرراء تع مرر  رخررف م ه ررا   ا  ضعه ررا إ ررافة إلررع اسررناب    رر ن  آ رراا ضرغررش   ضر هرر ب ضريرر مزي   دررىض مررا مرراء  ررن 

 . ضملنم  ضرثا     ضرثار 

كسرررريدا عوررررن  يرررر ضئ رأ امل كت ضي رررر ضاا طنيقيررررة رأنمرررر    ضرمرررري  ا رررر  بررررضرحاررررف ضرثاررررر  اتعأررررا بارداضسررررة ضرت

  ضرمرري صررإلا فيهررا  اضسررة اارررة صطنيقيررة إل رر ضء ع أيررة ضرنمرر  ، ضرررىا بررد اط  سرر ناط إلررع رتاكعررة ر الاررة مسررتغا إلا ض

امرررا    ابرررة ضي نائيرررةنمررر  ضرثرررا   آريرررة ضرضمل  ضملسسسرررة ضملسرررتقنأة   و قاررر  رتقرررداإلا   رررد  منااررر  ، ضملنمررر 

ارررررع با   صقرررررداإلا    اضارررررا  ضملنمررررر  ضرثارررررر   اضسرررررة ميدض يرررررة قاررررر  رداضسرررررة مأررررر  منرررررا   ، ضسرررررت تا  ضر

 . ضرتمسي ية رأ  ابة

،  ادررإلا ضرنتررائم ضرمرري صررإلا ضرت اررف   ظرر  فيهررا  تررائم ضقتنرراا ضرح  رريا ة مرر ررن  ق ررا  نلرري ضرنمرر  بلاص ررة عا   

إريها  ن م ي  م ض   ضرنم  م  صقداإلا ضرت اريا       اضارا    إعطراء إشرااض  مل  ر عا  الاقرة ،ا  رم اا 

 . رهىض ضرنم  صخ ا كآفان مستقنأية



 

 

 

 

 

 

 ماهيت الركابت الجبائيت: الفصل ألاول 
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 : جمهيد

 

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

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

بت، وطلٚ ألَمُتها البالًت في اجساط الٓغاع و جدلُل الىغهُت  الالتزاماث الجباةُت مً ْبل اإلاٙلُين بالػٍغ

ىت الهمىمُت مً ظهت ومً ظهت أزغي لغصم الجباةُت للمٙلُين،َهي وؾُلت   َهالت جػمً مطلحت الخٍؼ

دا اإلاٙلُين و جدؿِؿهم بأن ئصاعة الػغاةب طاث ُاتهمخػىع صاةم ، و َظا ما ًىه٘ـ نلى جطٍغ  تهم و ؾلٖى

بي   .اججاٍ التزامهم الػٍغ

ابت الجباةُت ْمىا بخٓؿُم َظا الُطل ئلى زالر مباخض وهي           :وبًغع الخهٍغ أٖثر نلى الْغ

 

ابت الجباةُتٛ صزلم : اابدح ألاول   .لْغ

 

ابت الجباةُت في الجؼاةغ : اابدح الثاوي  .ؤلاؾاع الٓاهىوي إلاباشغة نملُت الْغ

 

ابت الجباةُت في الجؼاةغ: اابدح الثالح  .الهُئاث اإلاٙلُت بالْغ
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لركابـت الجبائيت ل دخلم: اابدح ألاول 

 

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

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

ىت  . وجداعب مً ًسخلؿها نلى أمىاٛ الخٍؼ

 

ابت الجباةُت مً زالٛ حهٍغِ الجباًت أوال ، ومُهىم  و بالخالي ؾىداٛو في َظا اإلابدض البدض نً ماَُت الْغ

ابت  . و مباصئهابهاالجباةت و أَضاَها ،أؾبا الْغ

 

 الجبايـت ماهيت: ااطلب ألاول 

 

ٌشمل مُهىم الجباًت نضة نىاضغ جغجبـ به بشٙل أو بازغ وؾىداٛو َُما ًلي جىغُذ وشغح أَم َظٍ     

بت و الجباًت لهىاضغ مً  . زالٛ الخؿّغ لخهٍغِ الغؾم ، الػٍغ

 

الرسم : أوال 

 

الغؾىم هي مىعص مالي جدطل نلُه الضولت ممً ًٙىن في خاظت ئلى زضمت زاضت جىُغص الضولت  : حعريف الرسم

ٔ الٓػاء و عؾىم حؿُير  بأصائها، ٗالغؾىم الٓػاةُت التي ًضَهها مً ًؿلب مً الضولت ئقهاع خٓه نً ؾٍغ

 .1الضولت الاهخُام بدؿُير ؾُاعجه بالؿّغ الهامت ؾُاعة إلاً ًؿلب مً

 

ُه نلى أهه  ا مً أشخاص الٓاهىن الهام ظبرا : ٖما ًمً٘ حهٍغ مبلٌ مً الىٓىص ًضَهه الُغص ئلى الضولت أو ييَر

 2 .اهخُانه بسضمت مهُىت جإصيها له ، ًترجب نليها هُو زاص ئلى ظاهب هُو نام مٓابل

 

ُين الؿابٓين ًمً٘ اؾخسالص زطاةظ الغؾم نلى الىدى الخالي  : ومً زالٛ الخهٍغ

 

 ًٙىن في شٙل مبلٌ مً الىٓىص 

                                                           
 39ص 2001--الجؼاةغ.صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت -اإلاالُت الهامت– خؿين مطؿُى خؿين  1
ىص مدمض ؾهُض  2 ٛ - مباصب اإلاالُت الهامت– ََغ   140ص1994. .ؾىعٍا .ظامهت خلب .الجؼء ألاو
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ا مً ؤلاصاعاث الحٙىمُت بشٙل ازخُاعي مبضةُا ٗالبلضًاث و ييَر ا مً الضواةغ الهامت   .ًضَو ئلى الضولت أو ييَر

 ًضَو ظبرا مٓابل اهخُام الصخظ بسضمت مهُىت . 

 ًدٓٔ الغؾم هُها زاضا مباشغا الى ظاهب هُو نام يير مباشغ . 

الضـريبت : ثاهيا 

 : حعريف الضريبت

 

بت نلى أ  :نهاًمً٘ حهٍغِ الػٍغ

 

بت هي مؿاَمت هٓضًت جُغع نلى اإلاٙلُين : الخعريف ألاول  م الدؿاَمُت و التي جُغع جه خؿب ْضعا  بهاالػٍغ

ل ألامىاٛ مدطلت و بشٙل ظبرا اتي و بضون مٓابل مدضص هدى جدُٓٔ ألاَضاٍ اإلادضصة مً ؾٍغ هه بخدٍى

 .1الؿلؿت الهمىمُت

بت هي مبلٌ مً الىٓىص ججبر الضولت و الهُئاث الهامت اإلادلُت للُغص نلى صَهه ئليها  : الخعريف الثاوي الػٍغ

 .2اةُت،لِـ مٓابل اهخُانه بسضمت مهُىت ،وئهما جدُٓٔ مىاَو نامتهه بطُت

 

خصائص الضريبت 

 

بت نلى الىدى الخالي   : 3ومً الخهاٍعِ الؿابٓت ًمً٘ اؾخسالص زطاةظ الػٍغ

 

 ٗاهذ في الٓضًم جضَو بت َظٍ الخاضُت مىظ قهىع الىٓىص بدُض  بت اْخؿام هٓضي،واٖدؿبذ الػٍغ الػٍغ

 .بشٙل نُني

 ت و ئلؼامُت بت جضَو بطُت ئظباٍع بت شٙل مً أشٙاٛ ئقهاع ؾُاصة الضولت َهي جىغو و : الػٍغ ئن الػٍغ

ٔ الؿلؿت و ؤلاظباع جدطل  .نً ؾٍغ

بت جضَو بطُت ا يير ْابلت لالؾترصاص َهي لِؿذ أماهت أو وصٌهت ٌؿترصَا ضاخبها َُما ههأي أ: اةُت هه الػٍغ

 .بهض

 بت جضَو بضون مٓابل بت ال ٌهٍغ مٓضاع أو ؾبُهت اإلاىُهت التي ؾخهىص نلُه مً : الػٍغ أي أن صاَو الػٍغ

بت زالٛ الىُو  . الهام الظي جدٓٓه الػٍغ

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

2
يب خؿً نىع اهللا    126ص .لبىان .الضاع الجامهُت .مباصب اإلاالُت الهامت –ٍػ

3
 20ص 2007.مطغ .الٓاَغة.صاع النهػت الهغبُت –نلم اإلاالُت الهامت –نبض اهللا الطهُضي  
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 بت لخدُٓٔ اإلاىُهت الهامت َهي ال جدطل لًغع ؤلاهُاّ نلى ش يء مهين بظاجه بل إلاىاظهت هُٓاث : الػٍغ

 .ظمُو اإلاىاؾىين و الضولت ، َمىُهتها نامت نامت جسظ

 

  : 1أهداف الضريبت

 بُت حًؿُت ألانباء الهامت أي أ : ألاهداف اااليت ير اإلاىاعص اإلاالُت ههئن مً ألاَضاٍ الػٍغ ا حؿمذ بخَى

اء بالتزاما للضولت جمو أي إلاجا اججاٍ ؤلاهُاّ نلى الخضماث اإلاؿلىبت ألَغاص اجهبطىعة جػمً لها الَى

ل ؤلاهُاّ نلى  .الخضماث الهامت و نلى اؾدشماعاث ؤلاصاعة الهمىمُت جمٍى

            

 جخمشل في حصجُو بهؼ اهىام اإلاشغوناث النخباعاث مهُىت بانُائها مً  :ألاهداف الاكخصاديت

ا مً أظل جىؾُو  الػغاةب ٗلُا بت نلى ألاعباح اإلاهاص اؾدشماَع أو ظؼةُا و جسُُؼ مهضٛ الػٍغ

ل الىُٓاث  الاؾدشماع و اؾخهماٛ بت اإلاُغوغت نلى أصحاب الضزٛى اإلاغجُهت ،لخمٍى خطُلت الػٍغ

اصة ظا مً أظل جدُٓٔ الدشًُل الٙامل الحٙىمُت مما ٌهمل نلى ٍػ  . الاؾتهالٕ،َو

 

  بت نلى الخدُٓٔ مً خضة الخُاوث في الضزٛى و الثرواث اإلاغجُهت  حهمل :ألاهداف الاجخماعيت الػٍغ

 .ئناصة جىػَهها نلى أصحاب الضزٛى اإلاىسُػت و ًخم طلٚ مً زالٛ الخطانضًت في الػغاةب زم

 

 ُت مغجُهت نلى : ألاهداف السياسيت بت ألَضاٍ ؾُاؾُت ُٖغع عؾىم ظمٖغ ًمً٘ اؾخهماٛ الػٍغ

ُ٘ت و الُابان ،أو جسُُػها نلى  مىخجاث بهؼ الضٛو ٖما َى الحاٛ بين الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 .مىخجاث صٛو أزغي 

 

الجبايـت : ثالثا 

 

ت اإلاُغوغت مً ؾٍغ الضولت و التي جػم الػغاةب و الغؾىم: حعريف الجبايت  هي مجمىم الاْخؿاناث ؤلاظباٍع

 .و ؤلاجاواث و اإلاؿاَماث الاظخمانُت

 مً َظا الخهٍغِ ًخطح مُهىم الجباًت أوؾو مً مُهىمي ٗل مً الػغاةب و الغؾىم،َالجباًت وؤَ 

                                   .2الخهٍغِ الؿابٔ جخػمً الػغاةب و الغؾىم ئغاَت ئلى ؤلاجاواث و اإلاؿاَماث الاظخمانُت

بت ال جغجبـ  و جأزظ الػغاةب خطت ألاؾض مً الجباًت مً خُض حجم اإلاضازُل و مجاٛ َغغها و ألن الػٍغ

ًخلٓاَا اإلاٙلِ هكير صَهه ئًاَا ٖما َى الشأن باليؿبت للغؾم ،ًإصي  (مىُهت زاضت)مباشغة  بسضمت

                                                           
 16ص 2008..الجؼاةغ .َىمت للؿبانت و اليشغ و الخىػَو صاع  -اْخطاصًاث الجباًت و الػغاةب– مدمض نباؽ مدغػي  1
2
 16ص 2008..الجؼاةغ .َىمت للؿبانت و اليشغ و الخىػَو صاع  -اْخطاصًاث الجباًت و الػغاةب– مدمض نباؽ مدغػي  
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ين ) باإلاٙلُين الخاغهين ئلى التهغب و ئجبام الؿّغ و ألاؾالُب التي جدٛى صون  (ألاشخاص الؿبُهُين و اإلاهىٍى

هاث و آلالُاث الُُ٘لت بمداعبت َظٍ الكىاَغ صَههم للػغاةب ،لهظا ابت الجباةُت.حؿً الدشَغ  .ومً أَمها الْغ

 هامفهىم الركابت الجبائيت و أهداف :ااطلب الـثاوي

ابت وأَضاَها ابت الجباةُت عأًىا مً الػغوعي جدضًض مُهىم الْغ ٍى نلى الْغ   :للْى

حعريف الركابت الجبائيت : الفرر ألاول 

 

ابت، خُض حهضصث و جىىنذ  ابت الجباةُت ججضع بىا ؤلاشاعة ئلى اإلاُهىم الهام للْغ ْبل الخؿّغ ئلى مُهىم الْغ

ٔ الخؿت اإلاغؾىمتوالخهلُماث :ا ، َمنهابه اإلاغجبؿت الخهاٍعِ ٗان ٗل ش يء ٌؿير َو ابت هي الخدٓٔ مما ئطا  َالْغ

ا . الطاصعة والٓىانض اإلآغعة  مها ومىو ج٘غاَع  1أما مىغىنها َهى جبُان هىاحي الػهِ أو الخؿأ مً أظل جٍٓى

ابت الجباةُت هلخطها ُاث اإلآضمت للْغ  : أما الخهٍغ

ابت الجباةُت هي حصخُظ مدخىي ال٘خاباث اإلاداؾبُت بما ًخالءم مو الٓاهىن الجباتي  :الخعريف ألاول  الْغ

داث اإلآضمت ٗالخدٓٔ مً ٗالخطٍغ  .2َظا اإلادخىي مو ؤلازباجاث 

 

داث و ٗل سجالث ووزاةٔ ومؿدىضاث اإلاٙلُين ههحهٍغ ٖظلٚ نلى أ :الخعريف الثاوي ا َدظ لخطٍغ

ت، ٖظلٚ بٓطض الخأٖض مً صحت  ٗاهىا طاث شخطُت ؾبُهُت أو مهىٍى بتالخاغهين لها ، ؾىاء  بالػٍغ

 . 3م الجباةُتجهملُا اإلاهلىماث التي جدخىيها

ت  : الثالححعريفال ابت الجباةُت جسظ ٗل أهىام الػغاةب و ٗل اإلاٙلُين و حؿمذ بخصحُذ ألازؿاء الهٍُى الْغ

 4.و ٖظلٚ ٖشِ نملُا الًش اإلاماعؽ مً بهػهم و حهخبر طاث أَمُت مً خُض ُْض َظٍ الػغاةب للمٙلُين

5أهداف الركابت الجبائيت: الفرر الثاوي
 

ابت الجباةُت ي ٖىىا اؾخسالص بهؼ ألاَضاٍ التي حؿعى ئلى جدُٓٓها و ممً زالٛ الخهاٍعِ الؿابٓت للْغ

 :اإلاخمشلت في

 اث اإلاالُت للمٙلُين  :الهدف اللاهىوي ًخمشل في الخأٖض مً مضٛ مؿابٓت ومؿاًغة مسـخلِ الخطَغ

ابت الجباةُت نلى مبضأ اإلاؿإولُت و  للٓىاهين و ؼ الْغ ألاهكمت، لظا وخغضا نلى ؾالمت َظٍ ألازيرة، جٖغ

                                                           
1
ت واإلاالُت نلى ألاظهؼة الحٙىمُت - خمضي ؾلُمان   ابت ؤلاصاٍع  .13ص  .1998. م٘خبت صاع الشٓاَت ألاعصن  -الْغ

2
 Ahmed hamini - l’audit comptable et financier – édition berti .Algérie.2001. p 172 .   

ابت الجباةُت مً ازاع ألاػمت اإلاالُت خالت الجؼاةغ– ولهي بىنالم   3  مضازلت مٓضمت للملخٓى الهلمي الضولي خٛى  )-هدى اًؿاع مٓترح لخُهُل آلُاث الْغ

مت الهاإلاُت   .6ص.( أٖخىبغ21 -  20 ظامهت َغخاث نباؽ ؾؿُِ.ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت و نلىم الدؿُير. ألاػمت اإلاالُت و الاْخطاصًت الضولُت و الحٖى
4  M. Cozian, la fiscalité des entreprises, 3eme édition, paris,1998, p525. 

بي– آًذ بلٓاؾم المُت   5 ابت الجباةُت في الجؼاةغ و صوعَا في الحض مً قاَغة التهغب الػٍغ مظٖغة مٓضمت غمً مخؿلباث هُل - آلُاث و ئظغاءاث الْغ

ت ونلىم الدؿُير.شهاصة اإلااؾتر  غة.ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت والخجاٍع   .31 -  30ص ص .2014 -  2013 . ظامهت البٍى
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بت نً أًت اهدغاَاث أو مسالُاث اإلاداؾبت إلاهاْبت اإلاٙلُين بي مً صَو ههًماعؾى بالػٍغ ا للتهغب الػٍغ

 .م الجباةُتجهمؿخدٓا

  بُت مً زالٛ الخضماث :الهدف  داار ابت الجباةُت صوعا َاما لإلصاعة الػٍغ واإلاهلىماث  جإصي الْغ

ٗاألصاء، و التي ًمً٘ جدضًضَا في  اصة الُهالُت  بير في ٍػ ٗالتي حؿاَم بشٙل خُىي ٖو التي جٓضمها،

 : الىٓاؽ الخالُت

  ابت الجباةُت نلى الخىبُه ئلى أوظه الىٓظ ٛ وحؿانض الْغ هاث اإلاهمى ا،بما به  الخلل في الدشَغ

 .اجساط ؤلاظغاءاث الخصحُدُت ٌؿانض ؤلاصاعة الجباةُت نلى

  ت و ؤلاإلاام ظا ٌؿانض ؤلاصاعة الجباةُت في اإلاهَغ جدضًض الاهدغاَاث ٖ٘شِ ألازؿاء، َو

بالخالي اجساط الٓغاعاث اإلاىاؾبت إلاىاظهت اإلاش٘الث التي جىجم  ا ٖخُُٓم ألازغ اإلاالي ، وبهبأؾبا

 .نً طلٚ

 بي ابت الجباةُت بانضاص ؤلاخطاةُاث مشل وؿب التهغب الػٍغ  . حؿمذ نملُت الْغ

 ابت الجباةُت ئلى اإلاداَكت نلى ألامىاٛ الهامت مً جه خُض :الهدف ااالي والاكخصادر صٍ الْغ

ت، أي ٗالؿْغ ظا لػمان صزٛى ئًغاصاث أٖبر  الخالنب  خماًتها مً ٗل غُام بأي شٙل مً ألاشٙاٛ،َو

ىت الهمىمُت، وبالخالي اَُت  للخٍؼ اصة مؿخىي الَغ اصة ألامىاٛ اإلاخاخت لإلهُاّ الهام مما ًإصي ئلى ٍػ ٍػ

بت  الاْخطاصًت للمجخمو، ئط أن ألاَضاٍ ابت الجباةُت مىظىصة غمً الهالْت اإلاٖغ الاْخطاصًت للْغ

 . بين الاْخطاص والجباًت

 ًخمشل في : الهدف الاجخماعي : 

 ت وؤلاَماٛ، أو جٓطيٍر في أصاء وجدمل : مداعبت اهدغاَاث اإلامٛى بمسخلِ ضىعَا مشل الؿْغ

 .جموإلاجواظباجه اججاٍ ا

 ظا باعؾاء مبضأ أؾاس ي لالْخؿاناث و يجدُٓٔ الهضالت الجباةُت ب بت، َو ن اإلاٙلُين بالػٍغ

ٍى ظمُو بت اإلاخمشل في ْو  .اإلاٙلُين نلى ْضم اإلاؿاواة أمام الػٍغ

 

 أشكال الركابت الجبائيت: ااطلب الثالح

أشكال الركابت الجبائيت :أوال

ابت الجباةُت للخأٖض مً صحت ؤلاْغاعاث اإلآضمت  حي َهى ٌهخمض نلى الْغ بي هكام جطٍغ بما أن الىكام الػٍغ

دظ ؤلاْغاعاث  مً ؾٍغ اإلاٙلُين واٖدشاٍ ألازؿاء والاهدغاَاث اإلاخهلٓت بها، وجسخلِ نملُت اإلاغاظهت َو

ما ًمً٘ أن جٙىن مهمٓت وصُْٓت بازخالٍ ٓت نامت ٖو ابت الجباةُت َُمً٘ أن جباشغ بؿٍغ   .1أهىام وأشٙاٛ الْغ

                                                           
، عؾالت لىُل شهاصة اإلااظؿخير، نلىم اْخطاصًت، فعاليت الركابت الجبائيت وآثرها في مكافدت التهرب الضريبي في الجسائربشغي نبض الًني،   1

  .117/118ص ص .2009/2010 . هٓىص مالُت وبىٕى :جسطظ
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الركابت ااخخصرة  1-

ت  ابت وجخم بم٘خب اإلاغاْبت نلى مؿخىي مضًٍغ ابت اإلاسخطغة ألنها حشٙل مغخلت جمهُضًت للْغ ؾمُذ بالْغ

 :وجىٓؿم ئلى هىنين الػغاةب

 

الركابت الشكليت  1-1 -

بت  ابت نلى مؿخىي مُدشُت الػغاةب في صاةغة الازخطاص و اإلاخابهت إلاٙان مماعؾت الخاغو لػٍغ جخم َظٍ الْغ

 :هي تهضٍ ئلى ما ًلي و

بت مًالخأٖض – ت و نىىان اإلاٙلِ بالػٍغ  . ٍَى

داث –  .الخأٖض مً نضم وظىص أزؿاء ماصًت نلي الخطٍغ

ذ و في الىاْو ئن َظا –  مً  الىىممداولت خطغ اإلاهلىماث اإلاهمت التي ًخم اٖدشاَها مً زالٛ الخطٍغ

ابت ظا ٌهىص ئلي ألاؾباب الخالُتػ أخُاها ًىج الْغ  :وأخُاها ٖبيرة ال ًىجؼ َو

ابت − ت نلى َظا الىىم مً الْغ ٍؼ  .نضم وظىص مخابهت صُْٓت مً اإلاطالح اإلاٖغ

ابت بالغيم مً أن َظا ال  − ت إلظغاء َظا الىىم مً الْغ الخكاَغ بهضم وظىص الىؾاةل البشٍغ

 .مؿخىي نالي مً الُ٘اءة ًخؿلب

لركابت على الىثائم   ا2-1 -

ت نلي الخطىص بأٖثر صْت خُض ًٓىم الهىن اإلاٙلِ الظي  داث الؿىٍى ًخم َظا الىىم بمغاْبت الخطٍغ

وماث ًٛداث ومٓاعهتها مو اإلاوعأن جٙىن له صعظت مهُىت مً اإلاهلىماث اإلاداؾبُت لخُدظ َظٍ الخظ ًُترع

غة لضي وما ًمً٘ ئْغاٍع خٛى َظا الىىم ألهه ظاء مىطىص نليها في ْاهىن ؤلاظغاءاث ،مُدشُت الػغاةب اإلاخَى

بُت أو خٔ أو عؾم خُض ًخهين  الجباةُت خُذ جغاْب داث ألانماٛ اإلاؿخهملت لخدضًض ٗل غٍغ ؤلاصاعة جطٍغ

اإلاهىُت آن جٓضم لإلصاعة الجباةُت بىاءا نلي ؾلبها الضَاجغ والىزاةٔ اإلاداؾبُت التي  نلي اإلاإؾؿاث أو الهُئاث

غ نليها ابت،جخَى  :يهضٍ ئلى  أن َظا الىىم مً الْغ

 .اٖدشاٍ الخؿاء في الحؿاباث واإلاهضالث والهىامش اإلاسخلُت للغبذ –

غ مً مهلىماث لضي اإلاُدشُت للػغاةب – داث باإلآاعهت مو ما َى مخَى  .مغاْبت مطضاُْت الخطٍغ

 .ئنضاص ْاةمت اإلاٙلُين –
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 .مخطط الركابت على الىثائم   : (01-01)الشكل اكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Guide de contrôle Sur pièces, Direction Générale des Impôts, Alger, 

2004, p7. 

 

 

 

 الركابت على الىثائم

 عدم وجىد هلائص وجىد هلائص

 يدفظ االف في مكاهه

طلب معلىماث 

وجىضيداث مً اجل 

 الدسىيت الجبائيت

اكتراح جلديم االف 

الجبائي على الركابت 

 الجبائيت ااعملت

 ججاوزاث واغفاالث خطيرة‐

 صعىبت جدديد الضرا الجبائي‐

 اهدشاف تهرب ضريبي‐

 هلائص مسخخرجت‐

 فىااق مكدشفت‐
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الركابت ااعملت  2-

 ٛ هض َظا الىىم جضزال مباشغا للم٘ىت التي ًؼاو ابت الخاعظُت َو ابت في نين اإلاٙان أو الْغ  وحؿمم أًػا بالْغ

اإلاٙلُىن أوشؿتهم بها بهضٍ الخأٖض مً صحت اإلاهلىماث اإلاطغح بها مً زالٛ الُدظ اإلاُضاوي للضَاجغ 

الؾخًالٛ صازل ٛئظغاء مهاًىت مُضاهُت للهىاضغ اإلااصًت  نىان اإلادٓٓينللاإلاداؾبُت ٖما ًمً٘  والىزاةٔ

الىزاةٔ اإلاطغح بها واإلاسجلت في الىزاةٔ اإلاداؾبُت مو جلٚ  مٓغاث الهمل خؿب مٓاعهت الهىاضغ واإلاهؿُاث و

 .اإلاىظىصة في اإلاُضان

ٓت أٖثر َهالُت  بي و حهخبر َظٍ الؿٍغ ابت َى اؾخضعإ التهغب الػٍغ ئن الهضٍ ألاؾاس ي لهظا الىىم مً الْغ

ا بدُض حؿمذ بمغاْبت صُْٓت لحُٓٓت اليشاؽ اإلاماعؽ مً ؾٍغ اإلاإؾؿت التي جٙىن مدل اإلاغاْبت و  مً ييَر

ٓت إلاغاْبت بهؼ ؤلاعاصاث التي لِـ باإلمٙان الخهٍغ نليها مً زالٛ أشٙاٛ  الخدُٓٔ،ٖما حؿخهمل َظٍ الؿٍغ

ابت ألازغي   .ٖمخابهت اؾخهماٛ اإلاسالُاث الطىانُت الْغ

ابت زالزت أهىام مً الخدُٓٓاث شمل َظا الىىم مً الْغ  : هيَو

 .و ًخم نلى مؿخىي اإلاإؾؿاث :الخدليم ااداسبي −

ابت الجباةُت  :الخدليم ااصىب في ااداسبت −  .جم اؾخدضازه مإزغا ٖشٙل مً أشٙاٛ الْغ

سظ ألاشخاص الؿبُهُين   :الخدليم ااعمم اجمل الىضعيت الجبائيت −  .للمٙلِ ٍو

الركابت عً طريم الفرق ااخخلطت  3-

لُت  ت زالزت ئصاعاث وهي الػغاةب، 1997جم ئوشاء َظٍ الُّغ في ظٍى خم مً زالٛ الخيؿُٔ ومشاٖع  ٍو

ُت والخجاعة ومغاْبت اإلاضازُل  هاث الجباةُت والجمٖغ الجمإع والخجاعة ويهضٍ ئلى مغاْبت مضي اخترام الدشَغ

ابت مً زالٛ ج٘شُِ  وزاضت غ َظا الىىم مً الْغ ت ئلى جؿٍى َُما ًخهلٔ بالىاعصاث، وحؿعى الضولت الجؼاةٍغ

اث ومبالٌ مؿترظهت  الخيؿُٔ وظهىص  .بين الهُئاث واإلاإؾؿاث اإلاسخلُت وطلٚ هكغا إلاا جدٓٓه مً حؿٍى

الركابت على ااعامالث العلاايت  4-

ت وجسظ مغاْبت اإلاضازُل التي جتهغب مً م أؾهاع اإلاهامالث الهٓاٍع ابت نلى أؾاؽ جٍٓى  جٓىم َظٍ الْغ

ت اإلاطغح ببُهها أو شغائها أو الخىاٛػ  بت نلى خّٓى الدسجُل مً زالٛ مغاظهت أزمان اإلاهامالث الهٓاٍع الػٍغ

ت أٖثر  ننها ت خُض أضبدذ اإلاضازُل واإلامخلٙاث الهٓاٍع ٗاهذ مبيُت أو يير مبيُت أو مضازُل نٓاٍع ؾىاء 

مُت وزُالُت وللحض مً طلٚ انخمضث ؤلاصاعة  الؿّغ ئجبانا ٔ أؾهاع َو لتهٍغب ألامىاٛ وجبُػها نً ؾٍغ

ت مً أظل اؾخُاء الحّٓى اإلاترجبت نليها الجباةُت مهاًير جىكُمُت م اإلاهامالث الهٓاٍع  .في ئناصة جٍٓى
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  طاا اللاهىوي اباشرة عمليت الركابت الجبائيت في الجسائر: اابدح الثـاوي

ابت الجباةُت و غمان الؿير الحؿً لها خٛى اإلاشغم ئؾاعا ْاهىهُا للحّٓى  ؾهُا لخىكُم نملُت الْغ

بت اإلامىىخت لإلصاعة  .الجباةُت،و جدضًض الحّٓى و الىاظباث اإلامىىخت للمٙلُين بالػٍغ

 .ة في الركابت الجبائيتخلىق  داا: ااطلـب ألاول 

ابُت مخهضصة وماػالذ ئلى ًىمىا َظا جٓىم نمً زالٛ ما طٖغهاٍ ؾابٓا ًخطح أ  الجؼاةغ جملٚ أظهؼة ْع

ؼا لظلٚ َٓض زٛى اإلاشغم الجؼاةغي للمؿإولين في  باضالخاث في الىكام الجباتي وئصاعتها بىظه زاص، َخهٍؼ

ابُت وحشمل  َظٍ ألاظهؼة مجمىنت مً الطالخُاث والحّٓى التي البض الاؾدىاص نليها ألصاء مهمتهم الْغ

 :الجباةُت َُما ًلي ضالخُاث ؤلاصاعة

خم الاطالر : الفرر ألاول 

بُت خٔ ؤلاؾالم، باالؾدىاص نلى هظ اإلااصة   ٌؿمذ للمغاْب خٔ" ط .ئ.مً ّ 45زٛى اإلاشغم لإلصاعة الػٍغ

بت ومغاْبتها بخطُذ الىزاةٔ واإلاهلىماث اإلاىطىص نليها  .1"ؤلاؾالم ْطض جأؾِـ وناء الػٍغ

ابي، ئما إلجمام اإلاهلىماث اإلاىظىصةT.Lambertوخؿب   َان خٔ ؤلاؾالم َى أصاة جضزل في ٗل ئظغاء ْع

بُت، مً زالٛ ؾلب اإلاهلىماث وطلٚ  بدىػة ؤلاصاعة أو الخأٖض مً صحت اإلاهلىماث اإلاىظىصة في اإلالُاث الػٍغ

 :يير اإلاؿاؽ بالؿغ اإلانهي لضي مً

ت – اتها وختم اإلاإؾؿاث التربٍى  .ؤلاصاعاث والهُئاث الهمىمُت والجماناث اإلادلُت بمسخلِ مؿخٍى

ت مو الجهاث الٓػاةُت وختم اإلاىزٓين واإلادػٍغً –  .مطالح الػمان الاظخماعي واإلاداَكاث الهٓاٍع

ض، الطىاصًٔ الخاص – ، مطالح البًر ٗالبىٕى  .مسخلِ الهُئاث واإلاإؾؿاث طاث الؿابو اإلاالي 

بت اإلاهني –  .2الاؾالم نلى اإلاإؾؿاث الخاضت التي لها نالْت مباشغة أو يير مباشغة باإلاٙلِ بالػٍغ

الحم في ااعايىت : الفرر الثاوي 

ابت  اصة اإلاُضاهُت إلآغعاث اإلاٙلُين في ئؾاع مباشغة الْغ زٛى اإلاشغم الجباتي ألنىان الػغاةب خٔ الٍؼ

ت البػاتو نبر  واإلاخمشلت في ت في اإلآغعاث اإلاهىُت وبالخالي مخابهت خٖغ اإلاهاًىت اإلااصًت، َُم٘نهم الخدٕغ بدٍغ

،ٔ ومغاْبت الطُٓاث التي جبرم اإلاىخجين، وجٙىن َظٍ اإلاغاْبت نىضما جىظض ْغاةً جضٛ  مسخلِ مغاخل الدؿٍى

ٙىن نلى  الترزُظ بأمغ مً عةِـ اإلاد٘مت اإلاسخطت ئْلُمُا ًُىغه َظا ألازير، ٖما أن  مماعؾاث جضلِؿُت ٍو

                                                           
 .34،صمً ْاهىن ؤلاظغاءاث الجباةُت 45اإلااصة   1
لُهت محي الضًً،   2 ت، جسطظ صعاؾاثالركابت الجبائيت ودواها في جدسين جىدة ااعلىماث ااداسبيتبْى  ، عؾالت لىُل شهاصة ماؾتر، نلىم ججاٍع

 .05،ص2014 -  2013 ،مداؾبُت ظباةُت مهمٓت، ظامهت وعْلت
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ؤلاصاعة الجباةُت، وجخم اإلاهاًىت وحجؼ الىزاةٔ وألامالٕ التي حشٙل أصلت ،  ؾلب الترزُظ ًٙىن مً مؿإوٛ

اصة خاغغا َيها  .خُض جٙىن َظٍ الٍؼ

خم الركابت :  الثالح الفرر

ابت بت و طلٚ لٙىن الىكام الجباب نلىئن ؤلاصاعة جخمخو بطالخُاث الْغ داث اإلاٙلُين بالػٍغ  ي جطٍغ

داث  الجؼاةغي هكام ت غمً الخطٍغ بت جخأؾـ بهض ئصعاظها للهىاضغ الػغوٍع حي بمهنم أن الػٍغ جطٍغ

ابت مً اظل الخأٖض مً صحت  اإلاؿلمت لإلصاعة الجباةُت َاهؿالْا مً َظا اإلاىؿلٔ جدخُل ؤلاصاعة بدٔ الْغ

داث  .1اإلآضمت اإلاهلىماث الىاعصة في الخطٍغ

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

بت و ًخم طلٚ مً زالٛ ما ًلي اإلآضمت في داث اإلاٙلُين بالػٍغ  :جطٍغ

داث اإلا٘خدبت مً زالٛ جىظُه اؾخبُان في  – ؾلب اإلاهلىماث خٛى أي هٓؿت يير واضحت في الخطٍغ

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

 .البدض و ؾلب الخىغُداث

داث  – ذ الهام نىض الشٚ في نضم ججاوـ الخطٍغ ؾلب الخىغُداث خٛى هٓؿت مهُىت مً الخطٍغ

 .الؿابٓت لها لؿىت مهُىت و الؿىىاث

ًمً٘ ؾلب الىزاةٔ مً اإلاٙلِ مً اظل ظمو مهلىماث صُْٓت ًمً٘ اؾخهمالها و ناصة ؾلب ألاصلت  –

ٗاث ما ًٙىن َظا الؿلب بت نلى الضزل و ًٙىن ٖظلٚ مىظها ئلى مؿيري الشغ  .ًخهلٔ بالػٍغ

ابت ً٘مً في أن ألاٛو يهضٍ ئلى ؾلب اإلاهلىماث  و أزيرا ًمً٘ الٓٛى أن الُّغ بين خٔ الاؾالم و خٔ الْغ

َٓـ، في خين الشاوي يهضٍ ئلى ؾلب اإلاهلىماث زم الُٓام بالخصحُداث اإلاؿلىبت نلى ألاونُت اإلاطغح بها 

 .اإلاٙلُين مً ْبل

خم اسخداان ألاخطاء : الفرر الرابع 

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

ٔ  في ٗان مً الػغاةب و الغؾىم اإلاإؾؿت نً ؾٍغ بت أو في مٙان َغغها،باليؿبت ألي  هىنُت الػٍغ

،وطلٚ ئلى ياًت اهتهاء الؿىت الشاهُت التي جلي الؿىت التي ًطضع َيها الٓغاع الٓاض ي باإلنُاء مً  الجضاٛو

 ٛ بت ألاو  .2"الػٍغ

ابت الجباةُت ،ونضم ئجبام  ا جم٘نها مً مماعؾت نملُت الْغ ٖما زٛى اإلاشغم الجباتي لإلصاعة الجباةُت خْٓى

 .ؤلاظغاءاث ًإصي الى بؿالن ئظغاءاث وهخاةج َظٍ الهملُت َظٍ

                                                           
ابت،  1 بت الخاغهين للْغ   .14ص ،2014 ، ميشىعاثااديريت العامت للضرائبمُشاّ اإلاٙلُين بالػٍغ
 .150ص .مً ْاهىن الػغاةب و الغؾىم اإلامازلت 327اإلااصة   2
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واجباث ااكلفين بـالضريبت  :ااطلب الـثاوي

بت ئلى هىنين مً الىاظباث أخضَما ظباةُت و ألازغي مداؾبُت  .ًسػو اإلاٙلُين بالػٍغ

الالتزاماث ذاث الطابع ااداسبي : أوال

 :َظٍ الالتزاماث مدضصة في الٓاهىن الخجاعي و ًمً٘ جلخُطها فى الىٓاؽ الخالُت

I. دفتر اليىميت 

م و مسخىم مً ْبل اإلاد٘مت اإلاسخطت حسجل َُه الهملُاث التي جٓىم  اإلاإؾؿت  بهانباعة نً صَتر مْغ

ش مخخابهت،خُض أن ٗل شخظ ؾبُعي أو مهىىي له ضُت الخاظغ ملؼم بمؿٚ صَتر الُىمُت و ٌسجل َُه  بخىاٍع

اّ اإلاؿدىضاث الخاضت  ًىما بُىم نملُاث وشاؽ اإلاإؾؿت باهخكام ومً صون جٕغ َغاى أو شؿب ئغاَت ئلى ئَع

 .الهملُاث بازباث مسخلِ

II. دفتر الجرد 

مً الٓاهىن 10ًجب نلى الخجاع الُٓام بجغص نىاضغ ألاضٛى مغة نلى ألاْل زالٛ الؿىت جىظ اإلااصة 

ا بجغص نىاضغ :"أهه الخجاعي نلى ًجب نلى ٗل شخظ ؾبُعي أو مهىىي ًدمل ضُت الخاظغ أن ًجغي ؾىٍى

 ".بٓطض ئنضاص اإلايزاهُت و خؿاب الخؿاةغ و ألاعباح بضَاجغ الجغص أضٛى و زطىم خؿاباجه

III. خفظ دفاجر ااداسبت و سىداث ااراسلت 

ًلؼم اإلاشغم الجؼاةغي اإلاٙلِ الاخخُاف بالضَاجغ اإلاداؾبُت و الىزاةٔ الشبىجُت لها ئغاَت ئلى الؿىضاث 

مً الٓاهىن الخجاعي َاهه ًجب الاخخُاف 12و ؾبٓا للماصة .ؾىىاث10الٓاهىن الخجاعي إلاضة  اإلاشاع ئليها في

ا،ٖما أي ئزالٛ بؿىضاث اإلاغاؾالث َغ ش جدٍغ  الشغوؽ الؿابٔ الظٖغ ٌط بهؾُلت هُـ اإلاضة ابخضاًء مً جاٍع

ؼ اإلاداؾبت مً ْبل  .1الُا للىاظباث اإلاداؾبُتر و بالخالي َان اإلاٙلِ ٌهخبر مناإلادٓٓي ًإصي ئلى َع

الالتزاماث ذاث الطابع الجبائي : ثاهيا

داث الخالُتيًلؼم اإلاشغم الجباب بت الُٓام بالخطٍغ  : 2 اإلاٙلُين بالػٍغ

I. الخصريذ بالىجىد:  

ٗاث أن ًٓضم بت نلى أعباح الشغ بت نلى الضزل ؤلاظمالي أو الػٍغ  ًترجب نلى ٗل مٙلِ ظضًض زاغو للػٍغ

دا بالىظىص ئلى مُدشُت الػغاةب الخابو لها ئْلُمُا، ًدضص َيها اؾم( ًىم30 )زالٛ  ألاولى لبضاًت وشاؾه جطٍغ

ت لؿبُهت وشاؾه و اإلآغ الغةِس ي للمدل  .و لٓب ونىىان اإلاٙلِ ، ئغاَت ئلى اإلاهلىماث الػغوٍع

                                                           
م ، 2009، اإلاخػمً الٓاهىن الخجاعي اإلاهضٛ واإلاخمم كاهىن ججاار   1 ضة الغؾمُت ْع  .12،ص1975 ؾبخمبر 26 اإلاإعر في 12 اإلااصة 75الجٍغ
  . 87،ص والرسىم ااماثلت، مً كاهىن الضرائب ااباشرة ،327اإلااصة   2
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II. الخصريداث الشهريت أو الثالثيت لركم ألاعمال:  

م أنمالهم زالٛ ،ًجب نلى اإلاٙلُين اإلاماعؾين ليشاؽ ما،و الخاغهين للػغاةب و الغؾىم ذ بْغ  الخطٍغ

ذ .زالسي لضي اإلاطالح اإلاسخطت ئْلُمُا خؿب ؾبُهت اإلاإؾؿت وهىم اليشاؽ ٗل شهغ أو ًجب اٖخخاب الخطٍغ

ً ي. (G50) الشهغي  بت في الهشٍغ م ألاولى للشهغ وباليؿبت للمإؾؿاث الخابهت للىكام الحُٓٓي لُغع غٍغ

بت الخاغهين باقيٖما، اإلاىالي دا  ًخهين نلى اإلاٙلُين بالػٍغ م َُما ًسظ جهللىكام اإلابؿـ اٖخخاب جطٍغ

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

م ألانماٛ َُهًىم ألاولى للشهغ اإلاىالي للشالسي اإلاضوي الظي جم ذ ئلى   خُض ًخم1 جدُٓٔ ْع جٓضًم َظا الخطٍغ

بت بت لُخم مً زالله جدطُل صًً الػٍغ  .ْباغت الػغاةب التي ًدبو لها مٓغ اإلاٙلِ بالػٍغ

III. الخصريذ السىىر باألاباح و الىخائج:  

ذ ؤلاظمالي و الىخاةج بت اٖخخاب الخطٍغ ل مً ٗل  (n G01) ألؼم اإلاشغم الجباتي اإلاٙلُين بالػٍغ ْبل أٛو أٍَغ

ذ نلى ما ًلي ,ؾىت  :و ًدخىي َظا الخطٍغ

بت – ت لخدضًض الضزل الخاغو للػٍغ  .الهىاضغ الػغوٍع

بي –  .ُْمت ألاعباح الخاغهت لالْخطاص الػٍغ

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

 .وزاةٔ ؤلازباث الجباةُت اإلاخهلٓت بهملُاث اليشاؽ و مسخلِ ألانباء و الخٙالُِ –

جب نلى مُدش الػغاةب أن  داث نلى مؿبىناث زاضت وجغؾل ئلى ؤلاصاعة الجباةُت ٍو جدغع َظٍ الخطٍغ

بت بهض الالتزام ٌؿلم وضال  .ابه للمٙلِ بالػٍغ

IV. الخصريذ بالخىازل أو الخىكف عً اليشاط  : 

ذ نً طلٚ زالٛ  ِ نً اليشاؽ ًلؼم اإلاٙلُىن بالخطٍغ ذ بالخىاٛػ أو الخْى  ابخضاء (أًام10 )في خالت الخطٍغ

ِ نً اليشاؽ مً ش الخْى ش الخىاٛػ وبُاهاث .جاٍع ذ بالخىاٛػ ًخػمً جاٍع وفي خالت الخىاٛػ ًخم اٖخخاب جطٍغ

بت في أظل   اإلاخىاػلين،أما ذ باإلاضازُل الخاغهت للػٍغ اة َُخهين نلى طوي الُُٓض الخطٍغ في خالت الَى

ش(شهغأ06) اة  انخباعا مً جاٍع  .2الَى

 

V. وضع اكم الخعريف  خصائي:  

                                                           
بت  1   .15ص.2009، ؾىت ، ميشىعاث الؿاخلوالاجصال ، ااديريت العامت للضرائب، مديريت العالكاث العمىميتالضلُل الخؿبُٓي، للمٙلِ بالػٍغ
 . 89ص ،مرجع سبم ذهرهمً ْاهىن الػغاةب اإلاباشغة، والغؾىم اإلامازلت، ،133اإلااصة   2
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بي مً أَمها  : 2002جػمً ْاهىن اإلاالُت لؿىت  لتزامئ:ظملت مً ؤلاظغاءاث تهضٍ ئلي مداعبت التهغب الػٍغ

م حهٍغِ ئخطاتي ًبرػ في  ٗل الىزاةٔ اإلاخهلٓت بيشاؾهم واإلاىظهت ئلى ألاشخاص أو ٌاإلاٙلُين بىغو ْع

إصي نضم  1اإلاطالح الهمىمُت اإلاخهامل مهها ؤلاصاعاث أو ويهضٍ ئلي حؿهُل الدؿُير الجباتي للملُاث الجباةُت ٍو

م أو بمهلىماث زاؾئت نىه ئلي خغمان اإلاٙلُين مً خّٓى الخالُت الالتزام بىغو   :2َظا الْغ

 .حؿلُم شهاصاث ؤلانُاء مً الغؾم نلى الُٓمت اإلاػاَت –

 .حؿلُم مؿخسغظاث مً ظضاٛو الػغاةب –

 .مىذ جأظُالث ْاهىهُت نً صَو الحّٓى و الغؾىم –

الضماهاث االدمت للمكلفين بالضريبت :  ااطلب الثالح

بت منها  هدُجت الالتزام بالىاظباث الؿابٓت الظٖغ مىذ اإلاشغم الجباتي مجمىنت مً الحّٓى للمٙلُين بالػٍغ

م ما َى  .مخهلٔ باظغاءاث الخدُٓٔ،ومنها ما َى مخهلٔ باظغاءاث الخٍٓى

  :الضماهاث ااخعللت بالخدليم: أوال

بت بػماهاث مخهلٓت بالخدُٓٔ ًخىظب نلى اإلاغاْبين اخترامها ٖما أن ؤلازالٛ   بهاًخمخو اإلاٙلِ بالػٍغ

  :ومً أَم َظٍ الػماهاث ما ًلي.بؿالن الخدُٓٔ و ئلًاء الىخاةج اإلاترجبت نىه ًإصي ئلى

 عالم ااسبم :  

بت مؿبٓا ْبل الشغوم في نملُت الخدُٓٔ مً زالٛ ئعؾاٛ ئشهاع  ًجب ئنالم اإلاٙلِ بالػٍغ

ٔ بمُشاّ ه و واظباجه،نلى أن ٌؿخُُض اإلاٙلِ  بالخدُٓٔ،ًَغ بت،والظي ًىظ نلى خْٓى اإلاٙلُين بالػٍغ

ا بت مً مضة الخدػير ْضَع ًىم باليؿبت للخدُٓٔ ( 15)أًام باليؿبت للخدُٓٔ اإلاداؾبي،و 10) (بالػٍغ

ش اؾخالم َظا ؤلاشهاع اإلاداؾبي اإلاهمٔ للىغهُت الجباةُت الشاملت،ابخضاءا مً  .جاٍع

 الحم في الاسخعاهت بىهيل أو مسدشاا:  

بت بامٙاهُت الاؾخهاهت بمؿدشاع مً ازخُاٍع ْطض مخابهت ؾير نملُاث اإلاغاْبت  ٌهلم ٗل مٙلِ بالػٍغ

ظا مو بضاًت نملُاث الخدُٓٔ نىض ئعؾاٛ ؤلاشهاع باناصة  ومىاْشت الاْتراخاث التي جؿغخها ئصاعة الػغاةب،َو

م  .الخٍٓى

 

 

                                                           
مكاهىن اااليت  1 ضة الغؾمُت ْع   .19ص .2002 ،لؿىت 2001 ؾبخمبر 22 اإلاإعر في 1-  21، مً ْاهىن 35،اإلااصة 10 ،الجٍغ
بت،   2  . 84، صمرجع سبم ذهرهالضلُل الخؿبُٓي للمٙلِ بالػٍغ
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 عدم ججديد الخدليم ااداسبي:  

بت أو عؾم أو مجمىنت مً الػغاةب و  ئطا اهخهم الخدُٓٔ في اإلاداؾبت اإلاخهلٔ بُترة مهُىت زاص بػٍغ

ُما نضا ا جضلِؿُت أو ْضم مهلىماث يير صحُدت  الغؾىم،َو بت ؾْغ الحاالث التي اؾخهمل َيها اإلاٙلِ بالػٍغ

ٗاملت أزىاء الخدُٓٔ،َان ؤلاصاعة ال حؿخؿُو الُٓام بخدُٓٔ ظضًض في هُـ الضَاجغ، بسطىص هُـ  أو يير 

 .( مً ّ،ا،ط8 -  20 )الػغاةب و الغؾىم بىُـ اإلااصة

 جدديد مدة الخدليم بعين ااكان:  

داث و الىزاةٔ  ال ًمً٘ جدذ ؾاةلت البؿالن ؤلاظغاءاث أن جخهضي مضة الخدُٓٔ بهين اإلاٙان في الخطٍغ

ا و ؾبُهت وشاؽ اإلاإؾؿت،َمشال باليؿبت للمإؾؿت  اإلاداؾبُت آظاال م ألانماٛ اإلادٓٔ ؾىٍى مدضصة ؾبٓا لْغ

م ٗان ْع صط، لٙل ؾىت مالُت جدضص 1.000.000أنمالها الؿىىي اإلاطغح به ال ًخهضي  جأصًت الخضماث ،ئطا 

م أنمالها ٗان ْع صط لٙل ؾىت مالُت مدٓٔ 5.000.000صط وأْل مً 1.000.000ًخهضي  بأعبهت أشهغ، أما ئطا 

الىغهُت الجباةُت ال ًمً٘ أن جمخض  إلاجمل أما في خالت الخدُٓٔ اإلاهمٔ  .أشهغ6َيها َخدضص مضة الخدُٓٔ ب 

ش اؾخالم ؤلاشهاع  في خالت اٖدشاٍ ؾّغ ومىاوعاث جضلِؿُت َترة الخدُٓٔ َّى ؾىت مً جاٍع
ّ
 .بالخدُٓٔ ئال

  :الضماهاث ااخعللت بإعادة الخلىيم:  ثاهيا

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

 .الؿهً

 الخبليغ بإعادة الخلىيم:  

بىاؾؿت VCأو الخدُٓٔ اإلاداؾبي  VASFEًخهين نلى ؤلاصاعة الجباةُت أن جبلٌ بيخاةج الخدُٓٔ اإلاهمٔ 

ٙىن ؤلاشهاع اإلاخهلٔ  ئشهاع ؼ اإلاإؾؿت، ٍو ظا ختم في يُاب ئناصة جُُٓم أو في خالت َع م، َو باناصة الخٍٓى

م مُطال بىاؾؿت عؾالت مىص م نليها مو ئشهاع باالؾخالم، ئغاَت ئلى طلٚ ًٙىن مبرعا بُُُ٘ت  باناصة الخٍٓى

بت حؿمذ للمٙلُين  .باناصة حشُ٘ل أؾـ َغع الػٍغ

 خم الرد:  

م ٖما ًمً٘  م مً زالٛ جٓضًم عأًه ومالخكاجه خٛى ئناصة الخٍٓى ًدٔ للمٙلِ الغص نلى ئناصة الخٍٓى

ت خٛى مػمىن الخبلٌُ أو ؤلاشهاع في أظل أْطاٍ  ؾلب ًىما مً أظل جٓضًم مالخكاجه أو  40جىغُداث شٍُى

 .1ْبىله

بت نلى ألاؾاؽ الظي جم  خم جأؾِـ الػٍغ وفي خالت نضم الغص في آلاظاٛ اإلادضصة ٌهخبر الٓبٛى غمىُا ٍو

بت نهاةُت وال ًمً٘ الغظىم َيها مً ْبل ؤلاصاع جبلًُه  .ةوجطبذ َظٍ الػٍغ

                                                           
ابت،   1 بت الخاغهين للْغ  .26 ص،مرجع سبم ذهرهمُشاّ اإلاٙلُين بالػٍغ
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 ًخم الطع:  

ه  بت والتي ٌؿخؿُو مً زاللها أن ًػمً خْٓى ٌهض خٔ الؿهً مً أَم الحّٓى اإلامىىخت للمٙلِ بالػٍغ

أهه ْض أزػو ظىعا إلناصة الخٓؿُم أو جم الخهؿِ في خٓه مً زالٛ ؾلب الخسُُؼ الجؼتي أو  ئطا جبين

مً٘ أن اث ال٘لي ٍو   :ًخم الؿهً نلى زالر مؿخٍى

  :الطعً  داار  أ

بت   ؾىاء بالٓغاع اإلاخسظ بشأن شٙىاٍ خؿب الحالت مً ؾٍغيالظي لم ًغع ًمً٘ للمٙلِ بالػٍغ

ؼ الػغاةب أو عةِـ البدض واإلاغاظهاث ٗل اث اإلاإؾؿت أو اإلاضًغ الىالتي للػغاةب أو عةِـ مٖغ  مضًغ ال٘بًر

ٓضع ٗل منهم صعاؾت،خؿب ازخطاضه للىكغ في الطهىباث التي جيشأ زالٛ الخدُٓٔ أو الىخاةج اإلاترجبت ننها   ٍو

ش جٓضًم الشٙىي   .الشٙاوي في اظل أعبهت أشهغ ابخضاء مً جاٍع

  :اعيهسالطعً ال ب

بت خُض ًخمخو اإلاٙلِ بأظل ًىٓض ي في  ٌهخبر َظا الىىم مً الؿهً غماها لطُاهت خّٓى اإلاٙلُين بالػٍغ

ت في الخدطُل أو خطٛى ألاخضار اإلاىظبت  31 صٌؿمبر مً الؿىت الشاهُت التي جلي ؾىت ئصعاط ظضٛو الدؿٍى

بت اإلاخىاػم َيها أو . (ط.ئ.مً ّ )72الشٙىي ؾبٓا للماصة  لهظٍ ٔ جدطُل الػٍغ مً٘ للمٙلِ أن ًلخمـ َو ٍو

اث ٖما ًلي الضَو بت نلى زالر مؿخٍى خم جٓؿُم لجان الؿهً خؿب مبلٌ الػٍغ   :اإلاإظل ٍو

لجىت الؿهً في الػغاةب اإلاباشغة والغؾم نلى الُٓمت اإلاػاَت نلى اإلاؿخىي الضاةغة وجٙىن مسخطت  –

بت نً  نىضما ًٓل مبلٌ   .صط أو ٌؿاويها2.000.000الػٍغ

لجىت الؿهً في الػغاةب اإلاباشغة والغؾم نلى الُٓمت اإلاػاَت نلى مؿخىي الىالًت وجٙىن مسخطت  –

بت  نىضما ًُّى مبلٌ ً ملُىن صًىاع2000.000 (ملُىوي )الػٍغ  (صط20.000.000 )صط وجٓل نً نشٍغ

  .أو حؿاويها

ت في الػغاةب اإلاباشغة والغؾم نلى الُٓمت اإلاػاَت جسخظ نىضما ًخجاوػ مبلٌ  – ٍؼ لجىت الؿهً اإلاٖغ

بت  . صط 2.000.000 الػٍغ

  :الطعً الىالئي ج

نلى أخضار لجان للؿهً الىالتي مً أظل البدض في الؿهىن 2008مً ْاهىن اإلاالُت  38هطذ اإلااصة 

ٗاث ال٘بري، و بظلٚ ًمً٘ للمٙلِ أن ًٓضم ؾهىا  اإلآضمت مً ت الشغ بت الخابهين إلاضًٍغ ؾٍغ اإلاٙلُين بالػٍغ

اّ َظا الؿهً بيسخت مً الجضٛو الظي ًدضص الػغاةب  أمام اإلاضًغ الىالتي للػغاةب اإلاسخظ ئْلُمُا مو ئَع

ت لظلٚ،ٖما ًمً٘ الؿهً في ألاخٙام الطاصعة نً  و الغؾىم اإلاخىاػنت خىلها ٍغ ظا ظمُو الىزاةٔ الخبًر ٖو

ٔ ت نً ؾٍغ  .الاؾخئىاٍ غمً الشغوؽ اإلاىطىص نليها في ْاهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت الجهاث الٓػاةُت ؤلاصاٍع
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 .الهيئاث الجبائيت ااكلفت بالركابت الجبائيت في الجسائر: اابدح الثالح 

ابت الجباةُت نلى مجمىنت مً الهُاٗل و ألاظهؼة اإلاسٛى لها ْاهىهُا للُٓام بظلٚ ختم .حهخمض نملُت الْغ

ؼا لظلٚ َٓض زٛى اإلاشغم الجؼاةغي ألنىان َظٍ ألاظهؼة مجمىنت مً  جماعؽ ٓت مىكمت وظُضة و حهٍؼ بؿٍغ

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

  .ألاجهسة ااخخصت بالركابت الجبائيت: ااطلب ألاول 

أي أظهؼة مسخطت حؿىض ئليها مهمت اإلاغاْبت،وبىاؾؿتها جىُظ بغامج الخدُٓٔ ،َىإ وؾاةل َُٙلُت مُضاهُت

ابت الجباةُت و مُدشُاث الػغاةب الجباتي ت الُغنُت للْغ ظا اإلاضًٍغ ت البدض و اإلاغاظهاث ٖو  .و اإلاخمشلت في مضًٍغ

 Direction Des Recherche et Vérification  مديريت البدح وااراجعاث : الفرر ألاول 

م : حعريف -أ ت البدض و اإلاغاظهاث بمىظب اإلاغؾىم الخىُُظي ْع لُت 98/288 أوشأث مضًٍغ  الطاصع في ظٍى

اث ألازغي 1998 ت لخضنم باقي اإلاضًٍغ ض ظاءث َظٍ اإلاضًٍغ ؼي لىػاعة اإلاالُت ،ْو  ،واإلاخػمً الخىكُم ؤلاصاعي اإلاٖغ

ت البدض واإلاغاظهاث  ٗان الاهؿالّ الُهلي ليشاؽ مضًٍغ ض  ابت الجباةُت نلى مؿخىي التراب الىؾني ،ْو في الْغ

ابت و اإلاطالح الجباةُت بمداعبت التهغب م بها ،وهي مٙلُت بىُـ ألانماٛ التي جٓى1998ؾبخمبر  في اث الْغ مضًٍغ

بي،و لٙي جٓىم اث َغنُت منها 4طٍ الطالخُاث حؿىض اإلاهام ئلى به الػٍغ   :1مضًٍغ

ت البرمجت –   .هُابت مضًٍغ

ابت الجباةُت – ت الْغ   .هُابت مضًٍغ

ت ؤلاظغاءاث الجباةُت –   .هُابت مضًٍغ

ت الخدُٓٓاث و البدض نً اإلاهلىماث اإلاداؾبُت –   .هُابت مضًٍغ

 

 

 

 

 

 

                                                           
ابت الجباةُت في الجؼاةغ.هىي هجاة   1   الجؼاةغ ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت و نلىم الدؿُير. مٓضمت غمً مخؿلباث هُل شهاصة اإلااظؿخيرعؾالت  . َهالُت الْغ

  .40 -  39ص ص .2004 -  2003
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الهيكل الخىظيمي العام اديريت البدح و ااراجعاث -ب

 الهيكل الخىظيمي العام اديريت البدح و ااراجعاث( : 02-01 )الشكل اكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40ص -مرجع سابم –هىر هجاة  :ااصدا

 :  مهام مديريت البدح و ااراجعاث-ج

م ألانماٛ للعبو ؾىىاث   ير شغؽ مؿخىي ْع ابت الجباةُت بخَى ت البدض و اإلاغاظهاث مهمت الْغ  حؿىض إلاضًٍغ

ا بالـيـؿـبت لــمـٓـضمي الخـضمــــــاث و اليشاؾاث الحغة،وعْم ألانماٛ 4.000.000 ا 10.000.000صط ؾـىـٍى صط ؾىٍى

بي ،  ت البدض واإلاغاظهاث َى مٙاَدت التهغب الػٍغ باليؿبت للمإؾؿاث ألازغي، أما الهضٍ الغةِس ي إلاضًٍغ

اإلاؿاَمت في بلىى َضَها الغةِس ي  وألظل طلٚ ْامذ بىغو ئؾتراجُجُت للمغاْبت بًُت جدُٓٔ بهؼ ألاَضاٍ

  :1 ومً بُنها

اث أخؿً – و هىنُت الخدُٓٔ و الاعجٓاء به ئلى مؿخٍى   .َع

ابت الجباةُت –   .جدؿين هىنُت الْغ

ت في بغمجت اإلالُاث طاث ألاَمُت و اإلاضازُل ال٘بري  –   .ألاولٍى

                                                           
  .41 -  40ص ص .ذهره مرجع سبم . هىي هجاة  1

 مديـريـت الـبدـح و الـمراجـعاث

ت  الخدُٓٓاث هُابت مضًٍغ

والبدض في اإلاهلىماث 

 الجباةُت

ت  هُابت مضًٍغ
 الجباةُت ؤلاظغاءاث

ابت  ت الْغ هُابت مضًٍغ
 الجباةُت

ت البرمجت  هُابت مضًٍغ

مطلحت البدض واإلاغاظهاث 

 بالجؼاةغ

مطلحت البدض واإلاغاظهاث 

 ْؿىؿُىتب

مطلحت البدض واإلاغاظهاث 

غانب  َو
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ااديريت الىالئيت للركابت الجبائيت : الفرر الثاوي 

ت الىالةُت للػغاةب هي أًػا مٙلُت بالُٓام بهملُت  ت البدض و اإلاغاظهاث َان اإلاضًٍغ ئغاَت ئلى مضًٍغ

ابت الجباةُت، ا الْغ ابت الجباةُت بمهمت طلٚ ،ئط حهض الهُئت اإلاخسططت بهملُت جهوجخُ٘ل مضًٍغ ا الُغنُت للْغ

ابت، لظا حؿدىض ئليها جىُُظ   .بغامج الخدُٓٔ الْغ

الهيكل الخىظيمي للمديريت الىالئيت للضرائب  - أ

الهيكل الخىظيمي للمديريت الىالئيت للضرائب ( : 03-01 )الشكل اكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 41ص .مرجع سبم ذهره.سليمان عخير: ااصدا

ت  ابت الجباةُت مٙلُت بخؿبُٔ بغامج الخدُٓٔ اإلاطاصّ نليها مً ؾٍغ مضًٍغ ت الىالةُت للْغ ئن اإلاضًٍغ

ابت الجباةُت َلٓض  ت الُغنُت للْغ ظٍ ألازيرة مٙلُت بالخدُٓٓاث ال٘بري ،أما اإلاضًٍغ البدض واإلاغاظهاث ،َو

لذ ئليها مهمت م أنمالها أْل مً  أٗو الخدُٓٔ في اليشاؾاث الحغة و مٓضمي الخضماث التي ًبلٌ ْع

م أنمالها بأْل مً  صط ، وباقي4.000.000   .صط1.000.000اإلاإؾؿاث التي ًٓضع ْع

  :مهام ااديريت الىالئيت للضرائب – ب

ابت الجباةُت مٙلُت بما ًلي ت الُغنُت للْغ  :1 في َظا ؤلاؾاع َان اإلاضًٍغ

                                                           
ابت في جدؿين ظىصة اإلاهلىماث اإلاداؾبُت -ؾلُمان نخير  1 ٗلُت الهلىم الاْخطاصًت .مظٖغة مٓضمت غمً مخؿلباث هُل شهاصة اإلااظؿخير- صوع الْغ

ت   .41ص.بؿ٘غة  .2012 -  2011. ظامهت مدمض زُضع  . والخجاٍع

ت الىالةُت للػغاةب  اإلاضًٍغ

ت الُغنُت  اإلاضًٍغ
 للهملُاث الجباةُت

ت الُغنُت  اإلاضًٍغ
 للخدطُل

ت الُغنُت  اإلاضًٍغ
 للمىاػناث

ت الُغنُت  اإلاضًٍغ
 الجباةُت للمغاْبت

ت  اإلاضًٍغ

 الُغنُت
 للىؾاةل

 م٘خب البدض نً اإلاهلىماث اإلاهلىماث م٘خب البؿاْاث والبدض نً اإلاغاظهاث م٘خب ألابدار و
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اث و الخدُٓٓاث و ألابدار اإلاخهلٓت – ل الخدٍغ  البرمجت و الخدُٓٔ في ٗل هٓؿت مً خضوص الىالًت،ٗو

  .بالخدُٓٔ الجباتي

غ الخدُٓٔ –  الؿهغ نلى جدطُل الػغاةب و الغؾىم الىاججت مً زالٛ الخدُٓٔ و ٖظا نلى وضٛى جٓاٍع

  .لإلصاعة في أخؿً الكغوٍ

بُين و اًجاص خلٛى واْتراخاث هاظهت لهظا ؤلاشٙاٛ –   .البدض وجدلُل أؾباب التهغب و الًش الػٍغ

  .جيؿُٔ وجيشُـ مطلحت الخدُٓٓاث نلى مؿخىي الىالًت –

ابت –   .صعاؾت و اْتراح الخٓىُاث الجباةُت التي جمً٘ مً الْغ

مفـدـشـياث الضرائب : الفرر الثالح 

بت ،  :حعريف -أ  جخىلى مُدشُت الػغاةب نلى الخطىص مؿٚ اإلالِ الجباتي الخاص بٙل زاغو للػٍغ

بُت  داث و اضضاع الجضاٛو الػٍغ َخٓىم بالبدض و ظمو اإلاهلىماث الجباةُت و اؾخًاللها و مغاْبت الخطٍغ

  .1ٖشٍى الهاةضاث و جىُُظ نملُاث الدسجُلو

  :الهيكل الخىظيمي العام افدشيت الضرائب -ب

 الهيكل الخىظيمي العام افدشيت الضرائب ( : 04-01 )الشكل اكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 111سليمان عخير ،مرجع سبم ذهره ،ص : ااصدا 

 

                                                           
م   1 ضة الغؾمُت.مىه12اإلااصة .ا جهاإلاخػمً جىكُم اإلاطالح الخاعظُت لالصاعة الجباةُت و ضالخُا1991اإلاإعر في َبراًغ  91-60اإلاغؾىم الخىُُظي ْع  الجٍغ

  .9الهضص  . 1991 َبراًغ  27اإلاإعزت في 

 مفدشيت الضرائب

مطلحت ظباًت 

واإلاهً  اإلاإؾؿاث

 الحغة

مطلحت الجباًت 

 مضازُل ألاشخاص

 الؿبُهُين

مطلحت الجباًت 
ت  الهٓاٍع

مطلحت 
 الخضزالث
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  :مهام مفدشيت الضرائب -ج

  :1ئنخماصا نلى َظٍ اإلاطالح جٓىم مُدشُت الػغاةب بما ًلي

اإلاخابهت و اإلاغاْبت اإلاؿخمغة للملُاث الجباةُت َُما ًسظ الشًغاث التي جؿغأ نلى ؾبُهت اليشاؽ مً  –

بت مً ظهت أزغي  ظهت ونلى  .  الؿبُهت الٓاهىهُت للمٙلُين بالػٍغ

بي للمٙلُين الجضص،وئناصة جدضًض الىناء للظًً زبذ نليهم وشاؽ أٖبر مً الظًً  – جدضًض الىناء الػٍغ

  .به ضغخىا

ت أو الُطلُت – داث الشهٍغ   .مغاْبت الخطٍغ

  .حسجُل اإلاىاػناث و الؿهىن ،وجٓضًم الحلٛى اإلاىاؾبت –

  . الهيئاث ااخخصت خديثا بالركـابت الجبائيت:ااطلب الثاوي

بت ْامذ اإلاضًٍغتعصٍ مىاٖبت الخؿىعاث الحضًشت و الخد٘م بشٙل َهاٛ في حؿُير ملُاث اإلاٙلُين باٛبه  ٍع

ت ظضًضة ابخضاءا مً  : وهي 2002 الهامت للػغاةب باوشاء َُاٗل جىكُمُت اصاٍع

  Direction Des Grandes Entreprises مديريت هبرياث ااؤسساث : الفرر ألاول 

اث اإلاإؾؿاث في ؾىت  : حعريف - أ ت ٖبًر ت جابهت لالصاعة الهامت 2002جم اوشاء مضًٍغ ،وهي مضًٍغ

ابت الجباةُت للمإؾؿاث ال٘بري في الجؼاةغ ،وجٓىم بمخابهت اإلاإؾؿاث ال٘بيرة  للػغاةب ، جٓىم بالْغ

م أنمالها نً  ذ و حؿضًض الػغاةب،و ْض 100التي ال ًٓل ْع ملُىن صط،ٖما حشٙل مٙان لضَو الخطاٍع

ت مشصأب ،الظي هظ نلى 2005،واٖخمل َظا اإلاشغوم في ؾىت 2002ونها في ؾىت عث َظٍ اإلاضًٍغ

اث اث ٖبًر ت الُغنُت إلاضًٍغ ،خُض جٓىم 2006اإلاإؾؿاث،وباشغث نملها في ؾىت  جىكُم ونمل اإلاضًٍغ

ت و الطىانُت   .2مً الىاخُت الجباةُت بمخابهت اإلاإؾؿاث البترولُت واإلاإؾؿاث الخجاٍع

  :الهيكل الخىظيمي العام اديريت هبرياث ااؤسساث - ب

اث اإلاإؾؿاث مً ت ٖبًر اث َغنُت نلى الىدى الخالي( 5)جخٙىن مضًٍغ   :مضًٍغ

 

 

 

                                                           
  .46ص.  مغظو ؾبٔ طٍٖغ .ؾلُمان نخير   1
  .47ص . مغظو ؾبٔ طٍٖغ .آًذ بلٓاؾم المُت   2
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 الهيكل الخىظيمي العام اديريت هبرياث ااؤسساث( : 05-01)الشكل اكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 47ص.مرجع سبم ذهره.سليمان عخير: ااصدا

  :مهام مديريت هبرياث ااؤسساث-ج

اث اإلاإؾؿاث َُما ًسظ اإلاإؾؿاث الخاغهت ت ٖبًر  ازخطاضها بمهام الىناء  إلاجاٛجخُ٘ل مضًٍغ

ين و  والخدطُل و اإلاغاْبت و مىاػناث الػغاةب و الغؾىم الىاْهت نلى ناجٔ ألاشخاص الؿبُهُين و اإلاهىٍى

ٗان مدل مإؾؿتها  الجماناث اإلاشٙلت بٓىة الٓاهىن أو َهلُا أو الُ٘اهاث مهما ًً٘ شٙلها الٓاهىوي، ومهما 

ا مً٘ خطغ مهامها في ا ا الُهلُت أوجهالغةِس ي أو مضًٍغ ا، ٍو   :1الاث الخالُتلحمَٓغ

 في مجال الىعاء:  

بت الخابهين –  .ا اٛ ازخطاضهإلاج جمؿٚ وحؿير اإلالِ الجباتي للمٙلُين بالػٍغ

ئضضاع الجضاٛو و ْىاةم الخدطُالث و شهاصاث ؤلالًاء أو الخسُُؼ و جىُظ نملُاث الخدطُل  –

  .وجطاصّ نليها والؿابو و حهاًنها

  .جغاْب اإلالُاث خؿب ٗل وزُٓت –

 في مجال الخدصيل:  

  .الخُ٘ل بالجضاٛو و ؾىضاث ؤلاًغاصاث و جدطُل الػغاةب و الغؾىم و ألاجاوي  –

  .اإلاغاْبت اإلاؿبٓت و جطُُت خؿاباث الدؿُير –

ً ومؿٚ مداؾبتها –   .الخمٍى

                                                           
م  1  اإلاخػمً جىكُم اإلاطالح الخاعظُت لإلصاعة الجباةُت 18/09/2006 اإلاىأَ ٛ 1427 شهبان 25 اإلاإعر في 327-  06 اإلاغؾىم الخىُُظي ْع

ضة الغؾمُت اإلاإعزت في 03وضالخُاتها ، اإلااصة    .59الهضص  .24/09/2006 اإلاىأَ 1427ٛ عمػان 01 مىه ، الجٍغ

 مديريت هبرياث ااؤسساث

ت الُغنُت  اإلاضًٍغ

 اإلادغوْاث لجباًت

ت الُغنُت  اإلاضًٍغ

 للدؿُير

ت الُغنُت  اإلاضًٍغ

ابت والبؿاُْاث  للْغ

ت  الُغنُت اإلاضًٍغ

 للمىاػناث

ت  الُغنُت اإلاضًٍغ

 للىؾاةل
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 في مجال الركابت:  

داث –   .جبدض نً اإلاهلىماث الجباةُت و ججمهها وحشًلها وجغاْب الخطٍغ

  .حهض وجىجؼ بغامج الخضزالث و اإلاغاْبت لضي اإلاٙلُين بالػغاةب وجُُٓم هخاةجها –

 في مجال ااىازعاث:  

  .جضعؽ الخكلماث و حهالجها –

ت و الٓػاةُت –   .جخابو اإلاىاػناث ؤلاصاٍع

  .حهالل ؾلباث الخسُُؼ ؤلاصاعي  –

 في مجال حسيير الىسائل:  

ٗاهذ  – حهض ؤلاظغاءاث اإلاخهلٓت باإلنخماصاث و الخطُُت ،و ألامغ بطٍغ هُٓاث الدؿُير و الخجهيز مهما 

  .حؿهغ نلى جىُُظَا وجدُُنها ؾبُهتها و

ت والخٓىُت وحهض جٓضًغاث  – جػمً حؿُير اإلاؿخسضمين وجُُٓم الاخخُاظاث مً الىؾاةل اإلااصًت و البشٍغ

  .لظلٚ اإلايزاهُت اإلاؿابٓت

ٓت أزغي لخهُُنهم –   .جىقِ و حهين اإلاؿخسضمين الظًً لم جٓغع ؾٍغ

  :مراهس الضرائب: الفرر الثاوي 

ت الىالةُت للػغاةب، ٖما   :حعريف-أ هي مطلحت جىُُظًت نلى اإلاؿخىي اإلادلي و اإلاغجبؿت مباشغة باإلاضًٍغ

ؼ م  ًخُ٘ل مٖغ الػغاةب بدؿُير اإلالُاث الجباةُت إلاسخلِ اإلاٙلُين الخاغهُين للىكام الحُٓٓي، وال ًخجاوػ ْع

ؼ بٙل اإلاغاخل مً جدضًض الىناء  صط باإلغاَت 10.000.000 أنمالها الؿىىي  ئلى اإلاهً الحغة و ًسخظ َظا اإلاٖغ

ابت الجباةُت و اإلاىاػناث في خضوص ضالخُخه ئلى الخدطُل مو   .1جٙلُُه بالْغ

 

 

 

 

 

                                                           
 .مىه 20اإلااصة .  اإلاغظو الؿابٔ  1
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  :الهيكل الخىظيمي ارهس الضرائب-ب

 الهيكل الخىظيمي ارهس الضرائب( : 06-01 )الشكل اكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 47ص .مرجع سبم ذهره.سليمان عخير:ااصدا

  :مهام مراهس الضرائب-ج

  :1جىدطغ َظٍ اإلاهام في الىٓاؽ الخالُت

بيعللخسُي الدؿُير و الخُ٘ل الحؿً إلالُاث اإلاٙلُين و مغاْبتها باؾخمغاع –   . مً قاَغة التهغب الػٍغ

داث –   .جبدض نً اإلاهلىماث الجباةُت و ججمهها و حؿخًلها و جغاْب الخطٍغ

ت اٛ – بت والتي جدذ ؾلؿخههؼالخعجُل بدؿٍى  .ا اناث الجباةُت و الشٙاوي الخاضت باإلاٙلُين بالػٍغ

 

 

 

                                                           
  .50ص . مغظو ؾبٔ طٍٖغ . آًذ بلٓاؾم المُت  1

 مــراهــس الــضــرائـــب

اإلاطلحت الغةِؿُت للدؿُير 

 اإلالُاث

ابت       اإلاطلحت الغةِؿُت للْغ

 و ألابدار

 اإلاطلحت الغةِؿُت للمىاػناث

 الجباةُت

مطلحت البدض نً اإلااصة الخاغهت 

بت  للػٍغ

 مطلحت

 اإلاهلىماث

 مطلحت

ابت  الْغ

 مطلحت

 الخضزالث
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  .ااراهس الجىاايت للضرائب: الفرر الثالح 

ت للػغاةب وهي بمشابت   :حعريف-أ مً اإلاطالح اإلاؿخدضزت بالىكام الجباتي الجؼاةغي،اإلاغاٖؼ الجىاٍع

  .إلاغاٖؼ الػغاةب الؿابٓت الظٖغ الىمىطط اإلاطًغ

بت الجؼاَُت  َهي جخابو ملُاث اإلاٙلُين الًير جابهين للهُئاث الجباةُت الؿابٓت الظٖغ،والخاغهين للػٍغ

ظا  غاَت ئلى ئْامتإلبا ،الخبٌ،ٖو ت،اإلاهاصن الىُِؿت ،ال٘دٛى مغاٖؼ مخسططت في مخابهت الجباًت الهٓاٍع

 .1 الجباًت اإلادلُت الُالخُت

  .مهام ااراهس الجىاايت للضرائب-ب

بت الخابهين الزخطاضها –  .جمؿٚ وحؿير اإلالُاث الجباةُت للمٙلُين بالػٍغ

  .جبدض نً اإلاهلىماث الجباةُت و ججمهها وحشًلها –

داث و جىكم الخضزالث –   .جغاْب الخطٍغ

  .جضعؽ الشٙاوي و حهالجها –

الىسائل البشريت ااكلفت بالركابت الجبائيت : ااطلب الثالح 

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

ت التي جمخاػ بالخبرة و الُ٘اءة اإلاهىُت الهالُت،ٖما خضص  وظه و التي زٛى لها الٓاهىن مهاًير اهخٓاء اإلاىاعص البشٍغ

بت،ٖما ًجب أن ًٚجهمؿإولُا اإلاشغم الجباتي ن للهىن اإلاضْٔ وم اججاٍ ؤلاصاعة الجباةُت واججاٍ اإلاٙلُين بالػٍغ

ا نىض الُٓام بىقُُخه،وهي جبين ضُت  بؿاْت اهخضاب حؿلم له مً ت الهامت للػغاةب إلقهاَع ؾٍغ اإلاضًٍغ

ت،الغجبت وختم الىقُُت ٗالهٍى ِ  الهىن اإلاضْٔ  اإلاؿىضة ئلُه،ٖما ًمً٘ أن حسحب َظٍ البؿاْت في خالت الخْى

  :2اإلاٙلُين بظلٚ َم نً الهمل و جغظو له نىض الاؾخئىاٍ،و اإلاىقُين

I. هائب اادير ااكلف بالركابت الجبائيت:  

َى اإلاؿإوٛ نً ؤلانضاص وفي أخؿً الكغوٍ اإلام٘ىت لبرهامج الخدُٓٓاث اإلامىىخت للمطلحت و في َظا 

بت لحػىعَم  ٛاإلاجا ًغاْب أنماٛ الخدُٓٔ الجباتي ، ٖما ٌؿخٓبل في بهؼ الحاالث اإلام٘ىت اإلاٙلُين بالػٍغ

ٓا للٓاهىن و ًغي  اإلادخمل للمجلـ بطُخه اإلامشل لإلصاعة أمام اإلاٙلُين ، خُض ًدغص نلى ئظغاء الخدُٓٔ َو

  .اإلاسىلت للمٙلُين في ئًؿاع الخدُٓٔ مضي جؿبُٔ الػماهاث

                                                           
  .109ص. مغظو ؾبٔ طٍٖغ .ؾلُمان نخير  1
  .52 -  51صص .مغظو ؾبٔ طٍٖغ  .آًذ بلٓاؾم المُت   2
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ّغ الخدُٓٔ للُٓام بضعاؾت خٛى ألانماٛ اإلاىجؼة بباإلغاَت ئلى أهه ًٓىم بطُت صوعٍت  ظمو عؤؾاء َو

اإلاالخكاث خٛى بغهامج الخدُٓٔ اإلاىجؼة،ووغو و جٓضًم اْتراخاث لخدؿين شغوؽ الخضزالث،ٖما  وجٓضًم

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

II. ائيس مكخب ألابداث و ااراجعاث:  

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

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

تهم ،و ًخضزل  اإلادٓٓين في أماًٖ ى مؿإوٛ أًػا مو اإلادٓٓين نلى الٓػاًا اإلابرمجت لطالح َْغ نملهم َو

ٗان َىإ جُُٓم هاَو لػمان الؿير  أخُاها نىض أٛو جضزل في مىاْشت هخاةج الخدُٓٔ، وبطُت نامت ٗلما 

ت الخدُٓٔ أن ًٓىم بمهمت أخض  الحؿً للنماٛ في اًؿاع غمان جىُُظ بغهامج الخدُٓٔ ٌؿخؿُو عةِـ َْغ

  .اإلادٓٓين

III. ألاعىان اادللين:  

 : ٛ ختم حؿىض مهمت الخدُٓٔ ألنىان ؤلاصاعة الجباةُت ًجب نلى ألاْل أن ًٙىهىا خاملي

و الجباتي،َٙل نىن لإلصاعة الجباةُت الظي له عجبت مغاْب نلى ألاْل  – عجبت مغاْب و َظا التزاما بالدشَغ

داث الجباةُت له الُ٘اءة   .نلى ئظغاء جدُٓٔ َُما ًسظ الخطٍغ

ت الهامت للػغاةب جبين ضُتهم –   .بؿاْت اهخضاب حؿلم لهم مً اإلاضًٍغ

ا بهاإلادٓٓين الظًً حؿىض ئليهم مهام الخضزل،َم وخضَم اإلاٙلُين بأنماٛ الخدُٓٔ و مغاْبت الىخاةج و خؿا

بت اإلادٓٔ مهه،و ئُْاٛ الخدُٓٔ جدذ  مو ئعؾاٛ ماث،ومهالجت اإلاالخكاث الاخخمالُت للمٙلِ بالػٍغ الخٍٓى

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

 جدذ ؾلب مً اإلاٙلِ للُٓام  (هاةب اإلاضًغ ) مً ؾٍغ اإلاؿإوٛ اإلاٙلُين،باؾخصىاء خاالث زاضت و مغزطت

ابت   .الجباةُت بهملُت الخدُٓٔ نلى مؿخىي مٙاجب ئصاعة الْغ
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  :خالصت الفصل

ابت الجباةُت مً أَم ؤلاظغاءاث التي زىلذ لإلصاعة  وؿخسلظ مً زالٛ صعاؾدىا للُطل ألاٛو أن الْغ

ابت أصاة ْاهىهُت  الجباةُت داث اإلآضمت،و ٖظا جؿبُٔ الٓىاهين الجباةُت، ئط حهخبر الْغ للخأٖض مً صحت الخطٍغ

بت،و الهمل نلى اٖدشاٍ ٗل ألازؿاء و  في ًض ؤلاصاعة حؿعى مً زاللها ئلى جىكُم و جىظُه اإلاٙلُين بالػٍغ

مها صٍ جصحُدها و بهاإلاسالُاث   .جٍٓى

و لخدُٓٔ ألاَضاٍ اإلاغظىة َٓض نمل اإلاشغم الجؼاةغي نلى ؾً ظملت مً الٓىاهين التي حهض مهلما مىخضا 

بت و ؤلاصاعة الجباةُت في هُـ ذ باليؿبت لٙل مً اإلاٙلِ بالػٍغ   . الْى

ذ َغع نلى اإلاٙلِ  ٖما مىذ ظملت مً الطالخُاث للنىان اإلاغاْبين ألصاء نملهم ،وفي هُـ الْى

بت نضة التزاماث  . بها  ٖما مىده في اإلآابل خّٓى ًخمخو.بالػٍغ

ت  ت البدض و اإلاغاظهاث و اإلاضًٍغ ابت الجباةُت ئلى أظهؼة مسخطت جخمشل في مضًٍغ ٖما أؾىض مهمت الْغ

ابت الجباةُت و مُدشُاث الػغاةب الىالةُت الُغنُت   .للْغ

اث اإلاإؾؿاث و مغاٖؼ الػغاةب  2002 ئغاَت ئلى َُئاث مسخطت خضًشا ابخضاء مً ت ٖبًر وهي مضًٍغ

ت للػغاةب واإلاغاٖؼ   .الجىاٍع
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 :ثمهيد 

 الغكابت الجبابُت لِؿذ غاًت بلضع ما هي وؾُلت أؾؿها اإلاكٕغ الجباةي الجؼابغي إلايافدت ْاَغة زُيرة

بت ال ًخىاهىن في  صص أهبرجه بي ،فاإلايلفين بالًٍغ اكخهاصًاث صٌو الٗالم ، أال وهي ْاَغة الغل و التهغب الًٍغ

 .ب التهغب و الاخخُاٌ و اؾخغالٌ الشغغاث الجبابُت اللاهىهُتيأؾاٌ إجبإ وؾلً ول

ظٍ الٓاَغة جؤزغ مباقغة ٖلى ؤلا نيَو  مما ًؤصي إلى ؤلايغاع باإلاهلخت الٗامت للبالص،وطلً كخهاص الَى

ىت الٗمىمُت باٖخباع الًغابب أهبر مىعص لها باؾختراف  .الخٍؼ

و للخٗغف ٖلى َظٍ الٓاَغة أهثر،ؾيخٗغى في َظا الفهل في ؾبُل ؤلاإلاام بجىاهب اإلاىيٕى اإلاسخلفت 

 :  مباخث زالر  الفهل إلى بخلؿُم

بت م : ااببح  وو   .اَُت الًٍغ

بي : ااببح الثاوي   . صوع الغكابت الجبابُت في ميافدت الغل الًٍغ

بي  :ااببح الثالح  .صوع الغكابت الجبابُت في ميافدت التهغب الًٍغ
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ماهية الظريبة : ااببح  وو 

 حٗخبر الًغابب مهضعا مً مهاصع ؤلاًغاصاث الٗامت للضولت، وهي مً أَم أصواث الؿُاؾت اإلاالُت التي

كخهاصي بهضف جدلُم أَضاف اكخهاصًت واحخماُٖت وؾىدىاٌو في َظا الاحؿخسضمها للخأزير ٖلى اليكاٍ 

بت وكىاٖضَافحٗغي  اإلابدث  . أَضافها باإليافت إلى جهيُفاتها، الًٍغ

 .مفهىم الظريبة وخصائصها: ااؼطل  وو 

مفهىم الظريبة : أوال

بت ٖضة حٗاعي   :  هظهغ منهافللًٍغ

بت اؾخلُإ هلضي جفغيه الؿلُاث الٗامت ٖلى ألاشخام الُبُُٗين :  وو جعريفاو ين الا الًٍغ ٖخباٍع

باء الٗامت بخضزل الضولت وفلا للضعاتهم لت نهابُت وبال ملابل كهض حغُُت ألٖا  .1الخيلفُت بٍُغ

لىم بضفٗه بال ملابل وفلا إلالضعجه ٖلى فهي اكخُإ هلضي حبري نهاةي ًخدمله اإلايل: الحعريف الثاوي   ٍو

باء الٗامت أو لخضزل الضولت لخدلُم أَضاف مُٗىت الضف٘  .2ومؿاَمخه في ألٖا

م الؿلُاث الٗامت لخدلُم أَضاف ٖامت وجىػَ٘ ٖبئها : الحعريف الثالح  هي اؾخلُإ ؾُاصي ًٖ ٍَغ

بُت للمىاًَ خؿب الُاكت  .3الًٍغ

ت ًخللاَا كُإ الخيىمت الٗامت وحكمل الًغابب ٖلى الغؾىم التي : الحعريف الرابع  الث إحباٍع  الهي جدٍى

الق م٘ جً جدىاؾب ٖلى  .4حخماُٖت والغغاماث والجؼاءاثؤلا جلضًم الخضمت، ولىً حؿدبٗض اإلاؿاَماث فلياؤلَا

بت ًخمشل فُما ًليفولٗل أقمل حٗغي   :  للًٍغ

بت فٍغًت هلضًت ًجبر ألافغاص ٖلى أصائها للؿلُاث الٗامت بهفت نهابُت صون ملابل مٗين وفلا للىاٖض  الًٍغ

 .بلهض جدلُم مىفٗت أو مهلخت ٖامت ملضعة

 

 

 

 

                                                           
1
 –146. 145  والخىػَ٘، الُبٗت الشاهُت، ٖمان ألاعصن، م ، صاع وابل لليكغأصط ااالية العامةزالض شخاص الخُُب،   

2
 6. 5م، 2007والخىػَ٘، الُبٗت ألاولى، ٖمان ألاعصن،  ، صاع اإلاؿيرة لليكغ مبادئ ااالية العامةمدمىص خؿين الىاصي،   

 4.12 م ،2008 والخىػَ٘، الُبٗت ألاولى، ألاعصن ، ،  صاع الشلافت لليكغااالية العامة والخشريع الظريبيأٖاص مدمىص اللِس ي،    3
غدراصات في عطم الظرائلٖبض اإلاجُض كضي،    4  1.2 م ،2011 والخىػَ٘، الُبٗت ألاولى، ٖمان، ألاعصن ،  لليكغ ، صاع حٍغ
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خصائص الظريبة : ثاهيا

ا فُما ًليفمً زالٌ َظٍ الخٗاعي  بت زهابو هظهَغ   : ًخطح أن للًٍغ

الظريبة اكحؼاع مالي ثحم بصىرة هلدًة  1-

ين وبما أنها فٍغًت  لهض بها أنها اؾخلُإ هلضي مً زغوة أو صزل ألاشخام الُبُُٗين أو اإلاٗىٍى ٍو

بُت الؿابلت التي واهذ  هلضًت فئن ما ًخم حباًخه مً ألافغاص ًجب أن ًأزظ نفت الىلض زالفا للىٓم الًٍغ

 .1 قيل ُٖني جفغى وجدهل في

الظريبة ثفرض جبرا  2-

م اللاهىن الجباةي بخدضًض  ت مً كبل ألافغاص وطلً لإلهفغاص الضولت ًٖ ٍَغ أي جضف٘ بهفت إلؼامُت إحباٍع

اث َغق الغبِ  .2والخدهُل وإحغاءاث اإلاخابٗاث واإلاىاٖػ

الظريبة ثدفع بدون مباشر  3-

بت  َبُٗت اإلاىفٗت التي ؾخٗىص ٖلُه مً زالٌ الىف٘ الٗام الظي ال  و  ٌٗغف ملضاعالأي أن صاف٘ الًٍغ

بت جدلله بت، وبهظا ملابل زام ٌٗىص ٖلى صاف٘ الًٍغ  .3الًٍغ

الظريبة ثدفع بصفة نهائية  4-

  الصَا ناخبها فُما بٗض، بمٗنى أن الضولت عصاص فهي لِؿذ أماهت أو وصٌٗت ٌؿذعأي أنها غير كابلت لالؾذ

بت ًٖ اللغى الٗام التي جلتزم الضولت بغصٍفجلتزم بغص كُمتها لهم وبضف٘ آًت فىابض ٖنها لظلً جسخل   الًٍغ

 .4إلى اإلاخدبين فُه هما جلتزم بضف٘ فىابض ًٖ كُمت اللغى

الظريبة فريظة عامة  5-

بت في  ُبم ٖلى حمُ٘ ألافغاص الظًً جخىفغ فيهم قغوٍ فغى الًٍغ جيىن إلؼاما شخهُا ًيىن قامال ٍو

ا،خؿب الخبُٗت الاكخهاصًت ولِـ خؿب الخبُٗت الؿُاؾُت أو  ؾىاء الضولت وان شخها َبُُٗا أو مٗىٍى

 .5ؤلاكلُمُت

 

 

                                                           
ت، مهغمبادئ ااالية العامة، ٖبض الخمُض مدمض اللاض ي،    1  6 4 م، 1974 ، صاع حامٗت اإلاهٍغ
 .  115م ،2003 ، ميكىعاث الخلبي الخلىكُت، لبىانااالية العامة، ؾىػي ٖضلي هاقض،    2
  75 ، ممرجع صبم ذهرهمدمىص خؿين الىصاي،    3
يب خؿين ٖىى هللا،   4  . 120 م، 1998الضاع الجامُٗت لليكغ والخىػَ٘، بيروث ،اابادئ العامة، ٍػ
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 .كىاعد الظريبة وأهدافها: ااؼطل الثاوي

كىاعد الظريبة : أوال

بت وتهضف َظٍ اللىاٖض إلى  ووٗني بها جلً ألاؾـ و خباعاث التي ًجب مغاٖاتها ٖىض فغى الًٍغ الٖا

 : مهلختي الضولت واإلايلفين ومً بين أَم َظٍ اللىاٖض هظهغ الخىفُم بين

كاعدة العدالة  1-

لهض بالٗضالت أن ًىػٕ الٗبء اإلاالي ٖلى أفغاص اإلاجخم٘ ولأ  ن ٌؿاَم ول فغص في حغُُت الىفلاث الٗامت ٍو

باء الٗامت بين ألافغاص  .خؿب ملضعجه، أي مغاٖاة جدلُم الٗضالت في جىػَ٘ ألٖا

كاعدة اليلين  2-

بت مدضصة بىيىح مً خُث أؾـ خؿابها ومُٗاص الىفاء بها والهضف مً طلً َى خماًت  أن جيىن الًٍغ

بت مً الخٗـ صاف٘ بُتف الًٍغ فين ؤلاصاعة الًٍغ  .1اإلامىً خضوزه مً مْى

كاعدة الاكحصاد في الىفلات  3-

  لخدهُل الًغابب بأصوى كضع ممىً وبدُث جيىن خهُلتفٌٗني أن ًيىن ؤلاهفاق الظي ًخم بكيل جيالي

ىت الضولت أهبر ما ًيىن، وإ بُت التي جضزل في زٍؼ   أنبذ فغيها ٖضًم ألاَمُت ٖىضما جهبذالؤلاًغاصاث الًٍغ

 .2 الجبابُت أهثر مً خهُلتهافلياالخً

مبدأ ااالئمة   4-

ة وخؿب الىمِ الظي ًمىً أن هغاٍ ألاهثر مالبمت في حباًت عًجب أن جدهل ول الًغابب في الفذ

ض جدلم  الًغابب ىت الٗمىمُت بخالبم م٘ مٖى بت مً ممٌى إلى الخٍؼ ض صف٘ الًٍغ أي ًجب أن جيىن مٖى

اء الخاي٘ بت الٖى  .للًٍغ

كاعدة الثبات  5-

 جخغير خهُلت الًغابب جبٗا للخغيراث التي جُغأ ٖلى الخُاة الاكخهاصًت زهىنا أوكاث الىؿاص الأن 

بت جؼصاص ٖاصة في أوكاث الغزاء بؿبب اػصًاص الضزٌى وؤلاهخا وطلً  والٗىـ في أوكاث جأن خهُلت الًٍغ

 .3ٌٗغى الؿلُاث الٗامت إلاًاًلاث مالُت هبيرة باليؿبت إلاؿؤولُاتها التي جؼصاص في َظٍ ألاوكاث الىؿاص مما

 

                                                           
 1. 80 م، 2008، ٖلم الىخب الخضًث لليكغ والخىػَ٘، ألاعصنااالية العامة، ، ففلُذ خؿً زل   1
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  .180ممرجع صبم ذهره، زالض شخاصة الخُُب،   3
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أهداف الظريبة :  ثاهيا

بت في أي مجخم٘ إلى جدلُم الاؾخلغاع  ت مً ألاَضاف في اإلاجاٌ  جهبىا الًٍغ والخىٕى مً زالٌ مجمٖى

 .الاكخهاصي، الاحخماعي والؿُاس ي اإلاالي،

 هداف ااالية  1-

ل بت خُث جمشل مهضع صازلي صابم مً إًغاصاث الضولت لخمٍى  ٌٗخبر مً ألاَضاف الغبِؿُت والهامت للًٍغ

لى اؾدشماعاث  ل ؤلاهفاق ٖلى الخضماث ٖو ىتها وجًمً لها الىفاء بالتزاماتها اججاٍ ؤلاهفاق الٗام هخمٍى زٍؼ

 .الخيىمُت ؤلاصاعة

 هداف الاكحصادًة  2-

بت حؿخسضم بهضف الىنٌى إلى خالت الاؾخلغاع   الاكخهاصي غير مكىب بالخطخم أو ًلهض بها أن الًٍغ

الاهىماف وأنبدذ في إَاع الضولت الخضًشت أصاة للخأزير في ألاويإ الاكخهاصًت وجدلُم الاؾخلغاع 

مىً إًجاػ أَم ألاَضاف الاكخهاصًت فُما ًلي كخهاصي،الا   :ٍو

 .ٖخباعاث مُٗىت فخٗفيها مً الًغابب ولُا أو حؼبُاالحصجُ٘ بٌٗ أهىإ اإلاكغوٖاث    -

خم طلً بفغى يغابب حمغهُت  - اث ٍو ىُت ومٗالجت العجؼ في ميزان اإلاضفٖى    خماًت الهىاٖاث الَى

 . وبئٖفاء الهاصعاث مً الًغابب ولُا أو حؼبُاجالاؾخيراص مً الخاع مغجفٗت ٖلى

ا مً أحل جىؾُ٘ الاؾدشماع  - بت ٖلى ألاعباح اإلاٗاص اؾدشماَع  .1جسفٌُ مٗضٌ الًٍغ

 هداف الاجحماعية  3-

بت ٖلى جدلُم بٌٗ ألاغغاى الاحخماُٖت مً أَمها   :حٗمل الًٍغ

اصة الًغابب ٖلى فجسفي  -  خضة الخفاوث بين الضزٌى والثرواث اإلاغجفٗت، وطلً بأن حٗخمض الضولت ٖلى ٍػ

 .أصخاب الضزٌى والثرواث اإلاغجفٗت زم إٖاصة جىػَ٘ خهُلتها ٖلى أصخاب الضزٌى اإلاىسفًت

هُت اكخىاء بٌٗ الؿل٘ طاث الاؾتهالن الىاؾ٘ بفغى يغابب مىسفًت ٖلى ؾل٘ ااإلادافٓت ٖلى إمً  -

 .والخبز والخلُب الاؾتهالن
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الخفاّ ٖلى الصخت الٗمىمُت وطلً بفغى يغابب مغجفٗت اإلاٗضٌ ٖلى بٌٗ الؿل٘ التي ًيخج ٖنها    -

1صحية كاملشروبات الكحولية، والتبغ أيغاع
.  

 .جىحُه ؾُاؾت اليؿل في الضولت ومٗالجت أػمت الؿىً  -

 هداف الضياصية  4-

 حؿخسضم الًغابب لخدلُم ؾُاؾت لخؿاب َبلت ٖلى خؿاب َبلت أزغي، أو لدؿهُل الخجاعة م٘ بٌٗ

فاء منها أو عفٗها في  م زفٌ الًغابب الجمغهُت ٖلى الىاعصاث وختى ؤلٖا الضٌو أو لخض منها وطلً ًٖ ٍَغ

ت بين البلضان اإلاخلضمت  خالت الُابان، )الغغبت في الخض مً الخجاعة مٗها، هما َى الخاٌ في الخغوب الخجاٍع

ىُت ًاثالوالى  .)اإلاخدضة ألامٍغ

ثصييفات الظرائل :  ااؼطل الثالح

  :ؾدىاص إلى ٖضة مٗاًير وهيال الًغابب بافًمىً جهني

معيار وعاء الظريبة  1-

بت بما ًلخط ي جلؿُم وجهني اء اإلااصة التي جفغى وجلىم ٖليها الًٍغ  الًغابب ٖلى أؾاؾه فًلهض بٖى

بت الىخُضة والًغابب اإلاخٗضصة إلى  .الًٍغ

الظريبة الىحيدة  1-1-

بت واخضة ٖلى الصخو وهي جدؿم بالبؿاَت والٗضالت وؾهىلت أصائهاالبملخًاَا    جفغى إال يٍغ

بت مىخضة ٖلى الضزل اإلاخىلض ٖلى مسخل   الالػمتفليا اإلاهاصع بٗض خىم حمُ٘ الخًفواكخًائها أي فغى يٍغ

 .2للخهٌى ٖلى الضزل

الظرائل ااحعددة  2-1-

بت ؾُٗا إلى جسفي بت ٖلى خضة،فهي الؿابضة في الىٓم التي جأزظ بأهثر مً يٍغ   ٖبء ول يٍغ

ُت مخٗضصة وحٗضص ال ظٍ الًغابب، جمـ أٖو ى ما ٌٗمل ٖلى اعجفإ خهُلتها َو زخالف مىاُٖض اؾخدلاكها َو

بت بخصخُذ ُٖىب الًغابب ألازغي وأن اإلايل َظٍ  الظي ٌؿخُُ٘ التهغب فالًغابب ًؤصي إلى كُام ول يٍغ

 .3أهىإ الًغابب ًل٘ جدذ َابلت أزغي  مً أخض

 معيار الىاكعة اايشئة لطظريبة ومعيار ثبمل العلء2-

                                                           
يب خؿين ٖىى هللا،   1   129 –128م ممرجع صبم ذهره، ٍػ
 18ممرجع صبم ذهره، خمُض بىػٍضة،   2
غ لليكغ والخىػَ٘، الُبٗت ألاولى، ألاعصن ،دراصات في عطم الظرائل، ٖبض اإلاجُض كضي،   3  -37. 36م م،2011صاع حٍغ
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بت أن ؤلا ُت لذًلهض بالىاكٗت اإلايكئت للًٍغ بت ًيكأ بمجغص جىافغ جلً الٓغوف اإلاىيٖى ػام بالًٍغ

بلا لهظا اإلا٘ ؤلاالتي جؤصي إلى ْهىع  والصخهُت بت َو  هميز بين الًغابب اإلاباقغة اإلاخمشلت في 1اعيلتزام بالًٍغ

اإلااٌ والًغابب ٖلى الضزل، بِىما الًغابب الغير مباقغة جمشلذ في مُٗاع جدمل الٗبء في  الًغابب ٖلى عأؽ

بي َىان يغابب مباقغة التي جمشلذ في الًغابب  الًغابب ٖلى بلا إلاُٗاع جدمل الٗبء الًٍغ الاؾتهالن َو

بت ٖلى الضزل أما الًغابب الغير اإلاباقغة جخمشل في الًغابب ٖلى الاؾتهالن والًغابب  ٖلى عأؽ اإلااٌ والًٍغ

 ٌ    .ٖلى الخضاو

الظرائل على رأش اااو  1-2-

لهض بغأؽ اإلااٌ مً الىاخُت اللاهىهُت ما ًملىه الصخو مً أمىاٌ وكُم في ػمً ما بغٌ الىٓغ ًٖ  ٍو

 .، أؾهمجٖلاعاث، أصواث ؤلاهخا: َبُٗتها

م أنٌى وزهىم اإلايل بُت ًجب خهغ وبٗض حغص جلٍى بتفولخدضًض عأؽ اإلااٌ مً الىاخُت الًٍغ   بالًٍغ

بت ٖلى عأؽ اإلاالي ما ًلياومً أَم أقً   :2ٌ ونىع الًٍغ

 .واألؾهم، الؿىضاث، الٗلاعاث  :الظريبة على عمطية وواكعية امحالن رأش اااو 1-1-2-

 وجفغى ألؾباب زاعحت ًٖ ناخبه ألنها جغح٘ إلى :الظريبة على زيادة كيمة رأش اااو 2-1-2-

بت الخدؿين  (ألاقغاٌ الٗامت )ْغوف أزغي   .)إجاوة الخدؿين)وحٗغف بًٍغ

ان :طريبة التروات3-1-2- ىان هٖى  وجلىم ٖلى اهخلاٌ عأؽ اإلااٌ اإلاؿخىي إلى وعزخه أو اإلاىص ى لهم َو

بت الذ  : واث َماعلًٍغ

ت الذ – بت ٖلى مجمٖى  الهت الهافي أي بٗض زهم صًىنها خُث عوهي جفغى ٖلى مجمٕى الذ  :هتعالًٍغ

 . بٗض حؿضًض الضًىن الجغهت إ

بت ٖلى ههِب الىاعر –  .خُث جفغى ٖلى ههِب ول واخض مً الىعزت  :الًٍغ

الظرائل على الدخل  2-2-

فهم مً الضزل ول ما ًدهل ٖلُه الصخو مً إًغاص ملابل  والتي جخىلض ًٖ واكٗت جدلم الضزل ٍو

الٗمل، عأؽ اإلااٌ أو لٗمل : التي ًيخجها أو لخضمت التي ًلضمها وبظلً جيىن مهاصع الضزل ألاؾاؾُت هي الؿل٘

بت زالٌ فذفوجلضع ٖلى أؾاؽ ما ًدلله اإلايل 3اإلااٌ مٗا وعأؽ ة ػمىُت ؾىاء واهذ ع مً ٖىانغ زايٗت لًٍغ

بت هىعي قهغا أو بت إما جيىن يٍغ ظٍ الًٍغ ت والهىاُٖتةؾىت َو أو   ٖلى الغواجب وألاحىع وهظا ألاعباح الخجاٍع

بت ٖامت ٖلى مجمٕى ٖىانغ صزل اإلايل ا ومً أَم ٖىانغفجيىن يٍغ   ٖلى ازخالف أهىاٖها ومهاصَع

                                                           
 2. 0 ممرجع صبم ذهره، خمُض بىػٍضة،   1
 169 –167م ممرجع صبم ذهره، ؾىػي ٖضلي هاقض،   2
 .  89م، 2003َىمت لليكغ والخىػَ٘، الُبٗت الشاهُت، الجؼابغ، ، صاع اكحصادًات الجباًة والظرائلمدمىص ٖباؽ مدغػي،   3
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ت للمِٗكت هما أن َىان  بي إٖفاء خض أصوى مً الضزٌى التي جدىاؾب م٘ الىفلاث الًغوٍع الدصخُو الًٍغ

بي إٖفاء بت َى أخض ٖىانغ الدصخُو الًٍغ باء الٗابلُت زم إن الخهاٖض في مٗضا ث الًٍغ  .1أزغ ًلابل أأٖل

 الظرائل على الاصتهالن3-2- 

بت جيكأ بمجغص قغاء الؿلٗت،جَظٍ الًغابب مً هخا   واكٗت الاؾتهالن التي مفاصَا أن الالتزام بضف٘ الًٍغ

لهض بالًغابب ٖلى الاؾتهالن جلً الًغابب التي جفغى ٖلى الضزل ٖىض اؾخٗماله في أوحه مُٗىت جخمشل  ٍو

 بالخهٌى ٖلى الؿل٘ الاؾتهالهُت، ويغابب الاؾتهالن كض جفغى ٖلى اؾتهالن وكض جفغى ٖلى حمُ٘ أهىإ

ُت ٖلى الاؾتهالن، والغؾم الضازلي ٖلُه وكض جفغى ٖلى حمُ٘ أهىإ  مُٗىت مً الؿل٘ أي في نىعة هٖى

بُت ٖامت ٖلى الاؾتهالن والغؾم ٖلى اللُمت اإلاًافت  الؿل٘ وجفغى ٖلى أهىإ مُٗىت  ،TVA2في نىعة يٍغ

اإلاؿتهلىت أو ٖلى وافت الؿل٘ اإلاؿتهلىت بغغى جدلُم أَضاف اكخهاصًت واحخماُٖت أو مالُت التي  مً الؿل٘

  :هجض منها

الظرائل الجمرهية  1-3-2-

 هما كض جفغى ٖلى الؿل٘ اإلاهضعة (الىاعصاث ) الضولت جوجفغى ٖلى الؿل٘ اإلاجغصة اإلاؿخىعصة مً زاع

بت ٖلى الىاعصاث  (الهاصعاث ( جإلى الخاع ىض فغى يٍغ  بض مً الخميز بين بٌٗ الؿل٘ والبٌٗ ألازغ، فالالٖو

ت وإ بت ٖلى الؿل٘ الًغوٍع  فئهه ؾدىٗضم اإلاؿاواة في الخطخُت بين أفغاص اإلاجخم٘ وخين ًضف٘ الجفغى الًٍغ

بت ؾىاء وان كاصعا أو ٖاحؼ وكض جفغى الًغابب الجمغهُت بلهض جُبُم  ول فغص فُه كضعا واخضا مً الًٍغ

 .وطلً بهضف حصجُ٘ وخماًت الهىاٖاث اإلادلُت الىاقئت ؾُاؾت الخماًت

بت الجمغهُت ٖلى الهاصعاث فخلجأ إليها الضولت بلهض إٖاكت الؿل٘ اإلادلُت ًٖ الخهضًغ أو  أما الًٍغ

 . مً حجم الهاصعاثفالخسفي

غا ًٖ مهاصع  ىت ومهضعا غٍغ  .3إًغاصاث الضولت وجدلم الًغابب والغؾىم الجمغهُت خهُلت ضخمت للخٍؼ

الظرائل على إلاهحاج  2-3-2-

ُلم ٖليها  وكض جفغى في أي مغخلت مً  ( جعؾىم ؤلاهخا )جفغى ٖلى اإلاىخجاث الُبُُٗت أو الهىاُٖت ٍو

ط يٕ خُث ًلىم بضفجالخهيُ٘ أو ؤلاهخا مغاخل بت إلى ؾٗغ بُ٘ الىخضة للمؿتهلًفَا اإلاىخج ٍو  . كُمت الًٍغ

الظريبة على اابيعات  3-3-2-

بت غير مباقغة  ت مً ثوهي يٍغ لى مجمٖى فغى ٖلى الؿل٘ الهىاُٖت اإلاؿخىعصة واإلاهىٗت مدلُا، ٖو

وحؿخىفي اإلاغخلت ألاولى مً جُبُلها مً اإلاؿخىعص مباقغة ومً الهاو٘ ٖىض البُ٘ ومً مؤصي  الخضماث

                                                           
 .  17م، 2003، صاع اإلاؿيرة لليكغ والخىػَ٘، الُبٗت ألاولى، ٖمان،الظرائل ومباصبتهاٖبض الىانغ إبغاَُم، هابل الخؿً، ٖضؽ،   1
 21، ممرجع صبم ذهرهخمُض بىػٍضة،   2
 1-19. 8 ، م ممرجع صبم ذهرهٖبض الىانغ إبغاَُم هىع، هابل خؿً ٖضؽ،   3
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ؿدشني مً طلً الؿل٘ اإلاٗفاة اإلاىهىم ٖليها في كابمت ؤلاٖفاء، وكض فغيذ لخدل  الخضماث ٖىض جلضًمها، َو

بت ٖلى  .الاؾتهالن مدل الًٍغ

الظريبة على الحداوو  4-2-

بت التي جفغى ٖىض خهٌى اهخلاٌ ش يء مً ملىُت شخو إلى شخو آزغ  وجفغى َظٍ. 1وهي الًٍغ

ا مً الخهغفاث اللاهىهُت التي جيىن ألامىاٌ مدال  بت ٖلى واكُٗت اهخلاٌ خلىق الثرواث وجضاولها وغيَر الًٍغ

هلُام الفغص بكغاء ٖلاعاث أو بٌٗ الخهغفاث بأمىاله اإلاىلىلت، فجمُ٘ الخهغفاث اللاهىهُت لألفغاص مً  لها،

بت  بُ٘ وإًجاع بت حؿمى بالًٍغ باث ووناًا والتي جؤصي إلى اهخلاٌ ألامىاٌ والثروة مً شخو إلى أزغ لًٍغ َو

 ٌ  .2ٖلى الخضاو

 ومً ألامشلت ٖلى َظٍ الًغابب، عؾىم الدسجُل الٗلاعي، والغؾىم اللًابُت وعؾىم هلل ملىُت

 .الؿُاعاث

نفها بالغؾىم، والبٌٗ ألازغ أصزلها و َظٍ الًغابب، فبًٗهم فازخلفذ وحهاث الىٓغ في الىٓغ وجيي

بت في  .ٖضاص الًغابب باإلاٗنى الفني للًٍغ

بي للبلض َى الظي ًدضص ونفها، فُما إطا واهذ جضزل يمً  ومهما ًىً أمغ جىُفها فئن الىٓام الًٍغ

 .فصابغة الغؾىم أو أنها جضزل في فغيها إلى اإلالضعة اإلاالُت للميل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 40.1 ، ممرجع صبم ذهرهأٖاص خمىص اللِس ي،   1
 8.1 م، 2002،  صاع اإلاؿيرة لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت، الُبٗت ألاولى، ٖمان ،الظرائل ومباصبتها، فٖبض الىانغ إبغاَُم هىع، ٖلُان الكغي   2
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 . الركـابة الجبائية فـي ميافبة الـغش الظريبي  دور :ااببح الـثاوي

ىت ،مً  حٗض الغكابت الجبابُت مً أَم ؤلاحغاءاث التي حؿعى ؤلاصاعة مً وعائها اإلادافٓت ٖلى خلىق الخٍؼ

بي أو الخسفٌُ مً خضجه ، فالغكابت حٗخبر وؾُلت لإلصاعة الجبابُت للخأهض مً صخت  زالٌ مداعبت الغل الًٍغ

 .ا في اكتراخاث اإلايلفين ، وإعؾاء مبضأ أؾاس ي لالكخُاٖاثبه اإلاضلى و ؾالمت اإلاٗلىماث

جعريـف الغش الظريبي و أهـىاعه : ااؼطل  وو 

 l’évasion fiscal  جعريف الغش الظريبي: الفرع  وو 

بي مً َغف اإلاؤلفين في َظٍ الٓاَغة ، و َظا بازخالف  للض حٗضصث الخٗاٍعف و اإلافاَُم للغل الًٍغ

م اللاهىهُت و ؤلاكخهاصًت و هٓغا لظلً لِـ مً الؿهل جلضًم حٍٗغف قامل و صكُم للغل  وحهاث هَٓغ

بي   :  الخٗاٍعف هظهغ ومً َظٍ. الًٍغ

لت غير " لغل ٖلى أهه  اAndrée Bari Lari أهدري باريالري  ٖغف: الحعريف  وو  الخفٌ أو الامخىإ بٍُغ

ُت ًٖ صف٘ داث أو زفٌ ؤلاًغاصاث   قٖغ ت في الخهٍغ ت واألزُاء ؤلاصاٍع الًغابب اإلاؿخدلت، وهماطحه مخىٖى

 ".جطخُم الىفلاثو 

وطلً .ًلهض به جمىً اإلايلف ولُا أو حؼبُا مً الخسلو مً جأصًت الًغابب اإلاؿخدلت ٖلُه: الحعريف الثاوي 

بُت اإلاٗخمضة ، و جسخلف نىع الغل  ٖبر مماعؾت الغل والتزوٍغ في اللُىص ومسالفت اللىاهين و ألاهٓمت الًٍغ

بي جبٗا الزخالف ألاؾالُب التي ٌٗخمضَا ول ميلف للتهغب مً جأصًت الًغابب اإلاترجبت ٖلُه،فلض ٌٗمض  الًٍغ

فا  اإلايلف إلى هخم ٖمله ًٖ الضولت أو ًمخى٘ دا مٍؼ ذ اإلاُلىب مىه أو أن ًلضم جهٍغ ًٖ جلضًم الخهٍغ

ض مً كُمت جيالُف  ة ًٖ خلُلت أعباخه، فُسفي بٌٗوع ومضٖىما بمؿدىضاث مؼ أوحه وكاَاجه ، أو ًٍؼ

بي أو ٌؿخٗين ببٌٗ اللىاهين التي حؿاٖضٍ ٖلىهؼالضزل اللابلت للذ  .1إزفاء خلُلت أعباخه ًل الًٍغ

 2أهىاع الغش الظريبي: الفرع الثاوي 

بي َى زغق ناعر للىاٖض اللاهىن الجباةي للخسلو مً صف٘  ومً زالٌ ما ؾبم هجض أن الغل الًٍغ

بت ، بي هما ًلي الًٍغ لى َظا هظهغ أهىإ الغل الًٍغ  : ٖو

I. بت"ٌٗغف َظا الىٕى بأهه  :  الغش البضيؽ  ".ول جهغف أو خظف بؿىء هُت ألحل الخسلو مً الًٍغ

ٗخبٍر  :  اإلاكٕغ مداولت مخٗمضة لخًلُل ؤلاصاعة الجبابُت باؾخٗماٌ ٖىهغ الخضلِـ اإلاخمشل في َو

 ذ  .  الىلو في الخهٍغ

 ذ الخأزغ في جلضًم  .  الخهٍغ

                                                           
بي .مجضي مدفّى   1 ٘ اإلاالي الًٍغ   .379م.2004. الُبٗت الغابٗت .صًىان اليكغ لبىان.ٖلم اإلاالُت الٗامت و الدكَغ
بي الجؼابغي في الفترة . َالبي مدمض  2 عؾالت مً مخُلباث هُل قهاصة اإلااحؿخير في الٗلىم الاكخهاصًت 1995-1999 .الغكابت الجبابُت في الىٓام الًٍغ

  .54 –53م م. 2001-2002. حامٗت الجؼابغ  .ولُت الاكخهاص و ٖلىم الدؿُير. فٕغ الخدلُل الاكخهاصي 
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 ذ نهابُا ٖضم جلضًم  . الخهٍغ

II. ما الغل اإلاىنىف فِؿخٗمل فُه اإلايلف َغق جضلِؿُت في إكغاع أؾاؽ الًغابب أ:  الغش اارهل

ين الىاجج ًٖ  : إعاصجه في طلً ، فالغل اإلاغهب ًجم٘ ول الٗىانغ التي جخًمً مباصا الغل، وهي هٖى

 م اؾخٗماٌ فىاجير أو ؤلاقاعة إلى هخابج ال جخٗلم بٗملُاث فٗلُت  . ؤلازفاء اإلااصي ًٖ ٍَغ

  ؤلازفاء اللاهىوي هأن ًلىم اإلايلف بسلم ويُٗت كاهىهُت مسالفت للىيُٗت اللاهىهُت

 .  الخلُلُت

 . أصباب الغش الظريبي :ااؼطل الثاوي 

بي لِـ هدُجت نضفت ،فهىان أؾباب لهظٍ الٓاَغة منها الىفؿُت ، الاكخهاصًت ،ومنها  التهغب الًٍغ

 :  1يٗف ؤلاصاعة و جىُٓمها أو هٓامها صازل مدُُها ، والتي هىعصَا هما ًلي الغاحٗت إلى

 أصباب محعطلة باايطف: أوال 

بت ٌكتٍر فُه الخالت الىفؿُت و ألازالكُاث الجبابُت،فيلما واهذ هفؿُت  إن مىكف اإلايلف اججاٍ الًٍغ

بت واؾٗا،فالٗامل البؿُيىلىجي للميلف له أَمُت  اإلايلف يُٗفت ولما وان مُله هدى الخملو مً صف٘ الًٍغ

ً للضوع الظي جلٗبه الضولت الخضًشت و فلضان الشلت  بالغت في أصاء واحباجه الجبابُت،إيافت إلى ٖضم فهم الىشيًر

ٖضم أَمُت َظٍ اإلاؿاَمت و بالخالي الخأزير الؿلبي ٖلى مضي إكباٌ اإلايلفين  ا ففخذ مجاال للكً فيجهفي مؤؾؿا

بت   .ٖلى صف٘ الًٍغ

أصباب محعطلة بالخشريع الجبائي : ثاهيا 

  ظاع أمام ؤلاصاعة الجبابُت و َظٍ ألازيرة ججض نٗىبت في فا:جعلد الىظام الجبائي إلايلفين ًجضون ألٖا

حٗلض وجىٕى الىماطج اإلاؿخٗملت مً حهت ومً حهت زاهُت بؿبب أن اإلايلف ًجض هفؿه  اإلاغاكبت بؿبب

ظٍ هي ميزة الضٌو الىامُت أمام أٖىان جىلههم الىفاءة  . بىؾابل َكت، َو

 للض قهض الىٓام الجباةي الجؼابغي مىظ الاؾخلالٌ حغيراث ٖضًضة جبرػ في  : عدم اصحلرار اللىاهين

خٗظع بالخالي ٖلى اإلايلفين  كىاهين الًغابب أو ججضًضَا ،َظا ما أصي إلى ٖضم ؤلاؾخلغاع في الجهاػ، ٍو

الم مىاهبت َظٍ الخغيراث اإلاخخالُت  . هدُجت لىلو ؤلٖا

 

 

                                                           
بي .ًدُاوي ههيرة   1 حامٗت .مٗهض الٗلىم الاكخهاصًت .عؾالت ملضمت لىُل قهاصة اإلااحؿخير- خالت الجؼابغ–صعاؾت خٌى التهغب و الغل الًٍغ

  .62م . 1998  –1997الجؼابغ



 الضريبة وإشكالية التهرب والغش الضربيين:                            الفصل الثاني 
 

40 
 

 .أصباب محعطلة باإلدارة الجبائية : ثالثـا

بي حٗخمض ٖلى مضي هفاءة و فٗالُت ؤلاصاعة الجبابُت في اللُام بمهامها ومً  إن ميافدت الغل الًٍغ

 : باإلصاعة الجبابُت ما ًلي ألاؾباب اإلاخٗللت

  هلو و مدضوصًت الىؾابل اإلااصًت اإلاؿخٗملت في ؤلاصاعة الجبابُت هٓغا لالوٗضام ألاحهؼة الخضًشت التي

فين مً  ًخم مً زاللها الغبِ بين ؤلاصاعاث ،إيافت إلى يٗف الغواجب و كلت الخىافؼ اإلامىىخت للمْى

اصة مغصوصًت ٖملهم   .أحل ٍػ

 ت و حٗلضَا مما ٌٗغكل إحغاءا ى ما جها باليؿبت للميلفين و ؤلاصاعة في خض طاجههثرة ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع ا َو

 . زلم قٗىع بالىغاَُت مً َغف اإلايلفين ًؤصي إلى

  يٗف الغكابت اإلاؿخسضمت مً َغف ؤلاصاعة الجبابُت هٓغا لللت الُض الٗاملت اإلاسههت لظلً ملاعهت

  .اإلاتزاًض مً اإلالفاث التي هي في خاحت للمغاكبت الجبابُت بالٗضص الهابل و

  ًٖ بت مما ًجٗلهم بُٗضًً ول البٗض اوٗضام الاجهاٌ بين ؤلاصاعة الجبابُت و اإلايلف بالًٍغ

 .ٖلى ويُٗتهم الجبابُت ،وعبما ًلىمىن بمسالفتها صون الٗلم بظلً الخٗضًالث التي كض جُغأ

 1 صباب الاكحصادًة:  رابعا

بي،فيلما واهذ خالت اإلايلف الاكخهاصًت مخضَىعة إلى حاهب  لألؾباب الاكخهاصًت صوعَا في الغل الًٍغ

  .الاكخهاصًت الٗامت ولما وان الغل الجباةي هبير و الٗىـ صخُذ الخالت

I. الىطعية الاكحصادًة لطميطف:  

بت بكيل واضح في أوكاث ألاػماث،خُث جىسفٌ اإلاضازُل وجهبذ  ًٓهغ ؾلىن اإلايلف اججاٍ الًٍغ

بت حكيل ٖبئا زلُال ٖلى اإلايلف مما ًضفٗه إلى ججىب حؿضًضَا،َظا في خالت ألاػماث،أما في خالت الغزاء  الًٍغ

ض ىت لُٓهغ مٓهغ اإلاىاًَ  الاكخهاصي،خُث جٍؼ بت ما ٖلُه اججاٍ الخٍؼ اإلاضازُل فلض ًضف٘ اإلايلف بالًٍغ

  .الهالح

II. الىطعية الاكحصادًة العامة:  

م الكغابُت فُخدمل بظلً جهجغجف٘ مضازُل ألافغاص في فترة الاهخٗاف الاكخهاصي و جغجف٘ بظلً كضع

بي ، أما في  اإلاؿتهلً النهاةي ىت مما جؤصي إلى جللُل الغل الًٍغ الًغابب التي ًجمٗها منهم و ٌؿضصَا إلى الخٍؼ

ني فتراث الغوىص الاكخهاصي   .جىدكغ الؿىق اإلاىاػي و ًؤصي إلى ازخالالث في بيُت الاكخهاص الَى

بي : مالحظة بي هفؿها أؾباب التهغب الًٍغ   .ٖمىما أؾباب الغل الًٍغ

                                                           
. عحامٗت الجؼاا.عؾالت لىُل قهاصة ماحؿخير في الٗلىم الاكخهاصًت .الغل الجباةي و جأزيٍر ٖلى صوع الجباًت في الخىمُت الاكخهاصًت .مدمض فالح   1

  .   37م . 1998  –1997



 الضريبة وإشكالية التهرب والغش الضربيين:                            الفصل الثاني 
 

41 
 

 ػرق الـغش الظريبي : ااؼطل الثالح

لت ؤلازفاء اإلاداؾبي لت ؤلازفاء اللاهىوي و ٍَغ بي قيلين أؾاؾُين َما ٍَغ   .جأزظ َغق الغل الًٍغ

 إلاخفاء اللاهىوي: الفرع  وو 

ما ظا الىٕى مً الغل ًأزظ قيلين أؾاؾُين َو ٗني زلم ويغُت كاهىهُت مغبُت ، َو   : 1َو

I. الغش عً ػريم الحىييف الخاػئ لطىطعية اللاهىهية الحليلية:  

خمشل في حغُير ٖملُت كاهىهُت خلُلُت بمٓهغ ٖملُت أزغي زايٗت لىٓام حباةي أهثر امخُاػ  و َظا ٌؿمذ  ٍو

ظا ما ًيىن له أزغ في  بٗضم أصاء بت أو أصائها بيؿبت أكل مً جلً الىاججت ًٖ الىيُٗت اللاهىهُت ألاولى َو الًٍغ

ُف خالت أو فٗل آزغ غير زاي٘ للًغابب، أو زاي٘ إلاٗاملت حبابُت  حغُير اإلاٗنى الخلُلي لٗملُت ما وجٍؼ

بت  زانت أهثر اٖخضالا ، ومً ألامشلت الىاكُٗت الكاةٗت خالت إزفاء ٖملُت جىػَ٘ ألاعباح الخايٗت للًٍغ

ى صف٘ ألاحىع بئفغاٍ بت بمىاؾبت جىػَ٘ ألاعباح واؾدبضالها بكيل آزغ َو ظا ليي ال جؤصي الًٍغ   .للكغواء َو

II. ثرهيل عمطية وهمية:  

ت مشال في إٖضاص فىاجير  ى ألاهثر اؾخٗماال مً َغف اإلايلفين اإلاتهغبين خُث ًخمشل ٖمل مؤؾؿت ججاٍع َو

مُت ال جخُابم م٘ أي جىعٍض خلُلي للؿل٘ لخؿاب ػبابً مؤؾؿاث أزغي،و بظلً جخمىً َظٍ ألازيرة مً  َو

مي اإلاظوىع ٖلى  .تهاالغؾم ٖلى اللُمت اإلاًافت ٖلى مبُٗا زهم مبلغ مبلغ الغؾم ٖلى اللُمت اإلاًافت الَى

ت و َىظا ٖىضما ًيىن الغؾم ٖلى اللُمت اإلاًافت الظي ًضف٘  الفىاجير اإلاؼوعة التي ؾلمتها اإلاؤؾؿت الخجاٍع

ٌ ٌؿاوي مبلغ الفغق  فُيىن مً خم َظٍ اإلاؤؾؿاث   .الخهٌى ٖلى حٍٗى

 إلاخفاء ااباصبي: الفرع الـثاوي 

يىن َظا الىٕى مً الغل خؿب الُغق الخالُت   :ٍو

I.  عباء)الغش بسيادة الحياليف  ( : 

ُت أن جيىن َظٍ  باء التي ًخدملها فٗال في إَاع وكاٍ مؤؾؿخه قٍغ للض ؾمذ اإلاكٕغ للميلف بسهم ألٖا

مغجبُت مباقغة باالؾخغالٌ وفي خضوص الؿلف اإلاؿمىح الظي ويٗه اللاهىن، لىً بٌٗ اإلايلفين  الخيالُف

  .لِؿذ لها ٖالكت باليكاٍ الغبِس ي للمؤؾؿت ًضزلىن أٖباء

II. الخسجيل ااباصبي لطىفلات الشخصية طمً مباصبة ااصاريف العامة  : 

و طلً بخلُُض الىفلاث الصخهُت الغير كابلت للخهم يمً اإلاداؾبت الٗامت للمهاٍعف الٗامت التي حٗخبر 

بي مشال بللخهم مً الغ بُبُٗتها كابلت ا : ح اإلادلم كبل ؤلازًإ الًٍغ إنالح الؿُاعة الصخهُت و اٖخباَع

                                                           
   .60_55م م.مغح٘ ؾبم طهٍغ . َالبي مدمض  1
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ى ةمهلحي مهاٍعف إنالح ؾُاعة بت َو ،وبظلً ًخم الخسفٌُ كضع اإلاؿخُإ مً الغبذ الهافي الخاي٘ للًٍغ

بت ٖلى أعباح اإلاؤؾؿت ما ٌؿمذ لهؤالء اإلامىلين مً   .ؤلافالث ولُا أو حؼبُا مً الًٍغ

III. السيادة في مخحطف العىائد اامىىحة:  

اصة اإلابالغ فيها إلابالغ الٗىابض  م الٍؼ  اإلاسجلت فيي اإلاداؾبت و التي لِؿذ لها أي (أحىع ) وطلً ًٖ ٍَغ

الٗمل أو الخضمت اإلالضمت مً َغف الصخو اإلاأحىع هما ًمىً أن جيىن في ألانل أعباح  ٖالكت وؿبُت م٘

مُين  مىػٖت ٖلى الكغواء جدذ بت ٖلى أعباح الكغواث ،أو حسجُل ٖماٌ َو غُاء أحىع ليي ال جسً٘ للًٍغ

مُين في اإلاداؾبت الخانت بالغواجب  و في اإلاداؾبت الخانت بالغواجب ا ٖماٌ َو ألاحىع خُث ٌسجلىن قهٍغ

ا صون اللُام لت حؿمذ بخٌ وألاحىع خُث ٌسجلىن قهٍغ ظٍ الٍُغ ًم الىخلت ربأي ٖمل فٗلي في اإلاؤؾؿت ،َو

بت ،مما ت التي جسهم مً الغبذ الخاي٘ للًٍغ بت الىاحبت آلاصاء ألاحٍغ   .ًؤصي إلى جدلُم الًٍغ

IV. الغش بحخفيع الىىاثج أو إلاًرادات:  

خُث ًخمشل في ٖضم إحغاء الدسجُل اإلاداؾبي بهفت ولُت أو حؼبُت لإلًغاصاث اإلادللت و طلً باؾخٗماٌ 

لت جخمشل في لجىء بٌٗ اإلايلفين إلى البُ٘ هلضا  َغق  ووؾابل مسخلفت مشل اَماٌ اإلابُٗاث خُث َظٍ الٍُغ

طا ال ًيىن َىان أي أزغ لٗملُت البُ٘،فُدهل زمً البُ٘ وال جٓهغ بهالفىاجير أو الكُياث ،و بضون إؾخٗماٌ

ىت الٗملُت في مداؾبت اإلابُٗاث   .أو الخٍؼ
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 دور الركابة الجبائية في ميافبة التهرب الظريبي: ااببح الثالح 

بت بئزتراق اللىاهين بُغق .ٌٗخبر التهغب أوؾ٘ هُاق مً مفهىم الغل فالغل َى الخسلو مً صف٘ الًٍغ

بت بضون إزتراق  وأؾالُب جىء إلى ٖضم صف٘ الًٍغ
ّ
ًغاَا اإلايلف مالبمت ومىاؾبت، هما ًمىً للميلف الل

بي ههىم اللاهىن   .والظي ؾيخٗغف ٖلُه في َظا اإلابدث.الجباةي و َظا ما ٌٗغف بالتهغب الًٍغ

جعريف التهرب الظريبي و أهىاعه : ااؼطل  وو 

 La Fraude Fiscaleي جعريف التهرب الظريل: أوال 

بي ومً بين الخٗاٍعف بهللض حٗضصث اإلافاَُم و الخٗاٍعف التي حاء ا اإلاسخهين خٌى مفهىم التهغب الًٍغ

  :هجض

بي ٖلى أهه : الحعريف  وو  طلً الؿلىن الظي مً زالله ًداٌو اإلايلف اللاهىوي ٖضم "ٌٗغف التهغب الًٍغ

بت اإلاؿخدلت ٖلُه ولُا أو حؼبُا صون أن ًىلل ٖبئها إلى شخو آزغ، ولخدلُم التهغب ًخسظ اإلايلف  صف٘ الًٍغ

  .1"ٖضة َغق و أؾالُب كض جيىم مكغوٖت أو غير مكغوٖت اللاهىوي

 فً جفاصي الىكٕى في حاطبُت اللاهىن الجباةي"بأهه   J.C Martinezًنز  مارتش. جفلض ٖغفه: الحعريف الثاوي 

 .2"و الاؾخفاصة مً الشغغاث التي ٌكخملها

ظا مً زالٌ  أي أن اإلايلف َىا ٌؿخٗين بدُل جمىٗه مً صف٘ بٌٗ الًغابب صون اإلاؿاؽ باللاهىن ،َو

 .اللاهىن الجباةي سغغاث

إط أن التهغب ًيىن مً صون مسالفت اللاهىن،ٖلى هلٌُ الغل وال ًىك٘ ٖلى اإلايلف أي ٖلىبت ٖلى غغاع 

 .ما ًؤصًان إلى زفٌ اإلاىعص الجباةيههان في وىبهما ًدكاههإال أ الغل،

 .الفرق بين الغش و التهرب الظريبي: ثاهيا 

بي مً زالٌ جبُين أوحه الدكابه  مً زالٌ ما ؾبم ًمىً الخمُيز بي و الغل الًٍغ  بين التهغب الًٍغ

 :  هما َى مبين في الجضٌو الخالي.بُنهما  والازخالف

 

 

 

 

                                                           
بي في الجؼابغ.هانغ مغاص    1 بت لليكغ و الخىػَ٘ .الُبٗت ألاولى.التهغب و الغل الًٍغ    .6م . 2004. الجؼابغ.صاع كَغ

2  Jean- claude martinez.la  fraude  fiscale .paris.1984.p 13 



 الضريبة وإشكالية التهرب والغش الضربيين:                            الفصل الثاني 
 

44 
 

 .أوجه الخشابه و الاخحالف بين التهرب الظريبي و الغش الظريبي : )01-02 )الجدوو ركم

 أوجه الخشابه

ين − بت ؾىاء واهىا َبُُٗين أو مٗىٍى  .ًماعؾان مً َغف اإلايلفين بالًٍغ

ىت الٗمىمُت −  . ًدؿببان في آزاع ؾلبُت ٖلى الخٍؼ

بت ولُا أو حؼبُافول منهما ؾلىن يهضف مً زالله اإلايل −  . إلى الخسلو مً صف٘ الًٍغ

بي −  .هاججان ًٖ هلو الىعي الًٍغ

 . ول منهما هاجج ًٖ ؾىء هُت −

 أوجه الاخحالف

 التهرب الظريبي الغش الظريبي

ًخم باؾخٗماٌ أؾالُب مسالفت لللاهىن  −

 .الجباةي

مت و ٌٗاكب ٖلى في ٌٗخبر  − اللاهىن حٍغ

 .اعجيابه

ًخم باؾخغالٌ الشغغاث اإلاىحىصة في اللاهىن  −

 .الجباةي

 . ال ٌٗاكب ٖلُه اللاهىن  −

إعداد الؼالل اهؼالكا مً الحعاريف الضابلة :ااصدر

  أهىاع التهرب الظريبي: ثــالــثــا 

ى الفٗل الصخص ي الظي ًلىم به اإلايلف  بي اإلاكغوٕ َو بي في التهغب الًٍغ وجخمشل أهىإ التهغب الًٍغ

ت الدؿُير، حؿمذ له بازخُاع وطلً  ويُٗت حبابُت  باؾخٗماٌ جلىُاث كاهىهُت مؤؾؿت مٗخمضة ٖلى خٍغ

ت لىدُجت حبابُت ملبىلت مدضصة للخهٌى ٖلى  .1هخابج اكخهاصًت مؿاٍو

I. 2 التهرب الظريبي ااشروع : 

 :ًىحض َظا التهغب في الجؼابغ زانت مً زالٌ نىع جللُضًت والخالي

 : الخؼأ الىاثج في الحصريح الظريبي أ

 :  خُث ًالخٔ في ألاهىإ و ألاقياٌ الخالُت

بت – داث بالٗملُاث الخايٗت للًٍغ  .أزُاء في الخهٍغ

                                                           
 .74م . ؾلُمان ٖخير ، مغح٘ ؾبم طهٍغ  1
بي و إقيالُت التهغب.هانغ مغاص  2 م  .2002- 2001.حامٗت الجؼابغ. أَغوخت صهخىعاٍ في الٗلىم الاكخهاصًت و ٖلىم الدؿُير.فٗالُت الىٓام الًٍغ

154. 
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ذ ٖىضما ًخىكف ًٖ اليكاٍ اإلاماعؽ –  .أزُاء في الخهٍغ

ذ الكهغي و الشالسي –  .أزُاء في الخهٍغ

ذ  بالىحىص  –  .) ٖىض بضاًت مماعؾت اليكاٍ)أزُاء في الخهٍغ

  :التهرب ااادي و ااباصبي ب

خم طلً بٗضم الالتزام بلاهىن ؤلاصاعة الجبابُت، طلً أن بٌٗ اإلايلفين ال ًلىمىن بدسجُل البٌٗ مً  ٍو

 .ا جيىن غير مفىجغةبه خُث أن ٖملُاث البُ٘ التي ًلىمىن  عكم أٖمالهم،

  :ومً الخداًالث في َظا الىٕى هجض

ت اإلاىهىم ٖليها في اإلاىاص  –  .مً اللاهىن الخجاعي 12إلى  9أزُاء جسو ٖملُت مؿً الضفاجغ ؤلاحباٍع

ت اإلاخٗللت بٗملُاث الكغاء و البُ٘ –  .ٖضم إمؿان الضفاجغ الشاهٍى

 .أزُاء في ؤلاكفاٌ الكهغي لٗملُاث البُ٘ والكغاء –

ش الٗملُت و جغكُم أو حُٗين الؼبىن  –  ".التركُم الجباةي".أزُاء في الخُٗين ٖلى الفىاجير مشل جاٍع

 . ًىحض بين صفتر ؤلاًغاص و الىفلاثيطاٌ إًجاص الخىاػن اإلافغوى  فيزُأ –

 .آثار التهرب الظريبي: ااؼطل الثاوي 

ل هفلا بي ٖابلاجهحٗخبر الًغابب مً أَم مهاصع الضولت لخمٍى  ا و النهىى باكخهاصَا،و ٌكيل التهغب الًٍغ

ا بيجهأمام الخىمُت الاكخهاصًت في حمُ٘ الضٌو بازخالف مؿخٍى  ا الاكخهاصًت،خُث حٗض مكيلت التهغب الًٍغ

 .1إخضي مٓاَغ الاهدالٌ الؿُاس ي و الاكخهاصي و الاحخماعي، وجترجب ٖىه آزاع ؾلبُت في مسخلف اإلاُاصًً

  .آلاثار ااالية: أوال 

غاى التي جٓهغ بدُث أن التهغب الج فا للمالُت الٗمىمُت و ًدؿبب في زؿابغ بوهي أٌو ألٖا اةي ًدضر هٍؼ

ىظا فئن الضولت حؿدشمغ أكل، وا ة مٗخبر ىت الٗمىمُت ،َو ق مً أحل إهجاػ الهُاول اللاٖضًت وأمام اهف إلللخٍؼ

فاءاث الج َظا الىي٘ جلجأ إلى اهاث و إٖل ض مً الظًً ال ًمىنهم التهغب وجخىكف ًٖ جلضًم ؤلٖا ابُت بَلب اإلاٍؼ

 .الاكخهاصًت و الاحخماُٖت ة لضٖم و جغكُت الخُاةٌاإلاىج

 

 

                                                           
م   1  .134م. 1980 .بيروث . الجامُٗت الضاع.اكخهاصًاث اإلاالُت الٗامت .ًىوـ أخمض البٍُغ
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آلاثار الاكحصادًة : ثاهيا 

ؤصي التهغب  ل و جىحُه ألاوكُت الاكخهاصًت، ٍو حٗخبر أصاة للخدىم في اليكاٍ الاكخهاصي مً زالٌ جمٍى

بي هما حاٌإلى إيٗاف صوع الضولت في الم مً صفٗها  الاكخهاصي ،و ًمىً جدلُل آلازاع الاكخهاصًت للتهغب الًٍغ

 :1ًلي

  :الحأثير على ااىافضة أ

بي باإلزالٌ بلىاٖض اإلاىافؿت خُث جيىن اإلاؤؾؿاث اإلاتهغبت مً صف٘ الًغابب أخؿً  ًلىص التهغب الًٍغ

بُت و زانت ٖىضما جيىن الًغابب مغجفٗت، وطلً ًٖ ٌويُٗت مً اإلاؤؾؿاث التي جلتزم بأصاء واحبا ا الًٍغ

م ت مياهتها في الؿىق  ٍَغ ل و ملٍى  .الاؾخفاصة مً مبالغ الًغابب غير اإلاخلُٗت ومؿاَمتها في الخمٍى

 :الحأثير على ثىجيه اليشاغ الاكحصادي ب

بي إلى حظب ٖىانغ ؤلاهخاج هدى ألاوكُت التي جىثر فيها َظٍ الٓاَغة ، خُث ًلىم  ًؤصي التهغب الًٍغ

لت الخدهُل  اإلايلفىن  بازخُاع اليكاٍ بىاء ٖلى اٖخباعاث حبابُت همٗضٌ الًغابب الخام باليكاٍ ، و ٍَغ

بت، ومضي إمياهُت ؤلافالث مً  وصعحت الخؿاؾُت بي وجىفغ َغق التهغب مً صف٘ الًٍغ اججاٍ التهغب الًٍغ

ى ُفها  كبًت الغكابت الجبابُت ، َو ما ًىحه اليكاٍ الاكخهاصي إلى وحهت كض ال جسضم ؾُاؾُت الضولت في جْى

بت  .للًٍغ

  :الحأثير على الصىاعة الىػىية ڄ

اصة إهفاكهم  اصة حجم الىلض اإلاخاح في أًضي اإلاتهغبين ،مما ًضفٗهم ٖلى ٍػ بي إلى ٍػ ًؤصي التهغب الًٍغ

اصة إكبالهم ٖلى الؿل٘ اإلاؿخىعصة و ألاحىبُت أخُاها، والتي ٌؿعى اإلاكٕغ في الضٌو الىامُت إلى  الاؾتهالوي و ٍػ

ني ى ما خماًت ؤلاهخاج الَى ، َو ىُت  واهذمنها وطلً هٓير جمخٗها بٗامل الجىصة و الخىٕى  جفخلضٍ الهىاٖت الَى

ى ما ًؤصي إلىجهفي بضاًت وكأ اهسفاى حجم الُلب ٖليها بما ًؤزغ ٖلى ؾير جلً اإلاكغوٖاث و ًًٗف  ا، َو

 .نمىصَا أمام مىافؿت الؿل٘ ألاحىبُت

٘ الضٌو و الخيىماث في الخىمُت   بي ًؤصي إلى ٖغكلت مكاَع  وفي ألازير ًمىً اللٌى أن التهغب الًٍغ

 .   الاكخهاصًت و النهىى بالبالص

 

 

 

                                                           
بي في الجؼابغ افٗالُت الغكابت الجبابُت و أر.بكغي ٖبض الغاوي  1 ا في ميافدت التهغب الًٍغ مظهغة ملضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة .2009- 1999َع

  . 101-  99م م .2011-  2010.حامٗت جلمؿان.اإلااحؿخير في الٗلىم الاكخهاصًت جسهو هلىص مالُت وبىىن
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  :1آلاثار الاجحماعية: ثالثا  

بي ٖلى إخضار آلازاع الاحخماُٖت الخالُت     :  ٌٗمل التهغب الًٍغ

بي – بت،ومً زم ٖضم ٖضالت جىػَ٘ الٗبء الًٍغ  .ٖضم اإلاؿاواة بين اإلايلفين في جدمُل ٖبء الًٍغ

 .حٗمُم الفىاعق الاحخماُٖت بين مسخلف الُبلاث الاحخماُٖت –

في اللُإ( ْاَغة الغقىة )اهدكاع الفؿاص ألازالقي  –  . بين مْى

بي  :  مالحظة بي هفـ آزاع التهغب الًٍغ  .جم٘إلاجفىالَما له آزاع ؾلبُت ٖلى الضولت و ا.للغل الًٍغ

ػرق الـتهرب الظـريـبي  : ااؼطل الـثالح

بي بازخالف هٕى اليكاٍ و مهاعة اإلاتهغب ،وكض أصي الخفخذ و الخُىع الخىىىلىجي  جخٗضص أقياٌ التهغب الًٍغ

بي، ومً أبغػ َظٍ الُغق  و اصة الخٗامالث الاكخهاصًت إلى جُىع الُغق و ألاؾالُب اإلاخبٗت في التهغب الًٍغ  ٍػ

 :2ألاؾالُب اإلاؿخٗملت في طلً ما ًليو

I. التهرب الظريبي عً ػريم ثلدًم معطىمات مباصبية غير حليلية: 

بي اؾدىاصا إلى صفاجغ و سجالث و خؿاباث مهُىٗت مسالفت  و طلً بلجىء اإلايلف إلى جلضًم إكغاع يٍغ

لت به السجالث الخلُلُت للضفاجغ و اصة الىفلاث،ومً ألامشلت الٗملُت لهظٍ الٍُغ صف الخللُل مً ؤلاًغاصاث و ٍػ

 :مً التهغب

 .انُىإ أو حغُير فىاجير الكغاء أو البُ٘ –

مُين أي غير مىحىصًً أنال –  .جىػَ٘ ألاعباح ٖلى قغواء َو

ت ممىىخت – مي إلابُٗاث مؿترحٗت أو زهىماث ججاٍع  .الدسجُل الَى

 .حسجُل كُمت اإلابُٗاث بأكل مً زمنها الخلُلي بالخىاَؤ م٘ الؼبىن  –

–  

 

 

 

 

                                                           
 .26م. مغح٘ ؾبم طهٍغ. آًذ بللاؾم المُت   1
 .80-  79م م. مغخ٘ ؾبم طهٍغ. ؾلُمان ٖخير  2
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II. التهرب عً ػريم إخفاء اامحطيات: 

ظا ًيىن هلي أو  ٌٗخمض َظا الىٕى مً التهغب ٖلى ؤلازفاء اإلاخٗمض لبٌٗ اإلامخلياث مشل اإلاسؼوهاث ،َو

لت مً َغق التهغب الجباةي ما ًلي  :حؼةي،ومً ألامشلت الٗملُت لهظٍ الٍُغ

ت −  .إزفاء حؼء مً اإلاسؼوهاث و بُٗها ؾغا في الؿىق اإلاىاٍػ

ذ بيل ألاوكُت اإلاماعؾت مً كبل اإلايلف −  .ٖضم الخهٍغ

III.  التهرب عً ػريم اصحغالو اللاهىن: 

خم طلً باؾخغالٌ الامخُاػاث اللاهىهُت اإلامىىخت لبٌٗ الٗملُاث و اليكاَاث،خُث ًلىم بٌٗ  ٍو

حؼء مً أوكُتهم يمً ألاوكُت اإلاٗفُت أو التي لها إٖفاء حؼةي ، ومً ألامشلت الخُت ًٖ  اإلايلفين بئصعاج

 :طلً

 .ا َبتههحسجُل ٖملُت بُ٘ أنل مً ألانٌى ٖلى أ −

 .ا عواجب و أحىع ههاٖخباع ٖملُاث جىػَ٘ ألاعباح ٖلى اإلاؿاَمين أ −

—  

–  

–  
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 :خالصة الفصل

جلٗب الغكابت الجبابُت صوعَا وامال ًجب أن  أن ليي مً زالٌ ما جُغكىا إلُه في َظا الفهل اؾخيخجىا

ني ، خُث أن يجخميز بالضًىامُىُت و الخىُف اإلاؿخمغ م٘ ول الٓغوف واإلاؿخجضاث التي  ٖغفها الاكخهاص الَى

مغالُت ؤلاصاعة الجبابُت و حٗلها جسؿغ  الغكابت الجبابُت الجُضة ؾخفىث الفغنت ٖلى أولئً الظًً ًداولىن 

بت اإلاتهاوهىن في جأصًت خلىكهم  أمىالا مٗخبرة،فالغكابت الجبابُت الٗاصلت و الكفافت ؾترصٕ اإلايلفين بالًٍغ

 .الجبابُت

إطن الغكابت الجبابُت أصاة فٗالت لخدؿين اإلاغصوصًت الجبابُت في مسخلف اليكاَاث الاكخهاصًت ،و بالخالي 

 . اإلاهالح الٗامتالخفاّ ٖلى

 فلض اجسظث ؤلاصاعة الجبابُت ول ؤلاحغاءاث الغكابت الجبابُت ،وؾُٗا منها إلى جدؿين

بي . الالػمت لظلً خُث حٗؼم مهالح ؤلاصاعة الجبابُت ٖلى هكف الٗملُاث الخلُلُت للغل و التهغب الًٍغ

 .بفٗالُت ومداعبتها



 

 

 

 

 

 

 الفصل الخطبيلي دراست حالت
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 : جمهيد

بعض الاهتهاء مً الكم الىظغي للبدث و الظي جىاولىا فُه الخُغق ئلى مسخلف الجىاهب املخعللت بالغكابت 

بتالجبائُت ،اٌ بييٍغ  . ،الغل و التهغب الًٍغ

ؼ الالتزام الُىعي مً  بي ، وحعٍؼ وباعخباع الغكابت الجبائُت أصاة مهمت في معالجت خاالث عضم الالتزام الًٍغ

داث حبائُت أخؿً و أنضق بمعلىما كبل بت ، و بالخالي الىنٌى ئلى جهٍغ  .اجهامليلفحن بالًٍغ

لًغائب ٌ املمغهؼ الجىاعي وان البض مً عبِ الجاهب الىظغي بالجاهب الخُبُلي لللُام بضعاؾت مُضاهُت ب

ت الًغائب ب  الخابعتؾُضي عليب   . ،و حؿلُِ الًىء ليل مخُلباث البدثمؿخغاهمملضًٍغ

 :هما جم جلؿُم الفهل ئلى زالر مباخث والخالي

 . للمإؾؿت املؿخلبلت جلضًم عام : ااببح  ألاو 

 .آلُت الغكابت الجبائُت : ااببح الثاوي

 .صعاؾت خالت مُضاهُت  :ااببح الثالح
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جلدًم عام للمؤسست ااسخلبلت : ااببح  ألاو 

ؾُضي لًغائب بٌ املغهؼ الجىاعي هلىم في َظا املبدث بخلضًم املإؾؿت التي وكع عليها مدىع الضعاؾت وهي 

ت الىالئُت للًغائب ب  الخابعتعلي فها و جلضًم َُيلها الخىظُمي و أقياٌ مؿخغاهمللمضًٍغ ، والتي ؾىلىم بخعٍغ

 .الغكابت التي جُبلها

 ألاهيكله الخىظيمي ركش الجواري للضزائبالم: ااطلب  ألاو 

ت الىالئُت عهؼ الجىاعي للًغائبكبل الحضًث عً الم  ال بض مً جلضًم الهُئت الخابعت له وهي املضًٍغ

 . مؿخغاهم للًغائب لىالًت

I.  مسخغاهماادًزيت الوالئت للضزائب لوالًت. 

حعخبر ئصاعة الًغائب ومً الهُئاث العمىمُت التي لها َابع املغفم العام ، جىدؿب شخهُت  :  حعزيف أ

ت و طاث بي و خؿاب  معىٍى ى جدضًض الىعاء الًٍغ مهام ووظائف ؾُاصًت مخمثلت في العمل الجبائي َو

بت و جدهُلها و الغكابت ت املفعٌى وهي كاهىن  الًٍغ داث وفم اللىاهحن الجبائُت الؿاٍع على الخهٍغ

الغحر مباقغة ، كاهىن الُابع ، كاهىن الدسجُل  الًغائب املباقغة و الغؾىم املمازلت، كاهىن الًغائب

 .و كاهىن الغؾم على حجم املعامالث و كاهىن إلاحغاءاث الجبائُت

 : مسخغاهمالهيكل الخىطيمي للمدًزيت الوالئيت للضزائب لوالًت ب

  مسخغاهمالهيكل الخىظيمي للمدًزيت الوالئيت للضزائب لوالًت( 01-03 )الشكل ركم

 

 

 

 

 

 

 

 

 .إعداد الطالب باالعخماد على ألازائم مً ااؤسست:ااصدر 

 

 الـــمــدًــــزيــــــت

مفدكُت 
 بمؿخغاهم

مفدكُت 
 ببىكحراٍ

مفدكُت 
 بعكعاقت

مفدكُت 

بؿُضي 

 علي

مفدكُت 

بعحن 

 جاصلـ



 دراسة حالة: الفصل الثالث 
 

53 
 

II.  بسيدي علي لضزائبو اازكش الجواري جلدًم : 

وهي . 2002  هي مإؾؿت خضًثت اليكأة جأؾؿذ ؾىتؾُضي عليلًغائب بٌ املغهؼ الجىاعي  :  حعزيف أ

داث و ئنضاع الجضاٌو  ئصاعة حبائُت جلىم بت ،ومغاكبت الخهٍغ بمؿً و حؿُحر ملفاث امليلفحن بالًٍغ

بُت وهكىف العائضاث، هما الهىاع وجلىم باعؾاٌ ئقعاعاث الضفع للخجاع ،والحغفُحن   الًٍغ

 .وامللاولحن وجغؾلها ئلى كبايت الًغائب للخدهُل

 لىالًت قغكُتا حعخبر امللغ ألاٌو في ئعضاص بغامج الغكابت الجبائُت ليل ؾىت ، وهي جلع في الجهت اٌهههما أ

 :جخيىن مً أعبعت مهالح على عأؾها عئِـ املفدكُت وهي  ومؿخغاهم

 .مهلحت حباًت املإؾؿاث و املهً الحغة –

 .مهلحت مضازُل ألاشخام الُبُعُحن –

ت –  .مهلحت الجباًت العلاٍع

 .مهلحت الخضزالث –

 .الهيكل الخىظيمي افدشيت الضزائب موسعت على عدد  عوان ب

الهيكل الخىظيمي افدشيت الضزائب موسعت على عدد  عوان ( 02-03 )الشكل ركم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .إعداد الطالب باالعخماد على ألازائم مً ااؤسست: ااصدر 

 رئيس اازكش

مصلحت جباًت 

 ااؤسساث ألاااهً الحزة

مصلحت جباًت مداخيل 

  شخاص

مصلحت الجباًت 

 العلاريت

 مصلحت الخدخالث

 عوهين+ مسؤألاو  زالر اعوان+ مسؤألاو  عوهين+ مسؤألاو  زالر اعوان+ مسؤألاو 
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 ركش الجواري للضزائبمـهـام الم :ااطلب الثاوي

 ملؿم ئلى أعبعت مهالح ، فان ول مهلحت لها وظائف و مهام جإصيها باهخظام مً أحل هجاح عهؼباعخباع الم

 :العمل ،وهي والخالي ؾحر

I. مهام مصلحت جباًت ااؤسساث ألا ااهً الحزة : 

بت –  .اؾخلباٌ و جىحُه امليلفحن بالًٍغ

ت ملضازُل الكغواث – داث الؿىٍى  .جللي الخهٍغ

ت – داث الؿىٍى ت ألعباح الكغواث ، و الخضكُم في الخهٍغ داث الكهٍغ  .مغاكبت الخهٍغ

داث – م الخهٍغ  .ئعاصة جلٍى

 .ئعضاص املهفىفاث الخانت بأعباح الكغواث –

II. مهام مصلحت مداخيل  شخاص الطبيعيين  : 

بت –  .اؾخلباٌ و جىحُه امليلفحن بالًٍغ

بت على الضزل – داث ،وخؿاب الًٍغ داث باملضازُل مع مغاكبت الخهٍغ  .اؾخلباٌ الخهٍغ

 .ئعضاص املهفىفاث الخانت باملضازُل –

بت على الضزل –  .ئعؾاٌ و اؾخلباٌ هكف الغبِ الخام بالًٍغ

III. مهام مصلحت الجباًت العلاريت: 

بت –  .اؾخلباٌ و جىحُه امليلفحن بالًٍغ

داث املإحٍغً –  .مغاكبت جهٍغ

 .ئعضاص مهفىفت املضازُل على العلاعاث املبيُت و غحر املبيُت –

 .باخهاء العلاعاث و زانت البىاًاث الجضًضة اللُام مً خحن آلزغ –

بت على الثروة و خلىق الُابع و الدسجُل مً هاخُت  – بت على العلاعاث و الًٍغ مغاكبت حؿُحر الًٍغ

بي العضص و املىخىج  .الًٍغ
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IV. مصلحت الخدخالث:  

بت – بت ، وزانت الجضص منهم لخىعُتهم ملفهىم الًٍغ  .اؾخلباٌ و جىحُه امليلفحن بالًٍغ

بت –  .فخذ مدًغ معاًىت للميلفحن بالًٍغ

بت –  .البدث عً املاصة الخايعت للًٍغ

 .اؾخلباٌ و بعث هكىف املعلىماث –

  .أشكـاو الزكـابت الـجـبائـيت ااطـبلـت مً طزف اافـدـشــيـت : ااطلـب الـثـالـح

  :جىلؿم الغكابت الجبائُت ئلى قيلحن

والتي بضوعَا جىلؿم ئلى عكابت قيلُت وعكابت على الىزائم وجيىن على مؿخىي  الغكابت العامت : الشكل  ألاو 

 .الًغائب مفدكُت

زل في الخدلُم في املداؾبت، والخدلُم املهىب في املداؾبت ، والخدلُم مالغكابت املعملت وجذ : الشكل الثاوي

ت الىالئُت للًغائب املعمم في  .مجاٌ الىيعُت الجبائُت ، وجخم على مؿخىي املضًٍغ

 .الهيكل الخىظيمي ألشكاو الزكابت الجبائيت:الفزع  ألاو 

 .الهيكل الخىظيمي ألشكاو الزكابت الجبائيت( 03-03 )الشكل ركم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .إعداد الطالب باالعخماد على ألازائم مً ااؤسست: ااصدر 

 أشكاو الزكابت الجبائيت

 عملتالزكابت الم الزكابت العادًت

الغكابت 
 الكيلُت

الغكابت على 
 الىزائم

  الًغائبجخم على مؿخىي مفدكُت

الخدلُم املعمم  

ملجمل الىيعُت 

 الجبائُت

الخدلُم 

املهىب في 

 املداؾبت

الخدلُم في 
 املداؾبت

ت الىالئُت للًغائب  جـخم على مؿخىي املـضًٍغ
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 :طزق الزكابت الجبائيت ااطبلت مً طزف مفدشيت الضزائب :الفزع الثاوي 

ما الغكابت الكيلُت والغكابت على الىزائم  ،جماعؽ مفدكُاث الًغائب هىعحن مً أهىاع الغكابت الجبائُت َو

بت ، و ًخم اللُام خُث ًلىم داث امليلفحن بالًٍغ طًً الىىعحن مً به عئِـ املفدكُت بمغاكبت و فدو جهٍغ

 .الخىلل ئلى ملغ وكاٍ امليلف ، وال ًخم اللُام بأبدار عامت و زانت خىله الغكابت الجبائُت بضون 

  Le Contrôle Formel : الزكابت الشكليت أ

داث امللضمت مً َغف امليلف، والتي حكمل  حعخبر الغكابت الكيلُت أٌو عملُت عكابُت جسًع لها الخهٍغ

داث، أي الخأهض مً جه الخضزالث التي مسخلف صف ئلى جصحُذ ألازُاء املغجىبت أزىاء جلضًم امليلفحن للخهٍغ

داث مً الىاخُت الكيلُت صون ئحغاء أي ملاعهت بحن  هُفُت جلضًم املعُُاث و املعلىماث التي جخًمنها الخهٍغ

 .1معلىماث و جلً التي جخىفغ عليها إلاصاعة الجبائُت ما جخًمىه مً

ًخم َظا الىىع مً الغكابت الجبائُت عمىما على مؿخىي مفدكُت الًغائب في صائغة الازخهام و الخابعت 

بت و ًخم اللُام بظلً ول ؾىت ،وحعخبر همغخلت جمهُضًت و هسُىة أولى  مليان مماعؾت اليكاٍ الخايع للًٍغ

 .الجبائُت ألازغي  لباقي أهىاع الغكابت

 Le Contrôle Sur Pièces : الزكابت على الوزائم ب

جخمثل املغخلت املىالُت للغكابت الكيلُت في الغكابت على الىزائم التي جخم على مؿخىي مفدكُاث الًغائب ، 

داث و ألاعماٌ املؿخعملت اجغ" مً كاهىن إلاحغاءاث الجبائُت 18-1املاصة  وخؿب كب إلاصاعة الجبائُت الخهٍغ

بت أو خم أو عؾم أو ئجاوة هما ًمىنها أن جماعؽ خم الغكابت على املإؾؿاث و الهُئاث التي  لخدضًض ول يٍغ

 .و التي جضفع أحىعا أو أحعابا أو مغجباث مهما واهذ َبُعتها لِؿذ لها نفت الخاحغ

ًخعحن على املإؾؿاث و الهُئاث املعىُت أن جلضم لإلصاعة الجبائُت بىاء على َلبها الضفاجغ و الىزائم 

 ." 2عليها املداؾبُت التي جخىفغ

طزق الزكابت الجبائيت ااطبلت على مسخوى اادًزيت الوالئيت للضزائب : زالثا 

الخدلُم في املداؾبت، : و في ئَاع صوعَا الجبائي الغكابي جماعؽ زالر أهىاع مً الغكابت الجبائُت هي 

 .في املداؾبت ، والخدلُم املعمم في مجاٌ الىيعُت الجبائُت الكاملت الخدلُم املهىب

 

 

                                                           
ت .ًديى لخًغ   1 بُت في صعم اللضعة الخىافؿُت للمإؾؿت الجؼائٍغ مظهغة ماحؿخحر في علىم الدؿُحر،فغع اؾتراجُجُت الؿىق في .صوع إلامخُاػاث الًٍغ

   . 2007- 2006 .املؿُلت .حامعت مدمض بىيُاف .ظل اكخهاص جىافس ي
ت العامت للًغائب.وػاعة املالُت.كاهىن إلاحغاءاث الجبائُت  2  .17 م-18.01املاصة  2015. املضًٍغ
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 La Vérification De Comptabilité : 1الخبليم في ااباسبت أ

داث الجبائُت املىخدبت مً  الخدلُم في املداؾبت َى مجمىعت العملُاث التي ٌؿتهضف منها مغاكبت الخهٍغ

بت و فدو مداؾبتها  َغف امليلف لت معلىماجُت ئال في )بالًٍغ لت خفظها ختى و لى واهذ بٍُغ  مهما واهذ ٍَغ

ت ا ختى ًدؿنى معغفت .(الىاحبت كاهىها  الضفاجغ الخجاٍع و الخأهض مً مضي جُابلها مع املعُُاث املاصًت و غحَر

الخدلُم املداؾبي غغى املغاكبت الجبائُت فدؿب بل ًمىً هظلً املإؾؿاث مً  لِـ.مضي مهضاكُتها

الع على واحبا  .ا الجبائُتجهإلَا

بت على مهاصع ألازُاء التي وكع فيها   أزىاء الخدلُم املداؾبي ،ًُلع عىن إلاصاعة الجبائُت امليلف بالًٍغ

اصاث هدُجت لهظٍ  التي كضو جغجىب أخُاها على خؿابه ، في َظٍ الحالت ًمىىه أن ًُلب الخلا جسفٌُ الٍؼ

 .املدلم عً هُفُت جلضًم الُعىن الالػمت ألازُاء و ًُلعه

غاث هخابُا، هما ًمىً للمفدل أن ًُلب صعاؾت  داث و جُلب الخىيُداث و الخبًر ًغاكب املفدل الخهٍغ

هما ٌؿخمع للمعىُحن ئطا جبحن أن .املداؾبُت املخعللت بالبُاهاث و العملُاث و املعُُاث مىيىع الغكابت  الىزائم

ت اؾخضعائهم  .يغوعي أو ملا ًُلب َإالء جلضًم جىيُداث قفٍى

بت إلاحابت على َلب قفىي ، أو ملا ًيىن الجىاب الظي جم جلضًمه لهظا الُلب  ملا ًغفٌ امليلف بالًٍغ

 .عفٌ لإلحابت على ول أو حؼء مً الىلاٍ املُلىب جىيُدها ًخعحن علُه أن ٌعُض َلبه هخابُا عباعة عً

ت للحهٌى على  ذ الىلاٍ التي ًغاَا املفدل يغوٍع ًجب أن جبحن الُلباث الىخابُت بكيل نٍغ

بت لخلضًم ئحابخه في مضة ال ًمىً أن جلل عً  الخىيُداث أو غاث و جىحيهها للميلف بالًٍغ   (.ًىما 30 )الخبًر

 La Vérification Ponctuelle De Comptabilité : الخبليم ااصوب في ااباسبت ب

، و امللجن في املاصة 2009مً كاهىن املالُت لؿىت  36الخدلُم املهىب في املداؾبت املإؾـ بأخيام املاصة 

مىغع مً كاهىن إلاحغاءاث الجبائُت َى ئحغاء مغاكبت مهىبت أكل قمىلُت ،أهثر ؾغعت و طو هُاق مً  20

 .املداؾبي هُاق الخدلُم

م فترة رَظا الخدلُم ٌعني فدو الىزائم الخىيُدُت و املداؾبُت لبعٌ أهىاع الًغائب و التي ث

اث . ؾىت مداؾبُت  مدضوصة كض جلل عً َظا الىىع مً املغاكبت َى عباعة عً وؾُلت حؿمذ باللُام بخدٍغ

ًمىع إلاصاعة الجبائُت مً ئمياهُت ئحغاء جدلُم معمم للمداؾبت ،و الغحىع  مهىبت أو بغامج أولُت بما أهه ال

بعحن الاعخباع الحلىق املضفىعت هدُجت إلعاصة الخلُُم مً حغاء  ئلى الفترة التي جمذ فيها املغاكبت مع ألازظ

 .الخدلُم املهىب

ب الظي ًخمحز به َظا الىىع مً الخدلُم خؿب ما حاء في املاصة  مً كاهىن 20-4غحر أن َابع الخهٍى

بت بظلً مؿبلا، "الجبائُت  إلاحغاءاث ال ًمىً الكغوع في ئحغاء جدلُم في املداؾبت صون ئعالم امليلف بالًٍغ

                                                           
بت الخايعحن للغكابت  1 ت العامت للًغائب.وػاعة املالُت.مُثاق امليلفحن بالًٍغ  .13م. 2010.ميكىعاث.املضًٍغ
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م ئعؾاٌ أو حؿلُم ئقعاع بالخدلُم ملابل ئقعاع بالىنٌى مغفلا بمُثاق امليلفحن خلىق و واحباث  عً ٍَغ

ش اؾخالم  (أًام10 )أن ٌؿخفُض مً أحل أصوى للخدًحر مضجه  امليلف املدلم في مداؾبخه على ، ئبخضاءا مً جاٍع

 .1"َظا إلاقعاع

بت بأحل خمخع امليلف بالًٍغ ش حؿلُم إلاقعاع  (ًىما30 )ٍو ، إلعؾاٌ مالخظاجه أو كبىله ، ابخضاء مً جاٍع

م باعاصة  .الخلٍى

 la Vérification approfondie de situation fiscale : لوضعيت الجبائيت اجمل االخبليم ااعمم ج

ًلهض به مجمىعت مً العملُاث التي حؿتهضف الىكف عً ول فاعق بحن الضزل الحلُلي و الضزل 

داث على الضزل العام  املهغح به أي الجؼائغ،فىائٌ  املضازُل املدللت زاعج(بهفت عامت الخأهض مً الخهٍغ

 ٌ  .2(الخ......بملابل عً العلاعاث املبيُت و غحر املبيُت  اللُمت الىاججت عً الخىاػ

 ًمىً ألعىان إلاصاعة الجبائُت أن ٌكغعىا في"مً كاهىن إلاحغاءاث الجبائُت 21-1و خؿب ما حاء في املاصة 

بت على الضزل و في َظا  الخدلُم املعمم في الىيعُت الجبائُت الكاملت لألشخام الُبُعُحن باليؿبت للًٍغ

ا مً حهت و الظمت املالُت به حألاعىان املدللىن مً الاوسجام الحانل بحن املضازُل املهغ الخدلُم ًخأهض

 .3"امليىهت لىمِ معِكت أعًاء امللغ الجبائي مً حهت أزغي  والحالت املالُت و العىانغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .22م 4- 20. املاصة . مغحع ؾبم طهٍغ .كاهىن إلاحغاءاث الجبائُت   1
بت الخايعحن للغكابت   2  .27م. مغحع ؾبم طهٍغ.مُثاق اليلفحن بالًٍغ
 .29 م1-  21املاصة . مغحع ؾبم طهٍغ.كاهىن إلاحغاءاث الجبائُت   3
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 .آليت الزكابت الجبائيت :  ااببح الثاوي

 ال بض أن ًيىن امللف على اؾخعضاص و كابلُت للضفع وي ًيىن الغكابت الجبائُت،كبل الخدضر عً ؾحر آلُاث 

بت و طلً بامخثاله لللىاعض و اللىاهحن التي حؿحر  هظلً ال بض أن ًهغح بىحىص وكاٍ ججاعي ًسًعه للًٍغ

بت  .وجخىلى مفدكُت الًغائب َظٍ املهام مجاالث الًٍغ

 .جكويً االـف :ااطلب  ألاو 

ً ملف حبائي ًىصع لضي مفدكُت الًغائب  حن بخيٍى ًلىم ألاشخام مهما واهذ نفتهم َبُعُحن أو معىٍى

 :ا وكاَهم و ًخًمً امللف ما ًليبه للمىُلت التي ؾىف ًؼاولىن  الخابعت

 باليسبت لألشخاص الطبيعيين: 

 .  قهاصة املُالص ألانلُت –

 .قهاصة إلاكامت –

 .وسخت مً الىغاء أو امللىُت –

 .َلب زُي للىيعُت الجبائُت –

غ املدًغ اللًائي –  .جلٍغ

  ااؤسساث)باليسبت لألشخاص ااعىويين  (: 

 .وقغواٍؤ قهاصة املُالص ألانلُت للمؿحر  –

 .َُيل املإؾؿت –

 .علىص الىغاء أو امللىُت –

 .وقغواٍؤ قهاصة إلاكامت للمؿحر  –

 .َلب زُي للىيعُت الجبائُت –

غ املدًغ اللًائي –  .جلٍغ

ذ بالىحىص ملضة قهغ، فخمخلً مهالح مفدكُاث الًغائب  : مالحظت ئطا بضأ امليلف وكاٍ ججاعي صون الخهٍغ

ت  .املُللت في جدضًض مبلغ الغغامت املالُت ختى جدضًض ؾىىاث اليكاٍ الحٍغ
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 .إخضاع ااكلف لىظام جبائي معين:ااطلب الثاوي

ما الىظام الحلُلي و الىظام الجؼافي ،ًخم ازخُاع الىظام  َىان هىعحن مً ألاهظمت الجبائُت في الجؼائغ ،َو

للميلف خؿب َبُعت اليكاَاث التي ًماعؾها ، ئطا وان امليلف عباعة عً شخو معىىي أو  املىاؾب

فاهه ًسًع جللائُا للىظام الحلُلي ، أما باليؿبت لليكاَاث ألازغي فُيىن جدضًض  مؿخىعص أو بائع حملت

 :املدلم الظي ًيىن وفلا لُبُعت اليكاٍ والخالي هظام إلازًاع خؿب عكم ألاعماٌ

I.  ئطا حعضي عكم ألاعماٌ املدلم :اليشاا الخجاري: 

فان امليلف ؾىف ًسًع للىظام الحلُلي و في خالت عضم جدلُم طلً الغكم ؾىف ًسًع للىظام 

 .الجؼافي

II. ئطا حعضي عكم ألاعماٌ املدلم: اليشاا الصىاعي: 

 .ؾىف ًفغى علُه الىظام الحلُلي ، أما ئطا وان أصوى مً طلً ؾُسًع مباقغة للىظام الجؼافي

 :وي ًخم حسجُل امليلف في الىظام الجؼافي جلىم مفدكُت الًغائب ببعٌ الخُىاث وجيىن على الىدى الخالي

 ت للميلف حؿمى ا كبل جهخُث ًلىم امليلف بملئها و ئعاص، ((G12 جلىم املفدكُت باعؾاٌ وزُلت ؾىٍى

( (G08 حؿمىمً الؿىت التي جدلُم عكم ألاعماٌ ، بعضَا جلىم املفدكُت باعؾاٌ وزُلت أزغي  1/2

 .  الخ.....، املىكع بمغاعاة َبُعت اليكاٍ املماعؽٌ باكتراح عكم ألاعماٌ ٌ

غ الغفٌ و في هفـ الىزُلت  للمفدكُت،وبها ًمىً و في خالت عفٌ امليلف لغكم ألاعماٌ امللترح ًلىم بخبًر

غاث امللضمت مً َغف امليلف أن جلىم  في ألازحر جلىم .بخسفٌُ عكم ألاعماٌ الخايع ، ئطا ما اكخىعذ بالخبًر

جبحن زًىع امليلف للىظام الجؼافي وجلىم بيسخها في نهائُت ،) (C09 وزُلت أزغي حؿمى املفدكُت باعؾاٌ

 :أعبعت وسخ

 .اليسخت ألاولى ًخم ئصعاحها في امللف –

 .اليسخت الثاهُت ئلى كبايت الًغائب –

 .اليسخت الثالثت جغؾل ئلى امليلف –

ت العامت للًغائب –  .اليسخت الغابعت جغؾل ئلى املضًٍغ

 . للخجضًض أما بيؿبت مغجفعت أو مىسفًتةو ًبلى امليلف جدذ َظا الىظام مضة ؾيخحن كابل
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  ظا الىظام أما الىظام الحلُلي فهى ًخعامل مع وؿب مخغحرة خؿب حغحر عكم ألاعماٌ املدلم ، َو

أهثر أَمُت مً الىظام الجؼافي ، هظغا ألَمُت املبالغ املالُت املخغحرة الخايعت  ًخُلب عمال مُضاهُا

 .ًيىن لها عكم ألاعماٌ مغجفع و مخغحر للىظام الجبائي ، واملإؾؿاث الىبحرة التي

 :ألالكل مً الىظامين مشاًا ألا عيوب

 الىظام الحليلي: 

 :جخمحز مؼاًا َظا الىظام في

   TVA. اؾترحاع مجمىع الغؾم على اللُمت املًافت –

 .ئمياهُت الخعامل مع املإؾؿاث الىبحرة –

 . عبذ الؼبائً –

 : َظا الىظام فيعُىبجخمحز 

 .ًفغى على امليلف مؿً مداؾبت مىظمت –

 .نعىبت جلضًغ عكم ألاعماٌ الحلُلي –

ا –  .الضفع ًيىن قهٍغ

 الىظام الجشافي: 

 :لهظا الىظام مؼاًا ًمىً جدضًضَا في العباعة الخالُت

 .ال ًفغى على امليلف مؿً مداؾبت مىظمت و الضفع ًيىن فهلُا –

  :أما عُىبـه

ا بالخيؿبم مع امليلف –  .عكم ألاعماٌ مفخىح ئصاٍع

 .في مجمل ألاخُان ال ًُابم عكم ألاعماٌ املدلم –

 .مجمىع الغؾم على اللُمت املًافت غحر مؿترحع –

 .عبذ الؼبائً –
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 .جـبضير إشعار بالدفع ألا جبصيل الضزائب : ااطلب الـثالح

جلىم املــفدكُت بخدًحر و ئعؾاٌ إلاقعاع بالضفع للميلف زم ًلىم بالخىحُه ئلى اللبايت ،بعض خهىله على 

بت على الضزل  َظا ا ،و ًسو الًٍغ بت على أعباح الكغواث إلاحمالي IRGو ًيىن ؾىٍى  . IBS و الًٍغ

  IRG :  وIBS إلاقعاع الخام بالــــ  –

ا، في قهغ حاهفي مً الؿىت املىالُت للؿىت التي ًخم فيها جدلُم  جلىم املفدكُت باعؾاٌ َظا إلاقعاع ؾىٍى

مً الؿىت التي جخم 04/01ا كبل جهو ئعاصG01 َغف امليلف الظي ًلىم بمأل َظٍ الىزُلت التي حؿمى الضزل مً

 .الضزل فيها جدلم

ا  بكهغ  ئطا وان الخأزغ 10%و ئطا جأزغ امليلف عً الدؿضًض في ألاحل اللاهىوي هفغى علُه غغامت كضَع

 .بعض الكهغ ألاٌو و مهما َالذ مضة الخأزغ25 %أن ًهل مبلغ الغغامت ئلى خض أكص ى  ًمىً

، مضون prématriceوبعض ئًضاعها مً َغف امليلف جلىم املفدكُت بىلل املعلىماث ئلى وزُلت أزغي حؿمى 

ئلى املغهؼ  G01جبعث املفدكُت وزُلت .الاؾم و الللب و الغكم الجبائي ،مبلغ الضزل ، الغغامت ، العىىان  عليها

بت على أعباح الكغواث ،زم ًلىم  املُياهىغغافي الظي ًلىم بىلل املعلىماث املىحىصة علُه و خؿاب الًٍغ

 .حؿمى ئقعاع بالضفع بىللها على وزُلت أزغي 

بعض الخُغق للمغاخل التي ؾبلذ عملُت الخدهُل ووىن امللف كابل للدؿضًض فهظٍ العملُت جدخىي على 

 .ؾحر عملُت الخدهُل بالخفهُل آلُاث جدضص

عىض ونٌى إلاقعاع بالضفع هدُجت امليلف ئلى كبايت الًغائب و جلىم بخلضًم َظا إلاقعاع ئلى أمحن 

بت بمسخلف َغق الضفع التي ًمىً للميلف  الهىضوق  املىحىص في مهلحت الضفع أًً ًيىن صفع مبلغ الًٍغ

 .ابه الضفع

I. الدفع هلدا: 

غ و زُلت حؿمى ونل إلاؾخالم  بت ًلىم أمحن الهىضوق بخدٍغ ملابل عملُت صفع مبلغ الًٍغ

Quittance مسخىمت بُابع اللبايت والتي جثبذ الضفع املاصي للميلف و جخًمً َظٍ الىزُلت البُاهاث  وجيىن

 :الخالُت

 .الغكم الجبائي –

 .مبلغ غغامت الخأزغ –

بت املضفىعت –  . هىع الًٍغ

  .H1 مهضع َظا الىنل َى هخاب ًخعامل به أمحن الهىضوق ٌؿمى
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II. الدفع عً طزيم الشيك أألا صك بزيدي. 

غ ونل إلاؾخالم ،ًثبذ  بت ًلىم أمحن الهىضوق بخدٍغ لت الضفع بكًُ بىيي بمبلغ الًٍغ عىضما جيىن ٍَغ

بت ، َظا الىنل ًيىن مسخىم بُابع اللبايت و ًأزظ الىنل مً هخاب  اؾخالم أمحن الهىضوق ملبلغ الًٍغ

ضي ًخعامل به أمحن م قًُ أو ونل بٍغ  زم ًلىم ،( H2 )الهىضوق مع امليلفحن في خالت حؿضًضَم عً ٍَغ

ىت الىالًت مغفلت بىزُلت حؿمى باعؾاٌ الكُياث لها ئلى البىً املغهؼي ،( H10 ) ئلى زٍؼ  .زم جلىم بخدٍى
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 .دراست حالت ميداهيت : ااببح الثالح

 فُما ؾُأحي ؾىدىاٌو في صعاؾدىا خالت مُضاهُت لُغق الغكابت املُبلت مً َغف املفدكُت وهي الغكابت على

بت به الىزائم،وبعضَا هلىم بعغى إلاحغاءاث الغصعُت التي جلىم ا إلاصاعة الجبائُت في خالت امخىاع امليلف بالًٍغ

الًغائب املؿخدلت وبعضَا كمىا بعغى نعىباث الغكابت الجبائُت و اكتراح إلاحغاءاث الىكائُت للحض  عً صفع

بي  .مً ظاَغة الغل والتهغب الًٍغ

ت :ااطلب  ألاو  اازحلت الخبضيًر

ت وهي أولى املغاخل التي ًلىم ا العىن املغاكب و جخمثل في حلب امللف الجبائي  بهإلاحغاءاث الخدًحًر

 .ومغاكبخه

I. الخعزف على الهويت الجبائيت للمكلف: 

ا ببلضًت، EURL )) هي قغهت طاث الصخو الىخُض واملؿإولُت املدضوصة  (B.H)امليلف  ؾُضي اليائً ملَغ

 .علي والًت مؿخغاهم

ش  . جماعؽ وكاٍ ججاعي بالخجؼئت و الجملت لعخاص الفالخت و حغظًت ألاوعام  جم ئوكاء املإؾؿت بخاٍع

2005/11/22.  

  *******.جدذ قهاصة الىحىص عكم –

  *******.الغكم الجبائي –

 *****.الغكم إلاخهائي –

 .(K.S) ا املؿحرجهٌكغف على ئصاع –

بي الحلُلي –  .الكغهت جسًع للىظام الًٍغ

 TVA_  17% الغؾم على اللُمت املًافت –

 TAP_2%    الغؾم على اليكاٍ املنهي –

بت على أعباح الكغواث –  % IBS _ 25 الًٍغ

 .2010 هي ؾىت الؿىت املعىُت بالخضكُم –
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II. إلاجزاءاث الخمهيدًت: 

ت الجبائُت للميلف الجبائي والخالي الع على الهٍى  :بعض إلَا

داث التي جًمنها امللف الجبائي  –  قهاصة املُالص ، قهاصة الىحىص ، )فدو مسخلف الىزائم و الخهٍغ

 (.السجل الخجاعي ،البُاكت الجبائُت ، علض الىغاء أو امللىُت ، قهاصة إلاكامت وسخت مً

داث اململىءة مً َغف املفدكُت  – و التي حعخبر و زُلت جلخُهُت  D29فدو وزُلت مغاكبت الخهٍغ

داث ت  للخهٍغ  .امللضمت مً َغف امليلف G50الكهٍغ

إجـزاءاث الخبليم فـي االف الجبائـي :ااطلب الثاهـي

 : الظهغ ،وحمع املعلىماث الالػمت جبحن أن مؿحر الكغهت كضمةبعض كُام العىن املغاكب باإلحغاءاث الؿابم

 .ال ش يء 2010محزاهُت ؾىت  –

ت لىفـ الؿىت ال ش يء – داث الكهٍغ  .الخهٍغ

اث الؿىت ال ش يء.حضٌو خغهت املسؼون ال ش يء  –  .مع مكتًر

وبعض الخضكُم في امللف الجبائي جبحن َىان ونٌى هكىف معلىماث مً بعٌ العمالء جإهض أن الكغهت 

 :بًائع مً عضة مىعصًً هىضحها في الجضٌو الخالي كامذ بكغاء

 جدألاو كشف العمالء  ( :01-03 )الجدألاو ركم

 ركم اابلغ الغير مصزح به العميل

 DA 4.413.896,10وخضة ئهخاج حغظًت ألاوعام بجاًت 

 905.702,41DAقغهت باألؾهم عمكاي بمعؿىغ 

 DA 472.435,22قغهت باألؾهم مىؾخافي بمؿخغاهم 

غة  ب عحن بؿام البٍى  DA 708.755,02قغهت ألاؾهم أفُاٍع

160.686,00 DA 

9.844.374,00DA 

اث الغحر مهغح  DA 26.500.041ا به مجمىع املكتًر

 .ألازائم مً اافدشيت الخاصت باالف الجبائي للمكلف ااعني بالدراست: ااصدر

اث لؿىت  ًخم الخلُُم " مً كاهىن إلاحغاءاث الجبائُت  44و َبلا للماصة ،2010و بعض جدضًض كُمت املكتًر

بت على املضًً الخللائي ا ، صون املؿاؽ بالعلىباث ألازغي املىهىم عليها في ههىم به ألؾـ فغى الًٍغ

  ...".أزغي 

ش ت الجبائُت للمإؾؿت بخاٍع  .  10/09/2013 كامذ املإؾؿت باعؾاٌ ئقعاع بالدؿٍى
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 .جدألاو إشعار بالدسويت اازسل مً طزف اافدشيت إلى ااكلف( : 02-03 )الجدألاو ركم

،مؿحر الكغهت بالغص على إلاقعاع في املضة اللاهىهُت  KSًىم مً إلاعؾاٌ لم ًلضم الؿُض  30و بعض مغوع 

ت للىيعُت الجبائُت َبلا لللاهىن  بالخاليو  .ٌعخبر كبٌى جللائي ، و جلىم إلاصاعة الجبائُت بالدؿٍى

ت الًغائب ب مً كاهىن إلاحغاءاث  143-01 َبلا للماصة مؿخغاهمو بعضَا ًغؾل حضٌو الىكف ئلى مضًٍغ

جدهل الًغائب املباقغة و الغؾىم املمازلت بمىحب الجضاٌو التي ًضزلها خحز الخىفُظ الىػٍغ امليلف  "الجبائُت

 ".باملالُت أو ممثله
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عاص ئعؾاله ئلى كبايت الًغائب اٌ ي جلىم بالخدهُل ،وفي خالت امخىاعه عً الدؿضًض جخسظ إلاصاعة ثَو

 :1إلاحغاءاث الغصعُت يضٍ وجخمثل في الجبائُت

I. الحجش الخىفيذي : 

ا مً  بت مً بًائع و معضاث هلل و غحَر و جسو الحجؼ على املمخلياث التي جسو امليلف بالًٍغ

ًخم اؾترحاع الحلىق الجبائُت جلجأ إلاصاعة الجبائُت ئلى بُع املحجىػاث مً ممخلياث  املمخلياث،فاطا لم

بت ختى حؿخىفي بت امليلف بالًٍغ  .إلاصاعة ول خلىكها الىاحبت الضفع مً َغف َظا امليلف بالًٍغ

II. الغلم ااؤكذ للمبالث ااهىيت : 

بي، فمً نالخُاث  َظا إلاحغاء ًضزل أًًا يمً إلاحغاءاث الغصعُت لخفعُل و ئوعاف الخدهُل الًٍغ

 . للمدالث املهىُت(أقهغ06املضة ال جخجاوػ )للًغائب اللجىء ئلى الغلم املإكذ  املضًغ الىالئي

III. سحب الخوطين البىكي ألا اشتراا الوضعيت الجبائيت: 

حن البىيي للمؿخىعصًً الظًً لِـ لهم مدل منهي مهغح به ، أما باليؿبت لغحر املؿخىعصًً  سحب الخَى

على ول ميلف حضًض ئعفاق بُلب اللُض في السجل الخجاعي قهاصة الىيعُت الجبائُت التي  فُخم اقتراٍ

 .جلضًم علض امللىُت أو علض إلاًجاع و طلً إلزباث الىحىص الفعلي للمدل املنهي ٌكتٍر للحهٌى عليها

IV.  اشتراا جدألاو الضزائب مصفف عىد  ل حشطيب أألا حعدًل في اللجل الخجاري : 

بي، أنبذ مً الًغوعي ئعفاق مؿخسغج مً حضٌو الًغائب مهفى  مً أحل جدؿحن الخدهُل الًٍغ

 .َلب قُب أو حعضًل في السجل الخجاعي  عىض ول

 .صعوباث الزكابت الجبائيت ألا إلاجزاءاث الوكائيت: ااطلب الثالح 

م الغكابت  ال جسلى أي مهىت مً الهعىباث ،و في َظا املُلب ؾىلىم بعغى الهعىباث التي حعترى ٍَغ

 .مداولت ئعُاء إلاحغاءاث الىكائُت لخدؿحن الغكابت الجبائُت الجبائُت و

 .صعوباث الزكابت الجبائيت: الفزع  ألاو 

بت وطلً مً زالٌ عضم حعاوهه مع إلاصاعة الجبائُت  – بي مً َغف امليلف بالًٍغ هلو الىعي الًٍغ

داث الالػمت بخلضًم  .املعلىماث و الخهٍغ

بت و بالخالي ًهعب معاًىت املمخلياث –  .عضم و حىص ملغ زابذ لبعٌ امليلفحن بالًٍغ

                                                           
بي في الجؼائغ . صاوصي مدمض   1 حامعت أبي بىغ بللاًض .مظهغة جسغج لىُل قهاصة املاحؿخحر في العلىم الاكخهاصًت .إلاصاعة الجبائُت و الخدهُل الًٍغ

  .30.29 م م2006- 2005 جلمؿان
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هلو إلامياهُاث و الىؾائل املاصًت خُث حعاوي إلاصاعة الجبائُت مً يعف إلامياهُاث و الىؾائل التي  –

 .في أصاء وظائفهم حؿاعضَم

لت للغكابت،ئيافت ئلى كلت الغواجب و هلو الحىافؼ املاصًت مً أحل  – عضم و حىص ئَاعاث مَإ

 .مجهىصاث أهثر حصجُعهم على بظٌ

احؿاع عكعت الاكخهاص غحر الغؾمي و طلً بىحىص أوكُت التي جخم في الخفاء بعُضا عً أعحن  –

ت بضون فىاجحر و الخعامل هلضا بضون قُياث الحيىماث وأًًا  .املعامالث الخجاٍع

 .عضم الخيامل و الخيؿُم بحن إلاصاعة الجبائُت و مسخلف إلاصاعاث ألازغي بحجت الؿغ املنهي –

 .إلاجزاءاث الوكائيت لخبسين الزكابت الجبائيت : الفزع الثاوي

وكغ وحعمُم زلافت حبائُت ؾىاء باالؾخعاهت بىؾائل إلاعالم املىخىبت والصحف و امليكىعاث أو  –

الع امليلف بمسلف املؿخجضاث و الخعضًالث الخانت بالىظام  وؾائل إلاعالم ت ، أَل الؿمعُت و البهٍغ

 .الجبائي

لت مدىمت ال جترن  – بُت على هدى ؾلُم و بٍُغ الحغم على نُاغت كىاهحن و جىفحر ئحغاءاث يٍغ

بي للميلف الاؾخفاصة ع الًٍغ  .مً بعٌ الثغغاث التي ًخًمنها الدكَغ

بي ختى جخمىً مً ئخضار ججاوب بحن الظغوف  – ًجب ئصزاٌ املغوهت على كىاعض اللاهىن الًٍغ

 .الًغائب الجضًضة إلاكخهاصًت و َبُعت

بُت جمخاػ بضعحت عالُت مً الىفاءة ؾىاء مً خُث الخىظُم و الخُبُم مً زالٌ  – ًجب جىفغ ئصاعة يٍغ

تجهالىىعي و الىمي إلمياهُا الخدؿحن  .ا املاصًت و البكٍغ

حؿهُل ئحغاءاث العمل على هدى ًىفل لها الىكىف على أخضر ألاؾالُب والىؾائل الفىُت  –

بي املؿخسضمت في الحلل  .الًٍغ

زلم حعاون بُنهما وبحن إلاصعاث و الهُئاث املدلُت ألازغي و َظا بالخيؿُم فُما بُنهما بدباصٌ  –

 .املعلىماث

غافاجىكُع اجفاكُاث حبائُت م – جم بدىظُم و جباصٌ املعلىماث عً جه  بحن الضٌو زىائُت أو مخعضصة ألَا

ظا ؾعُا وعاء جدضًض  م ألانلُت أوههًلُمىن في بلضا املمىلحن الظًً لهم وكاَاث مً الخاعج ، َو

بت م املالُت ، وجدهُل الًٍغ  . منهم مغاهَؼ

 .جأَحر العماٌ و حلب الىفاءاث، وػٍاصة أحىعَم ومىذ جدفحزاث لهم –
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  :خالصت الفصل

جلعب إلاصاعة الجبائُت صوعا أؾاؾُا في الحُاة الاكخهاصًت وحعض َغفا الًمىً ججاَله و غٌ الىظغ عىه ، 

 . اكخهاصًت هما لها التزاماث مالُت اججاٍ صائىيها لها التزاماث حبائُت اججاٍ ئصاعة الًغائب فيل مإؾؿت

اع جلعب مفدكُت الًغائب صوعا اؾتراجُجُا في َظا  ٌ ،خُث حؿهغ على يمان اخترام املجاو في َظا إلَا

ا امللغ  وجُبُم ع الجبائي مً زالٌ هظام مخيامل مً إلاحغاءاث و الهُئاث الجبائُت للىالًت،باعخباَع الدكَغ

 . بغهامج الغكابت الجبائُت ليل ؾىت ألاٌو في ئعضاص

بت ملفهم  ً امللف الجبائي ليل شخو َبُعي أو معىىي ،خُث ًىصع امليلفحن بالًٍغ خُث جلىم بخيٍى

مفدكُت الًغائب الخابع للمىُلت التي ؾحزاولىن فيها وكاَهم فيها ، وبعضَا جلىم املفدكُت  الجبائي لضي

حبائي معحن خؿب َبُعت اليكاَاث التي ًماعؾها و بعضَا جلىم بخدًحر ئقعاع  بازًاع امليلف لىظام

بت على الضزل و بت على أعباح الكغواث ،و جدهُل الًغائب أزحرا بالضفع الخام بالًٍغ ظا . الًٍغ َو

داث  باالعخماص على أقياٌ الغكابت التي جُبلها املفدكُت و هي الكيلُت و هي أٌو عملُت جسًع لها الخهٍغ

جلىم باهدكاف ألازُاء املىحىصة في  امللضمت مً َغف امليلفحن و بعضَا الغكابت على الىزائم و التي

مها داث و جلٍى  . الخهٍغ

 :ماًلي ألامً خالو هذه الدراست الخطبيليت جم الخوصل إلى 

غُاب الىفاءاث املخسههت بىظام الغكابت الجبائُت ؾىف ًًعف مً هفاءة و فعالُت الغكابت  –

 .الجبائُت

بُت مً زالٌ  – ول ما وان جىفُظ عملُت الغكابت بكيل فعاٌ ًمىً أن ًدلم ئًغاص و خهُلت يٍغ

بي للميلفحن جدؿحن الالتزام  .الًٍغ

بي ولما أؾهم في هجاح عملُت الغكابت الجبائُت  – بُت ووعي يٍغ بت له زلافت يٍغ ولما وان امليلف بالًٍغ

 .صحُذ و العىـ
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 مً خالٌ دزاسدىا للمىطىع ًخضح لىا الدوز الفعاٌ الري جلعبه الظساةب في دفع عجلت الاكخصاد هدى

ادًا في جىفُر السُاست اإلاالُت التي جمىنها مً الخدخل  الخلدم والسقي وىنها مً اإلاصادز اإلاالُت فهي جلعب دوزا ٍز

لخىحُه اليشاغ الاكخصادي باعادة جىشَع الدخٌى والثرواث على مخخلف فئاث اإلاجخمع بهدف الحد مً 

ىت العمىمُتههباإلطافت ئلى أ الاحخماعُت وئزساء مبادب العدالت الفسوكاث   .ا مىزد هام للحٍص

بت وحعددها ًإدي ببعع اإلايلفين ئلى اهتهاج أخد اإلاسلىين  التهسب اإلاشسوع ئن ئلصامُت فسض الظٍس

بُت وهرا التهسب غير  بت دون ازجياب أًت مخالفت لألخيام وألاهظمت الظٍس بخجىب اإلايلف الخظىع للظٍس

بت اإلاسخدلت علُه عبر ممازست الغش والتزوٍس  اإلاشسوع الري ًخمثل بىجاح اإلايلف في ؤلافالث مً جأدًت الظٍس

بُت اإلاعخمدة، وللد اهدشسث هره الظاهسة بصىزة هبيرة لخعدد ألاسباب فمنها ما هى  ومخالفت اللىاهين الظٍس

بي الري ًدسم بغمىطه وعدم اسخلسازه، ومنها ما هى مخعلم باإلدازة الجباةُت لخعلد  مخعلم بالىظام الظٍس

الظسوف الاكخصادًت والاحخماعُت اإلادُؼت باإلايلف، وبالخالي مداولت اللظاء علُه لِس  ئحساءاتها باإلطافت ئلى

الحيىمت حاهدة بيل الؼسق اإلامىىت بالخخفُف مً خدة هره الظاهسة هظسا لألهمُت  باألمس الهين لرلً حسعى

مً خالٌ السعي إلايافدت هره الظاهسة فلد مىذ لها اإلاشسع ئػازا كاهىهُا  التي جىدسبها السكابت الجباةُت

  .ألاشياٌ وألاحهصة اإلاخىلت لها ًخجسد في الحلىق اإلامىىخت لها ئطافت ئلى

هما جم مىذ مجمىعت مً الحلىق و الصالخُاث ألعىان السكابت الجباةُت جِسيرا ألداء مهامهم السكابُت 

بت جفادًا ألي حعسف مً , و اسخدزان ألاخؼاء هدم ؤلاػالع و بالخالي مىذ حملت مً الظماهاث للميلفين بالظٍس

  .كبل ؤلادازة الجباةُت،هدم ؤلاعالم اإلاسبم بالخدلُم و الاسخعاهت بمسدشاز مً اخخُازهم

جخخر السكابت الجباةُت عدة أشياٌ جىلسم ئلى السكابت العامت و السكابت اإلاعملت،السكابت العامت جخمثل في 

السكابت على الىزاةم و جخم على مسخىي مفدشُت الظساةب،و السكابت اإلاعملت حشمل الخدلُم  السكابت الشيلُت و

اإلاصىب في اإلاداسبت و الخدلُم اإلاعمم في مجاٌ الىطعُت الجباةُت و جخم على مسخىي  في الحاسبت و الخدلُم

ت الظساةب الىالةُت   .مدًٍس

ص عمل هظام السكابت  لىً بالسغم مً ول هره ألاحهصة اإلاىطىعت و ؤلاحساءاث و الىساةل اإلاخخرة لخعٍص

أهه غير هفُل بخدلُم الفعالُت في أداء اإلاهام اإلاىولت ئلُه باعخباز أن الحىم على فعالُت هظام  الجباةُت ، ئال

مدي كدزجه على جدلُم أهدافه ، ئال أن اإلاشاول التي ٌعاوي منها خالذ دون ذلً ،  السكابت الجباةُت ًىمً في

  .ول الىساةل و ؤلاحساءاث الىفُلت بخدسُنها وهرا ما ٌسخدعي طسوزة اجخاذ

  :نتائج فرضيات البحث

  :كدمىا في اإلالدمت العامت زالر فسطُاث هدىم على صحتها مً عدمها مً خالٌ ما ًلي

عي اإلاخمثل في :الفسطُت ألاولى  ئن هجاح السكابت الجباةُت ًسجىص على مدي هفاءة الخىظُم الخلني و الدشَس

جدللذ و هرا ما جؼسكىا ئلُه في الفصل ألاٌو مً خالٌ الخىظُم اللاهىوي و الهُىلي  ؤلادازة الجباةُت كد

  .للسكابت الجباةُت
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بي: الفسطُت الثاهُت  بُت له دوز أساس ي في الحد مً ظاهسة الغش و التهسب الظٍس كد .ججسُد العدالت الظٍس

بي للميلف وعدم جدللذ و ؤدي ئلى ياوهه مع ؤلادازة الجباةُت و هرا ما  جهذلً مً خالٌ هلص الىعي الظٍس

بي و آزازه  طعف السكابت و هرا ما جؼسكىا ئلُه في الفصل الثاوي مً خالٌ جبُان أسباب الغش و التهسب الظٍس

  .جمعإلاجعلى الاكخصاد و ا

بي : الفسطُت الثالثت  السكابت الجباةُت لِسذ فعالت باللدز اليافي لىبذ ظاهسة الغش و التهسب الظٍس

وذلً بىحىد الثغساث اللاهىهُت مً خالٌ كىاهين اإلاالُت . جىصلىا ئلُه في الفصل الخؼبُلي  جدللذ باعخباز ما

ت في جدسين العىصس البشسي باإلطافت ئلى ؤلاحساءاث اإلاُداهُت بالخيسُم مع  و هرا هلص ؤلاحساءاث ؤلاداٍز

  .ؤلادازاث ألاخسي 

  :النتائج املتوصل إليها

  :على طىء ما سبم جم الخىصل ئلى الىخاةج الخالُت

  النتائج املتوصل إليها مم خخال االانن الننرر:  

ئن اإلاشاول التي ٌعاوي منها هظام السكابت الجباةُت والبرمجت الللُلت إلالفاث الخدلُم ملازهت بعدد  –

ت في غُاب العىاصس اإلاإهلت و اللادزة على اللُام بما أوول ئليها  اإلايلفين و طعف ؤلامياهُاث البشٍس

ت لللُام باإلاهام على  بدزحت عالُت مً الجىدة و هرا الىلص الفادح في ؤلامياهُاث اإلاادًت الظسوٍز

  .اإلاسدودًت ا باطعافهها اإلادددة ،إلاً شأجهأخسً وحه و في أوكا

ئن الخيسُم الخام بين ؤلادازة الجباةُت و مخخلف ؤلادازاث واإلاإسساث ألاخسي ًلعب دوزا فعاال في  –

  .مً خُث حمعها و اسخغاللها جبادٌ اإلاعلىماث

بت ًدفعها وله جىحه خخمي لسفظها أو الغش في دفعها – بت ملبىلت لىً هسها ،اإلايلف بالظٍس   .الظٍس

بي ،فسغم مساهمتها في  – ئن السكابت الجباةُت جخميز بىلص الفعالُت في ميافدت الغش و التهسب الظٍس

ادة اإلاسدودًت ئال ا ماشالذ بعُدة عً الؼمىخاث اإلاعلىت في ئػاز السُاست الجباةُت اإلاىخهجت و التي ههأ ٍش

بي مدىزها ألاساس ي ًىمً في الحد مً   .ظاهسة الغش و التهسب الظٍس

 نتائج الدراسة التطبيقية:  

ت  – الخدلُلاث التي جخم على مسخىي اإلافدشُت هي أٌو خؼىة و أهثر هجاعت ،و بعدها جسسل ئلى مدًٍس

  .الىالةُت الظساةب

هترجُبها خسب الىظام ،خسب اليشاغ،خسب الترجِب )جىظُم اإلالفاث الجباةُت و جسجُبها  –

  .عملُاث البدث على اإلالفاث و ئحساءاث السكابت الجباةُت ،ٌسهل مً(...ألابجدي

  .حعخبر السكابت على الىزاةم أهبر مسدودًت هظسا لسهىلت جؼبُلها –
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  .ٌسمذ هظام ؤلاعالم آلالي بخدسين السكابت الجباةُت و جىاصل اإلاعلىماث بالدكت و السسعت اإلاىاسبت –

  :التوصيات و الاقتراحات

طسوزة جددًد معاًير واضحت و شفافت و مىطىعُت الهخلاء اإلايلفين الرًً سِخم ئخظاعهم للسكابت  –

  .الجباةُت

صُاغت كىاهين واضحت و غير معلدة مً أحل أن ًفهمها الجمُع باعخباز أن اإلايلفين لِسذ لديهم  –

اث علمُت   .مسجفعت أو بدون مسخىي  مسخٍى

الخعاون و الخيسُم مع الجهاث و اإلاصالح الجباةُت ألاخسي لخىفير الىثير مً الجهد و الىكذ في  –

  .اسخغالٌ اإلاعلىماث

بُت –   .العمل على ئدخاٌ و اسخعماٌ ؤلاعالم آلالي في ول مصالح ؤلادازة الظٍس

ت و عدم هفاةتها، ئطافت ئلى طعف ؤلامياهُاث  – هما حعاوي ؤلادازة الجباةُت مً هلص ؤلامياهُاث البشٍس

  .فمً اإلاسخدسً جىفير ئمياهُاث أخسً إلاسدودًت أهجح، حعخبر مً أفلس ؤلادازاث العمىمُت اإلاادًت ئذ

ادة زواجبهم مع  – يُت لهم،ًإدي هجاح السكابت ئطافت ئلى ٍش الاهخمام بالعماٌ و ئحساء دوزاث جيٍى

  .امخىاعهم عً السسكت و السشىة و بالخالي الحفاظ على اإلااٌ العام الخدفيزاث جإدي ئلى

  :آفاق الدراسة

  :في ألاخير هأمل مً خالٌ هرا البدث أن ًيىن مىؼللا لبدىر أخسي في اإلاسخلبل مثل

  .دوز ؤلاعاهاث الجباةُت في جدفيز الاسدثماز –

بي – بت عل التهسب الظٍس بُت اإلامىىخت للميلفين بالظٍس   .أزس الامخُاشاث الظٍس

بي –   .ما مدي مساهمت السكابت الجباةُت في الىكاًت مً التهسب الظٍس

هوداثنا لكم نأمل أن نكون قد وفقنا إلى حد  ملجو في ألاخير ال ندعي الكماال لبحثنا و ال ننفي قصورا

  .إلاملام بجوانن البحث املختلفة بعيد في
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 .2007.مصز .اللاازة.دار النهظت العزبيت –علي املاليت العامت –عبد اهللا الصعيدي 

 ،2008، علي الىتب الحدًث للنشز والتىسيع، ألاردناملاليت العامت، ، ففليح حطن دل

 .1994.ضىريا .حامعت حلب .الجشز ألاوو - مبادئ املاليت العامت–فزاىد محمد ضعيد  

 .2004. الطبعت الزابعت .دًىان النشز لبنان.علي املاليت العامت و التشزيع املالي الظزيبي .مجدي محفىظ 

 .2007والتىسيع، الطبعت ألاولى، عمان ألاردن،  محمىد حطين الىادي، مبادئ املاليت العامت، دار املطيرة للنشز 

 2008.الجشائز.اىمت للطباعت و النشز و التىسيع دار  -اكتصادًاث الجباًت و الظزائب– محمد عباص محزسي 

اىمت للنشز والتىسيع، الطبعت الثانيت،  ، دار اقتصادياث الجبايت والضرائبمحمد عباص محزسي، 

 .2003الجشائز،

 .2004. الجشائز.دار كزطبت للنشز و التىسيع .الطبعت ألاولى.التهزب و الغش الظزيبي في الجشائز.نااز مزاد 

 .1980 .بيروث . الجامعيت الدار.اكتصادًاث املاليت العامت .ًىنظ أحمد البطزيم 

 . والتىسيع، الطبعت الثانيت، عمان ألاردن دالد شحاد الخطيب، أضظ املاليت العامت، دار وائل للنشز

 

 

 



 

 

 :الرسائل الجامعيت – ب

آلياث و  حزازاث الزكابت الجبائيت في الجشائز و دوراا في الحد من ظاازة التهزب – آًت بللاضي الميت 

وليت العلىم الاكتصادًت والتجاريت وعلىم .مذهزة ملدمت طمن متطلباث نيل شهادة املاضتر - الظزيبي

  .2014 -  2013 . حامعت البىيزة.التطيير

، رضالت لنيل فعاليت الرقابت الجبائيت وآثرها في مكافحت التهرب الضريبي في الجزائربشزي عبد الغني، 

 .2009/2010. حامعت جلمطان .نلىد ماليت وبنىن :شهادة املاحطتير، علىم اكتصادًت، جذصص

، رضالت لنيل شهادة الرقابت الجبائيت ودورها في جحسين جودة املعلوماث املحاسبيتبىكليعت محي الدًن، 

 .2014 -  2013 ،محاضبيت حبائيت معملت، حامعت وركلت ماضتر، علىم ججاريت، جذصص دراضاث

مذهزة جذزج لنيل شهادة املاحطتير في العلىم .إلادارة الجبائيت و التحصيل الظزيبي في الجشائز . داودي محمد 

 .2006- 2005 حامعت أبي بىز بللاًد جلمطان.الاكتصادًت 

مذهزة ملدمت طمن متطلباث نيل شهادة - دور الزكابت في جحطين حىدة املعلىماث املحاضبيت -ضليمان عتير

 .بطىزة .2012 -  2011. حامعت محمد ديدر  . وليت العلىم الاكتصادًت والتجاريت.املاحطتير

رضالت من متطلباث نيل 1995-1999 .الزكابت الجبائيت في النظام الظزيبي الجشائزي في الفترة . طالبي محمد

حامعت .وليت الاكتصاد و علىم التطيير. شهادة املاحطتير في العلىم الاكتصادًت فزع التحليل الاكتصادي 

 .2001-2002. الجشائز  

رضالت لنيل شهادة ماحطتير في .الغش الجبائي و جأثيره على دور الجباًت في التنميت الاكتصادًت .محمد فالح 

 .1998  –1997. رحامعت الجشائ.العلىم الاكتصادًت 

وليت . ملدمت طمن متطلباث نيل شهادة املاحطتيررضالت  . فعاليت الزكابت الجبائيت في الجشائز.نىي نجاة 

 . 2004 -  2003 الجشائز العلىم الاكتصادًت و علىم التطيير

. أطزوحت دهتىراه في العلىم الاكتصادًت و علىم التطيير.فعاليت النظام الظزيبي و  شياليت التهزب.نااز مزاد

 .2002- 2001.حامعت الجشائز

رضالت ملدمت لنيل شهادة - حالت الجشائز–دراضت حىو التهزب و الغش الظزيبي .ًحياوي نصيرة 

 .1998  –1997حامعت الجشائز.معهد العلىم الاكتصادًت .املاحطتير

مذهزة ماحطتير في .دور إلامتياساث الظزيبيت في دعي اللدرة التنافطيت للمؤضطت الجشائزيت .ًحيى لخظز 

  2007- 2006 .املطيلت .حامعت محمد بىطياف .علىم التطيير،فزع اضتراجيجيت الطىق في ظل اكتصاد جنافس ي

. 



 

 :امللتقياث – ج

 مدادلت  )-نحى اًطار ملترح لتفعيل آلياث الزكابت الجبائيت من اثار ألاسمت املاليت حالت الجشائز– ولهي بىعالم 

وليت العلىم . ملدمت للملتلى العلمي الدولي حىو ألاسمت املاليت و الاكتصادًت الدوليت و الحىهمت العامليت

 .( أهتىبز21 -  20 حامعت فزحاث عباص ضطيف.الاكتصادًت و علىم التطيير

 :القواهين واملراسيم – د

 .من كانىن إلاحزازاث الجبائيت 45املادة 

 .من كانىن الظزائب املباشزة، والزضىم املماثلت،133املادة 

 من كانىن الظزائب و الزضىم املماثلت 327املادة 

 2002 ،لطنت 2001 ضبتمبر 22 املؤرخ في 1-  21، من كانىن 35،املادة 10 ،الجزيدة الزضميت ركيقاهون املاليت

 املؤرخ في 12 املادة 75الجزيدة الزضميت ركي ، 2009، املتظمن اللانىن التجاري املعدو واملتمي قاهون جتارر 

 .1975 ضبتمبر 26

 -18.01املادة  2015. املدًزيت العامت للظزائب.وسارة املاليت.كانىن إلاحزازاث الجبائيت

املتظمن جنظيي املصالح الخارحيت لالدارة الجبائيت و 1991املؤرخ في فبراًز  91-60املزضىم التنفيذي ركي 

 .9العدد  . 1991 فبراًز  27 املؤردت في الجزيدة الزضميت.منه12املادة .ا جهاالحيا

 املتظمن جنظيي 18/09/2006 املىافم و 1427 شعبان 25 املؤرخ في 327-  06 املزضىم التنفيذي ركي

 رمظان 01 منه ، الجزيدة الزضميت املؤردت في 03املصالح الخارحيت لإلدارة الجبائيت واالحياتها ، املادة 

  .59العدد  .24/09/2006 املىافم و1427

 .2010.منشىراث.املدًزيت العامت للظزائب.وسارة املاليت.ميثاق امليلفين بالظزيبت الخاطعين للزكابت

 .2014 ، منشىراثاملديريت العامت للضرائبميثاق امليلفين بالظزيبت الخاطعين للزكابت،

، والاجصال ، املديريت العامت للضرائب، مديريت العالقاث العموميتالدليل التطبيلي، للميلف بالظزيبت

 .2009، ضنت منشىراث الطاحل

 

 

 



 

 

  :بالغت الفروسيت: ثاهيا

 : الكتب
 

Ahmed hamini - l’audit comptable et financier – édition berti .Algérie.2001.   

Jean- claude martinez.la  fraude  fiscale .paris.1984. 

M. Cozian, la fiscalité des entreprises, 3eme édition, paris,1998. 

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



 :امللخص 

 اسدنادا إلى واقع محازبت التهسب والغش الضسبُينحعالج هره اإلاركسة موضوع السقابت الجبائُت و دوزها في 

النظام الجبائي الجصائسي و الخحدًاث التي ًواجهها هرا النظام من طسف عدة معوقاث و أبسشها ظاهسة الغش 

بي إلاا جفسشه من مخاطس على مسخوى الاقخطاد الوطني بشكل خاص من خالل جطبُق ألاهواع  والتهسب الضٍس

ق هُاكل  بت عن طٍس اإلاخخلفت للسقابت الجبائُت ،وهي وسائل قاهوهُت مفسوضت على ألاشخاص اإلاكلفين بالضٍس

 من قبل بها ؤلادازة الجبائُت اإلاخعددة،وهي كإجساء يهدف إلى الخحقق من مدى صحت اإلاعلوماث اإلاطسح

بت   .اإلاكلفين الخاضعين للضٍس

و باعخباز الجصائس حعخمد على جمع موازدها من الضسائب ،و خاضت الجباًت البترولُت و في آلاوهت ألاخيرة  

ض الجباًت البترولُت بالجباًت العادًت لخغطُت النفقاث  جساجعذ أسعاز البترول و بالخالي حسعى الدولت لخعٍو

بت للحفاظ على جواشن ميزان  العامت ، مما ٌسخوجب على الدولت حشدًد السقابت الجبائُت على اإلاكلفين بالضٍس

  .مداخُل الضسائب

إضافت إلى أن السقابت الجبائُت لوحدها غير كافُت للقضاء على هره الظاهسة و لرلك ًجب على الدولت  

عُت بخدعُم آلُاث السقابت الجبائُت في مكافحت الغش و التهسب  اجخاذ الخدابير و ؤلاجساءاث الخنظُمُت و الدشَس

بي  .الضٍس

 :الكلمات املفتاحية 

بي بي، النظام الضٍس  .الضسائب ، السقابت الجبائُت ، ؤلادازة الجبائُت ، الغش و التهسب الضٍس
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 :امللخص 

 اسدنادا إلى واقع محازبت التهسب والغش الضسبُينحعالج هره اإلاركسة موضوع السقابت الجبائُت و دوزها في 

النظام الجبائي الجصائسي و الخحدًاث التي ًواجهها هرا النظام من طسف عدة معوقاث و أبسشها ظاهسة الغش 

بي إلاا جفسشه من مخاطس على مسخوى الاقخطاد الوطني بشكل خاص من خالل جطبُق ألاهواع  والتهسب الضٍس

ق هُاكل  بت عن طٍس اإلاخخلفت للسقابت الجبائُت ،وهي وسائل قاهوهُت مفسوضت على ألاشخاص اإلاكلفين بالضٍس

 من قبل بها ؤلادازة الجبائُت اإلاخعددة،وهي كإجساء يهدف إلى الخحقق من مدى صحت اإلاعلوماث اإلاطسح

بت   .اإلاكلفين الخاضعين للضٍس

و باعخباز الجصائس حعخمد على جمع موازدها من الضسائب ،و خاضت الجباًت البترولُت و في آلاوهت ألاخيرة  

ض الجباًت البترولُت بالجباًت العادًت لخغطُت النفقاث  جساجعذ أسعاز البترول و بالخالي حسعى الدولت لخعٍو

بت للحفاظ على جواشن ميزان  العامت ، مما ٌسخوجب على الدولت حشدًد السقابت الجبائُت على اإلاكلفين بالضٍس

  .مداخُل الضسائب

إضافت إلى أن السقابت الجبائُت لوحدها غير كافُت للقضاء على هره الظاهسة و لرلك ًجب على الدولت  

عُت بخدعُم آلُاث السقابت الجبائُت في مكافحت الغش و التهسب  اجخاذ الخدابير و ؤلاجساءاث الخنظُمُت و الدشَس

بي  .الضٍس

 :الكلمات املفتاحية 

بي بي، النظام الضٍس  .الضسائب ، السقابت الجبائُت ، ؤلادازة الجبائُت ، الغش و التهسب الضٍس

 

 


