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 "وما أوتيتم من العلم إال قليال      " 

 

              صدق هللا العظيم 

  .( 85اآلية رقم , سورة اإلسراء )   



 

 

    

 شكسجم لئن " القائل فهى ، العمل هرا إلهجاش وفقىا الري وحعالى طبحاهه هللا أشكس

دهكم   " .ألٍش

 " .هللا  ٌشكس لم الىاض ٌشكس لم ومن " وطلم عليه هللا صلى هللا زطىو  ولقىو 

 .....الحياة في ودافعي وسندي دزبي زفيقت إلى العمل هرا أهدي

 .....لفسحي وفسخذ....نجاحي جىحذ من إلى....لي دعاء إال ًديها جسفع ال من إلى

 ....هناء في ألعيش العناء خملذ من إلى....زحي ومسض ي قل وحسهس أنام من إلى

 .......وبسخاء مقابل دوو  قدمذ من إلى.....زخا في ألعيش النقص دازث من إلى

مت ....لرة  وللنجاح...معنى للصبر أو علمخني من إلى  .........ولإلًماو قىة وعٍز

مت خازب من إلى  ال الفسح دمىع جمنتها كانذ واو دمىعي جسي  ال ختى بعٍز

مت  .الهٍز

.  صنعذ ما حميل لها ألزد العمس  ىل  لها أجمنى التي الغاليت أمي

جدبعثر الكلماث في وصفها إال ثناءا عليك في بيذ شعس جدذ عنىاو 

صة الغاليت "  " أمي العٍص

الجبيو  زافع وأنا لك      أهديها السنيو ثمسة أمي ًا هره

 الدًن ًىم إلى فضلك أنس ى            فلن معيو أفضل لي كنذ

م والدي إلى  .العليا املناصب دائما لنا ًخمنى الري الكٍس

 اسخثناء وبأخصهم الكخكىجت الصغسي بلخير إًماو دوو  عائلتي أفساد إلى كل

 .املهنيت و الدزاسيت خياحي  يلت عسفخه من كل إلى

لم ًكل خينها ولم , إلى كل  اقم عمال املكخبت وبأخصهم مدًس املكخبت الري فخذ لنا أبىابها 

ًمل ختى ٌسمع منا كلمت شكس 

وبأخصهم  الدزاسيت والتربصيت  خياحي  يلت عسفخه من كل إلى

ج   .كل عمال املسكز الجىازي للضسائب الرًن لم ًبخلىا علي بمعلىمت جبصس لي الخخٍى

ب أو بعيدمن املركسة هره أوزاق سيخصفذ من كل إلى و   قٍس

 



 
 

قنا أناز يذال هلل الحمد  لعملنا ووفقنا الخير  ٍسق إلى وأزشدنا بالعلم ،  ٍس

 .بدس من قطسة هى يثال املخىاضع

ل بداًت البدث في أجىحه أو بالجميل العسفاو ملن إنه • الشكس  بجٍز

 إلى ًس الخقد و 

 .القيمت نصائده و وحيهاجهث على " الحبئب محمد مسحىم " املشسف أسخاذي

 مناقشت بقبىل  شسفىني الرًن املناقشت لجنت أعضاء إلى بالشكس أجقدم و •

 .وجقييمها املركسة

 بسأًه  أسهم من لكل الخقدًس  و الشكس بخالص أجقدم أو ًفىجني ال كما •

 .الىحىد خيز إلى البدث هرا إلخساج  يبت بكلمت ولى شجعني و 

 خيرا  عنا هللا حزاهم هؤالء كل إلى صادقت بابدسامت ولى ساعدنا من كل إلى •

 .الجزاء 

 عقلي هقص أزاوي ******الدهس أدبني علما

 بحبه  علما شادوي****** علما اشددث ما وإذا
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 مقدمة عامة 

للذ ـاخب الخىىس الزي ؼهذه العالم على مش العفىس جىىسا على معخىي حجم وؽاواث                    

ئلى مإظعاث ضخمت راث ,  فاهخللذ مً كىنها مإظعاث ـغيرة راث حعامل بعُي  ,املإظعت الاكخفادًت

وهزا ما أوحب لشوسة , ما أحبرث جلك املإظعاث ففل ملكُتها عً الدعُير , عملُاث مدؽعبت كبيرة الدجم 

ألصخاب سؤوط  (الممان )جممين وحل بلىسة أجلص ي حملت مً ألادواث الخلىُت والىظاةل الخذًثت مً 

والخذ مً الغؾ , والاظخغالل ألامثل للمىاسد , الخفاً على اظدثماس أمىالهم و  ,ألامىال وأصخاب املإظعاث

بُت   .وألاخىاء املداظبُت والمٍش

الجباتي الزي أـبذ وفي وكخىا   املداظبي ومفشاعُهوفي ملذمت هزه الىظاةل هجذ الخذكُم الفاجذ أبىابه على 

الاكخفادًت وصسع مىبع الاظدثماس وفخذ أبىاب الشاهً مً أبشص الخمىك الظخلبال زلت أصخاب املإظعاث 

بُين ,  إلاهخاج والخفيُع في بلذها الجضاةش  وخاـت الخذكُم الجباتي لؽل كل خىى الخالعب والتهشب المٍش

داث امللذمت مً املكلفين بها , وكزا مذي كفاءة اللاةمين علُه , املىبم  املعخمذة و, ورلك مً خالل الخفٍش

فخدمير اللىاةم املالُت , بؽكل مباؼش على كىاةم مالُت الؽشكاث والتي ٌعخمذ عليها املعخخذمين لهزه اللىاةم 

ملعخخذمين وخاـت مفلخت المشاةب للخأكذ للكافت اولكً وظُلت لخىفير املعلىماث , لِغ هذفا في خذ راجه 

ذ امللذم مً املكلف  بي لذفع بامً الخفٍش . المٍش

حي            بت , ئن الىٍام الجباتي الجضاةشي هى هٍام جفٍش بت ًدذد أظغ فشك المٍش بدُث أن املكلف بالمٍش

عاث  ذ ًلذمه ملفالح المشاةب وفلا للىفىؿ والدؽَش عاًير الخذكُم املعمىل بها في هزا  موكزا, لمً الخفٍش

داتهم للمفالح الجباةُت وفلا , العُاق  بت على جلذًم جفٍش خُث أن اللاهىن الجباتي ًلضم املكلفين بالمٍش

ت املفعىل لوالزي جخممً سكم ألاعمال ,  املدذدة لآلحال , ملذاخُل املدللت املخأجُت مً اللىاةم املالُت ظاٍس

ألاخلُت في فدق ومشاكبت والخدلم بؽكل دوسي أو ففلي  (مفلخت الخذكُم الجباةُت  )ولئلداسة الجباةُت 

ش نهاتي هادف كفذ جدلُم العذالت الجباةُت داث زم بلىستها في ؼكل جلٍش . لهزه الخفٍش

ىل لهزه الؽفافُت والعذالت ولكي جكىن إلاداسة الجباةُت فعالت             كامذ , سؤٍت معخلبلُت  ورو  وظعُا للـى

بُت لعىت  ت  , 2009الجضاةش بعذة ئـالخاث حباةُت وخاـت ئـالخاث المٍش ومع ٌهىس معاًير الخذكُم الجضاةٍش

بي الزي 2010لعىت   الزي ظاعذ بؽكل جدفضي لخماًت املمخلكاث والىكىف على هلاه التهشب والغؾ المٍش

 .جفش ى بؽكل كبير على املإظعاث مع اظلاه هُبت الثلت بين معخخذمي لللىاةم املالُت 

 :إلاشكالية

:                   وعلى لىء ما ظبم ًمكىىا دساظت ومىاكؽت إلاؼكالُت املىشوخت كاألحي   
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 ما هى الذوس الزي ًلعبه الخذكُم الجباتي في ٌل الشكابت على اللىاةم املالُت مً خالل الىٍام املداظبي

 . املالي؟  

 :وملعالجت هزه إلاؼكالُت هىشح الدعاؤالث الفشعُت الخالُت 

بي ؟  -  .ما املشاد بالخذكُم الجباتي وما ـُاغخه في الخدفُل المٍش

 .ما ألازش الزي ًلعبه الخذكُم الجباتي لخماًت اللىاةم املالُت للؽشكاث ؟  -

بُت املعخعملت في الشكابت على املإظعاث الاهخاحُت والخشفُين الخىاؿ ؟  -  .ماهي ألادواث المٍش

بت الجضافُت الىخُذة على جدمل عبء الخذكُم  - هل باإلمكان للمشكض الجىاسي للمشاةب في ٌل المٍش

بي املعخمذ ورلك جىذًذا لدصجُع املإظعاث الفغيرة واملخىظىت وكزا  داخل الخشم المٍش

 . الخشفُين ؟

 :فزضيات البحث 

 :  للذ كمىا بفُاغت فشلُاث البدث جبعا للدعاؤالث العابلت على الىدى الخالي 

بت وفلا لؤلظغ واملبادب اللاهىهُت            -  داث املكلفين بالمٍش الخذكُم الجباتي هى عملُت فدق جفٍش

بي  بُت مً أحل الخذ مً التهشب والغؾ المٍش كما جكمً ـُاغخه مً خالل إلاففاح على اللىاةم , للمٍش

 .املالُت و املذاخُل وكزا سكم ألاعمال املعخمذ 

والخذكُم الجباتي هى الخافض على , اللىاةم املالُت هي مشآة للؽشكاث واملإظعاث الفشدًت والخشفُين            - 

ىت العمىمُت واجخار اللشاساث الفاةبت لخماًت  خماًت ممخلكاث املعخفذًً منها والعاعي إلوعاػ الخٍض

 .املمخلكاث والؽشكاث على العمىم واملعخفُذًً مً اللىاةم املالُت على هدى الخفىؿ  

بت هى الصخق الزي ًخىل له أو غيره           -   حي فان املكلف بالمٍش بي هٍام جفٍش باعخباس الىٍام المٍش

بت  ذ بشكم أعماله وفم ظىذاث جدفُل المٍش  .الخ  ... G12 . G50    .G 11الخفٍش

ين الزًً ًماسظىن         -   بت جفشك على ألاشخاؿ الىبُعُين واملعىٍى بت الجضافُت الىخُذة هي لٍش المٍش

ا , وؽاوا ـىاعُا   .  دج 30.000.000خشفُا أو غير ججاسي والزًً ال ًخعذ سكم أعمالهم , ججاٍس

بي جىذًذا لدصجُع الاظدثماس وجدذًذا IFU    ئن الخذكُم في ٌل    ظاس للخذ مً الغؾ والتهشب المٍش

بت , للمعإولُاث   . وال ًخدلم رلك ئال بىلع مبذأ املعاواة في جدلُم المٍش

 : أسباب اختيار املوضوع 
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 ألاسباب املوضوعية -    أ 

 .وبُعت الخخفق العلمي الزي أدسط فُه والزي له عالكت بالذساظت  

 : ألاسباب الذاثية -    ب 

بي وجلص ي للمفاهُم  - 1   .(الخذكُم )أو الاوعكاظاث الىاحمت عىه , املُىل الصخص ي للبدث في الخذكُم المٍش

أي  املعاًىت , املإظعت املتربق فيها ,  (الجامعت  ) مداولت الشبي بين والاوسجام بين املإظعاث العمىمُت – 2

 .واملىهج الخىبُلي , بين املىهج الىٍشي 

 : جكمً أهمُت الذساظت  : أهمية الدراسة 

ىت العمىمُت  - 1 ل الخٍض بت في الاكخفاد الىوني لخمٍى  .مً خالل املكاهت التي جدخلها المٍش

ىت العمىمُت واوعاػ الاظدثماس في ظُاق  -  2 ل الخٍض بت هى عىفش مً عىاـش جمٍى مً خالل املكلف بالمٍش

بي   .الخدفُل المٍش

بت والخذكُم واللىاةم – 3 بُت مً خالل إلابشاص بين المٍش  الخيعُم بين املإظعاث الاكخفادًت واملإظعت المٍش

 .املالُت 

 . بلىسة هٍم الخذكُم الجباتي في ٌل سفع وجدعين أداء املإظعت – 4

 :أهداف الدراسة 

 مداولت إلاحابت عً الدعاؤالث املىشوخت خىل صخت الفشلُاث  – 1

 مداولت ئبشاص  دوس جدلُم ملبذأ العذالت في الخدفُل للمإظعاث الجباةُت لمً أسلُت الخذكُم الجباتي - 2

بي ملاسهخا باملإظعاث  -  3 ئبشاص أو ئخفاء املإظعاث إلاكخفادًت  راث الخذكُم وهخاةجها في الخدفُل المٍش

 .وكزا العاةذ مً الاظدثماس لذيها , دون الخذكُم مً خالل الُذ العاملت 

 : ًمكً جلعُم خذود مزكشجىا ئلى :محددات الدراسة 

 . معخغاهم – خشوبت –جخمثل  في الذساظت املُذاهُت لذي املشكض الجىاسي للمشاةب :  الخذود املكاهُت  – 1

خ : الخذود الضماهُت - 2  /04/ 30 ئلى 2018 / 16/03اللُام بالذساظت املُذاهُت لذي املشكض الجىاسي مً جاٍس

2018.  
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 : منهج الدراسة 

وجفعير الخلاةم مً مذي , مً خالل مذي فهم   اعخمذها في دساظدىا على املىهج   الخفعيري الخدلُلي 

بي الجُذ لئلداسة , معاهمت الخذكُم الجباتي في جدلُم الشكابت على اللىاةم املالُت  ألحل الخدفُل المٍش

ت  عاث الجباةُت والخجاٍس كلاهىن المشاةب املباؼشة والشظىم املمازلت ,الجباةُت معخمذًً على الىفىؿ والدؽَش

ت ,  عاث NAA210وكزا كاهىن إلاحشاءاث الجباةُت ومعاًير الخذكُم الجضاةٍش ,  لشظالت املهمت وغيرها مً الدؽَش

فعىداول مً خالل اظخكؽاف وحعمُم البدث بهذف , ئلافت ئلى املضج بين املىهج الاظخكؽافي والاخخباسي 

اظدىادا على اللىاهين  أي جممين املفاهُم وجفاعلها في إلاواس الىٍشي , الفهم والشغبت في عشك هخاةج حذًذة 

ت  عاث الجباةُت الخجاٍس بِىما الاخخباس هى عملُت حعل هخاةج اظخكؽافُت أكثر عملُت باالعخماد على ,  والدؽَش

وكذ جم اظخخذام جلىُت دساظت الخالت باملشكض الجىاسي للمشاةب بحي , ألاظالُب املخخلفت خاـت الكمُت منها 

بىالًت معخغاهم وجذعُمها بالخدلُل البُاهاث كأداة الظخلشاء البُاهاث مً أحل اخخباس -  خشوبت -  ظكً 300

ت للٍاهشة العلمُت املذسوظت  ىل ئلى هخاةج جفعيًر  .فشلُاث الذساظت والـى

  : الدراسة صعوبات

جىاحه الىلبت في املجال الجباتي حملت مً الفعىباث وخاـت ئرا ما حعلم ألامش بالخيعُم بين 

 :املإظعاث املالُت العمىمُت واملإظعاث الاكخفادًت ومً أهم الفعىباث هجذ 

 .ـعىبت الخفىل على املعلىماث والاخفاةُاث مً ئداسة المشاةب بخعذد الدجج منها العش املنهي  -

 .هلق الكخب في هزا املجال وخاـت باللغت العشبُت  -

 : الدراسات السابقة 

 مىلىع أن الخٍىا مىه، حاهب أو البدث بمىلىع جخعلم التي و العابلت الذساظاث على اوالعىا خالل مً

 بؽكل كان الزي و الذساظت و البدث مً الكافي اللذس ئلى ًفل لم علمىا خذ على الجضاةش في الخذكُم الجباةُت

" كاهىن إلاحشاءاث الجباةُت  : "بعىىان كخاب منها املإلفاث بعن فىجذ املُذاهُت، على الذساظاث ٌعخمذ ال عام

والزي جىاول فُه مجمىعت مً اللىاهين "ًىظف دالهذة "للمدامي املعخمذ لذي املدكمت العلُا ومجلغ الذولت 

بت   الافت ئلى ألاخكام املخعللت باملهً وألاوؽىت , وإلاحشاءاث لخدذًذ الىٍام الجضافي لؤلظاط الخالع للمٍش

املإظعت " باإللافت ئلى كاهىن املداظبت الزي اؼخمل على الخيعُم بين املإظعت املالُت العمىمُت , املخخلفت 

بُت  ومنها , باإللافت ئلى سظاةل املاحعخير والذكخىسة . واملإظعاث الاكخفادًت مً خالل سكم أعمالها , " المٍش

داث "جدذ عىىان " كدمىػ ظمُت " سظالت ماحعخير للىالبت  دوس املشاحعت الجباةُت في جدعين حىدة الخفٍش

 " .الجباةُت 



 مقدمة عامة 
 

6 
 

 :ثقسيم املوضوع 

مً خالل ألاظئلت التي أزيرث في إلاؼكالُت فان إلاحابت عنها ظخكىن وفم خىت مً خاللها جبرص املشاخل 

التي مش بها الخذكُم الجباتي في ألاوهت ألاخيرة إلبشاص ألاهمُت التي ًلعبها الخذكُم الجباتي لخدلُم مبذأ العذالت 

 ومً هزا املىىلم اهخهجىا لزلك خىت كعمذ ئلى زالزت ففىل , إلاحخماعُت ئن وبم بؽكل حُذ 

ٌعالج , ًخممً الففل ألاول إلاواس الىٍشي للخذكُم الجباتي خُث كعمىا الففل ألاول ئلى زالر مباخث 

خُت خىل مفهىم الخذكُم أما املىلب الثاوي , املبدث ألاول أسبعت مىالب  املىلب ألاول جىاولىا فُه ملدت جاٍس

واملىلب الثالث فخىاولىا فُه أهذاف وأهمُت , فلذ كان على مجمل حعاٍسف الخذكُم وعىاـشه وفشوله 

  .معاًير وأهىاع الخذكُم : املىلب الشابع و, الخذكُم 

جىشكىا في , املبدث الثاوي جممً املفاهُم ألاظاظُت للخذكُم الجباتي فخم جلعُمه أًما ئلى زالزت مىالب 

أما املىلب الثالث , وفي املىلب الثاوي ئلى ماهُت الخذكُم الجباتي وأهىاعه , املىلب ألاول ئلى ماهُت الجباًت 

ُاجهفلذ جىاولىا فُه   . عالكت الخذكُم الجباتي بأهىاع أخشي للخذكُم وخفـى

بدُث كعمىا هزا الففل ئلى زالزت ,  الففل الثاوي الخامل لعىىان عالكت اللىاةم املالُت بالخذكُم الجباتي 

 .مباخث 

املىلب ألاول , املبدث ألاول جىشكىا فُه ئلى ماهُت اللىاةم املالُت وكعمىا مً خالله ئلى زالر مىالب سةِعُت

ش املالُتجىشكىا فُه ئلى   أهمُت وأهذاف اللىاةم جىشكىا فُه ئلى املىلب الثاوي و , مفهىم اللىاةم املالُت والخلاٍس

  . أهىاع اللىاةم املالُتفخىشكىا ئلىاملىلب الثالث أما , املالُت 

 دوس الخذكُم الجباتي في الشكابت على اللىاةم املالُت جىشكىا ئلىاملبدث الثاوي 

داث الجباةُت : املىلب ألاول  الخفٍش

داث الجباتي الخذكُم :الثاوي املىلب املداظبت  في الخدلُم و للخفٍش

داث الجباةُت   : املىلب الثالث  عالكت اللىاةم املالُت بالخفٍش

فلذ جىشكىا مً  الشكابت على اللىاةم املالُت و الخذكُم الجباتي الزي كان جدذ عىىان املبدث الثالث  :أما 

 :خالله ئلى زالر مىالب وهي 

الخدلُم والفدق الجباتي لللىاةم املالُت  : املىلب ألاول 

داث الجباةُت : املىلب الثاوي                                                                                                      عالكت اللىاةم املالُت بالخفٍش
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بي  الغؾ و الخذكُم :الثالث املىلب المٍش

– وفي الذساظت املُذاهُت للففل الثالث التي جممىذ التربق لذي املشكض الجىاسي للمشاةب بخشوبت 

 :والزي ؼملذ على الخىت الخالُت ,  معخغاهم 

  . معخغاهم  جلذًم حعٍشف خىل املشكض الجىاسي للمشاةب لىالًت : املبدث ألاول 

الهُكل الخىٍُمي لئلداسة الجباةُت : املىلب ألاول 

 CPIللمشاةب  الجىاسي  املشكض :الثاوي املىلب

 بللمشاب الجىاسي  املشكض هُاكل مهام  :الثالث  املىلب

بُت املخخلفت   : الثاوي املبدث  مجال ـالخُاث املشكض الجىاسي للمشاةب للمفالح المٍش

 املفلخت الشةِعُت للدعُير: املىلب ألاول 

 مفلخت املداظبت : املىلب الثاوي 

مفلخت اللبالت : املىلب الثالث 

 . جدلُلي لمً مإظعت فشدًت همىرج: املبدث الثالث 
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ل: ألا٫لالٟهل 

اع  الىٓغي إلَا

 للخض٤ُ٢ الجباثي
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 جمهيد 

ل ٖلى الًغاتب ألاملهالح الٟٗالت للمئؾؿاث الغ٢ابُت  أخض  صألااث الجباثي الخض٤ُ٢ ٌٗض ألاطل٪  ؾواء، خضّد

ٟحن الجباتُت الويُٗت ألاجدلُل ال٣غاع، اجساط ٖملُت في البالٛت لإل٦دؿاء ألا َمُت
ّد
 مسخل٠ ألا٦ك٠ للم٩ل

ت الاهدغاٞاث ُّد ب ل خاالث مسخل٠ م٩اٞدت الى باإلياٞت ألااملساَغ الًٍغ بي، ألاالتهغّدب ، الٛلّد  الى حهضٝ ما الًٍغ

بُت، ألا هٓمت لل٣واهحن امخثا٫ املئؾؿاث مضى مً الخؤ٦ض ا ألاصعاؾت املساَغ ألاج٣ُُم الًٍغ  الخؿاباث ٖلى جؤزحَر

ل.املالُت ألاالبُاهاث

ل:مباخث زالزت الى الٟهل َظا بخ٣ؿُم ٢مىا الجباثي الخض٤ُ٢ ٖلى أ٦ثر الخٗٝغ ألابٛغى

 :للجدذ املُالب  عبٗت ألاهي ل,لجم الخؼسق فيه إلى الخدكيم بشيل عام: اإلابدث ألاول 

سُت خو٫ جُوع الخض٤ُ٢ :لاملُلب  ألا٫  لملدت جاٍع

غألايه:لاملُلب الثاوي  ىانٍغ ألٞا  حٗاٍع٠ ٖامت للخض٤ُ٢ ألٖا

أَضاٝ ألاأَمُت الخض٤ُ٢   :لاملُلب الثالث 

لمٗاًحر ألاأهوإ الخض٤ُ٢ :لاملُلب الغاب٘ 

ل:لألا 

ألا٢ض ٢ؿم الى املباخث الثالر لل,لاإلافاهيم ألاطاطيت للخدكيم الجبائي : الظي ٧ان جدذ ٖىواناإلابدث الثاوي 

 : جُت 

لماَُت الجباًت :لاملُلب  ألا٫ 

لماَُت الخض٤ُ٢ الجباثي ألاأهواٖه :لاملُلب الثاوي 

ٖال٢ت الخض٤ُ٢ الجباثي بؤهوإ أزغى للخض٤ُ٢ ألازهونُاجه :لاملُلب الثالث 

ل:أما 

ألا٢ؿم الى زالر , واكع الخدكيم الجبائي في الجصائس :  ٣ٞض ٧ان جدذ الٗىوان  حي ط٦ٍغ اإلابدث الثالث

 :لمُالب أًًا ألاهي 

بي ملداؾبت امل٩ل٠ :لاملُلب  ألا٫  بتالخض٤ُ٢ الًٍغ لبالًٍغ

ؾحر الخض٤ُ٢ الجباثي  ألاهخاتجه  ل:لاملُلب الثاوي 

ل

ل

ل

ل
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 ماهيت الخدكيم: اإلابدث ألاول 

َا الجمُٗاث بلأنبدذ حٗملٞهو مً املوايُ٘ التي ,لًلٗب الخض٤ُ٢ صألاعا مهما في الخُاة الا٢خهاصًت 

اث املخ٣ضمت أ٧اصًمُا يألا,لأَمُت زانت ألاحُٗيها املهىُت في حمُ٘ أهداء الٗالم  ألاألحل ,لٖخبر صعاؾخه مً املويٖو

ألاال٣واهحن ألا هٓمت ,لٞهم َظٍ املاصة بالك٩ل الجُض ٖلُىا املام املباصة املداؾبُت ألاالجباتُت املخٗاٝع ٖليها 

.لفي طل٪ ال٣ُغ أألا عبما ٖاملُا ؾخوخاة الم

ألاحضألا٫ ,لألاالتي حكمل املحزاهُت الٗامت ل(ال٣واتم املالُت )ان ٚغى مض٤٢ الخؿاباث مً جض٤ُ٢ البُاهاث 

ىت ألاحضألا٫ خغ٦ت عإألاؽ  موا٫ ,لخؿاباث الىخاتج  ألازانت امللخ٣اث التي ,للباإلياٞت الى حضألا٫ جض٣ٞاث الخٍؼ

ألا٧ل طل٪ ألحل ابضاء عأي ٞني مداًض ألامؿخ٣ل مً املض٤٢ خو٫ َظٍ ,لهي الغمؼ أألا الخلخُو الكامل ل٩ل َظا 

:للالبُاهاث املالُت لضٖم الث٣ت بحن الجهاث الٗضًضة منها 

البىو٥ ألااملئؾؿاث املالُت  -

الضاتىحن  -

بُت  -ل الجهاث الخ٩ومُت املخٗضصة ٧املئؾؿاث الًٍغ

ل1املؿدثمغألان -

خيت خىل جؼىز مفهىم الخدكيم : اإلاؼلب ألاول  إلادت جاٍز

حؿخمض مهىت الخض٤ُ٢ وكؤتها مً خاحت إلاوؿان الى الخد٤٣ مً صخت البُاهاث املداؾبُت التي ٌٗخمض ٖليها في 

خُث ,لألا٢ض ْهغث َظٍ الخاحت أألاال لضى الخ٩وماث ,لألاجؤ٦ض مً مُاب٣ت جل٪ البُاهاث للوا٢٘ ,للاجساط ال٣غاع

ون ألاالُوهان ٧اهذ حؿخسضم  املض٣٢حن  سُت ٖلى أن خ٩وماث ٢ضماء املهٍغ لخؤ٦ض مً صخت ٫جض٫ الوزات٤ الخاٍع

,لألاالسجالث للو٢ٝو ٖلى مضى صختها ل,لبالضٞاجغألا٧ان املض٤٢ ٌؿخم٘ الى ال٣ُوص املثبخت ,لالخؿاباث الٗامت 

٨ظا هجض أن ٧لمت الخض٤ُ٢ مكخ٣ت مً ال٩لمت الالجُيُت ألامٗىاٍ ٌؿخم٘  .لألَا

٘ المل في الا٢خهاصبزم احؿ٘ هُا١ الخض٤ُ٢ ٞكمل ألاخضاث ال٣ُإ  الخام  زهونا ,زخلٟت الموكآث المألا,لقاَع

ل         2. هٓام ال٣ُض املؼصألاج ببجبإبٗض الخُوع الظي خضر في ٖلم املداؾبت 

ش ًضع٥ بؤن َظٍ  زحرة حاءث هدُجت الخاحت املاؾت لهاالخض٤ُ٢ان املخدب٘ ألزغ   بُٛت بؿِ الغ٢ابت ل,ل ٖبر الخاٍع

أألا أصخاب املا٫ ألاالخ٩وماث ٖلى الظًً ٣ًومون ,لأألا الجماٖاث ,لمً َٝغ عإؾاء ال٣باتل 

.لأألا بالضٞ٘  ألاالاخخٟاّ باملواص في املسؼألاهاث هُابت ٖنهم ,ل بالخدهُل 

                                                           
ت والعمليت –  مدخل إلى الخدكيم :"َاصي الخمُمي  1 .ل13م ل,ل2006,لالاعصن ,لٖمان ,لالُبٗت الثالثت  ,لصاع ألااتل لليكغ ألاالخوػَ٘ ,ل"مً الىاخيت الىظٍس
ٖمان ,للى ألاالُبٗت  ,لمئؾؿت الوعا١ لليكغ ألاالخوػَ٘ ,ل "IIA اإلاعاًير الدوليت الصادزة عً  قدليل الخدكيم الداخلي وف",لزل٠ ٖبض هللا الواعص  2

ل.ل26ل,ل25م ,ل م 2014,ل عصن 
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ُىت  َضاٝ املخوزاة منها مً حهت  ألاالخض٤ُ٢ان الخُوعاث املخالخ٣ت للمغاحٗت ألامً حهت أزغى ,ل ٧اهذ َع

غ َظٍ  زحرة مً الجاهب الىٓغي بُٛت حٗلها جخماش ى ألاالخٛحراث ال٨بحرة  ٧اهذ هدُجت للبدث املؿخمغ لخٍُو

تها الخغ٦ت الخجاعة الٗاملُت   ل1.ألاالا٢خهاص الٗالمي بك٩ل ٖام ,لالتي ٖٞغ

بت بوحوص ,لألال٨ً الخٛحر الظي َغأ َو لالٖتراٝ ,لٞبن الهضٝ الغتِس ي للخض٤ُ٢ َو ا٦دكاٝ الٛل ألاالخُؤ  ألاالٚغ

ما صٖذ الخاحت للخض٤ُ٢ ؾواء في مجا٫ املداؾبي املالي ,للهٓام مداؾبي ألحل الخؤ٦ض مً ص٢ت ال٣واتم املالُت

بُت مً ٢بل شخو مؿخ٣ل ألامداًض   ألا٢ض هو نغاخت ٖلى طل٪ ٢اهون ,لأألا ختى في مجا٫ الجباًت الًٍغ

لحن ,ل  مغ الظي أصى الى جُوع مهىت الخض٤ُ٢  ,1862الكغ٧اث الاهجلحزي لؿىت  ألايغألاعة ألاحوص أشخام مَئ

تراٝ بؤَمُت الغ٢ابت الضازلُت بؿبب الاٖخ٣اص الؿاتض في ,لألامضعبحن لل٣ُام بهظٍ املهمت  في َظٍ الٟترة لم ًخم الٖا

لألافي ,لالغ٢ابت جخم بواؾُت ال٣ُض املؼصألاج  ألاأن . ٧ان جض٣ُ٢ا جٟهُلُا لجمُ٘ الٗملُاث  الخض٤ُ٢ طل٪ الو٢ذ بؤن

اتضتها للمئؾؿاث 1933الى ل1900 ,ل اٖتٝر ٦خاب املداؾبت ألاالخض٤ُ٢ بًغألاعة أَمُت الغ٢ابت الضازلُت ألٞا

تراٝ بؤَمُت الخض٤ُ٢ الخاعجي  اصة الٖا ألاأن أألا٫ مً اٖتٝر بهظٍ  َمُت  ؾخاط ص٦س ي الظي بحن أن ,لألا٦ظل٪ ٍػ

:ل2هٓام الغ٢ابت الضازلُت الٟٗالت ٌٗوى ًٖ الخض٤ُ٢ الخٟهُلي التي أنبدذ البوابت الغتِؿُت ٫

.لجدضًض املغ٦ؼ املالي ألاعبدُت املئؾؿت ل-

.لا٦دكاٝ الٛل ألاالخُؤ ل-

خيت للمساحعت والخدكيم  (01)الجدول زكم   3ًىضح مخخلف اإلاساخل الخاٍز

 الٟترة هواحي التر٦حز  ؾباب

ٖضم ألاحوص أؾالُب ع٢ابُت ألاإلاصاعة 

 بواؾُت املال٪

 1950ل٢بل ؾىت  التر٦حز ٖلى الؿغ٢اث ألاا٦دكاٞها

 1960-ل1950 التر٦حز ٖلى الٟٗالُت هخاتج الخغب الٗاملُت

غ املالُت الخدو٫ الى املل٨ُت الٗامت  1970ل–ل1960 التر٦حز ٖلى ص٢ت الخ٣اٍع

 1980ل–ل1970 التر٦حز ٖلى ص٢ت الغ٢ابت الضازلُت جضزل  حهؼة الخ٩ومُت

ما٫ ما٫ جٟص ي  زُاء ألااجهُاع في مجا٫ ٖ  ,لالتر٦حز ٖلى الؿلو٦ُاث مجا٫ ٖ 

غ املالُت  ألا زُاء الخ٣اٍع

 1990ل–ل1980

البدث ٖلى أؾالُب حضًضة مثل الٗوملت 

... 

التر٦حز ٖلى الخوحهاث هدو مجا٫ 

ما٫  ٖ 

 2000ل–ل1990

التر٦حز ٖلى املساَغ مً زال٫ جض٤ُ٢  جٟص ي  زُاء ألاالاجهُاعاث  2013ل–ل2000

                                                           
اث الجامُٗت ,ل"ؤلاػاز الىظسي واإلامازطاث الخؼبيليت – اإلاساحعت والخدكيم الحظاباث ":لألامؿٗوص نض٣ًي ,لمدمض التهامي الُواَغ  1 ,لصًوان املُبٖو

ل.ل7ل,ل6م ,لل م 2005,لالجؼاتغ –لبً ٨ٖىون ,لالُبٗت الثالثت 
ل.ل18,ل17م ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ م:لَاصي الخمُمي  2
ل.ل44م ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ :للزل٠ ٖبض هللا   3

ل
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 الٗملُاث

ل

ف عامت للخدكيم وعىاصسه وفسوطه  : اإلاؼلب الثاوي  حعاٍز

مفهىم الخدكيم  - 1

ف اإلاخعازف عليها  1 – 1 : ًمىً اهجاش الخدكيم في مجمىعت مً الخعاٍز

٨ُحن الخض٤ُ٢ بؤهه : الخعٍسف ألاول  احغاءاث مىٓمت ألحل الخهو٫ ٖلى  صلت "ل :ٖٝغ اجداص املداؾبحن  مٍغ

ُت ل( عنضة )املخٗل٣ت بال٣غاعاث  لخدضًض صعحت الٗال٢ت بحن ,لالا٢خهاصًت ألا خضار ألاج٣ُُمها بهوعة مويٖو

 . 1"لألام٣ُاؽ مٗحن ألااًها٫ الىخاتج الى املؿخُٟضًً,لَظٍ إلا٢غاعاث 

ف   ٖملُت مىخٓمت للخهو٫ ٖلى ال٣غاتً املغجبُت بالٗىانغ الضالت ٖلى  ":ٖٝغ الخض٤ُ٢ بؤهه   : الثاوي الخعٍس

ُت لٛغى الخؤ٦ض مً صعحت مؿاًغة َظٍ الٗىانغ للمٗاًحر ,ل خضار الا٢خهاصًت  ٣ت مويٖو ألاج٣ُُمها بٍُغ

ُت  غاٝ املٗىُت ,لاملويٖو لل.2"زم جونُل هخاتج طل٪ الى َ 

ف  ٖملُت ٞدو مؿدىضاث ألاصٞاجغ ألاسجالث امليكؤة ٞدها ٞىُا :" الخض٤ُ٢ بمٗىاٍ املنهي ٌٗني  :الثالثالخعٍس

غ املالُت للميكؤة مٗخمضا في طل٪ ,لاهخ٣اصًا مداًضا للخد٤٣ مً صخت الٗملُاث  ألاابضاء الغأي في ٖضالت الخ٣اٍع

 .3"ٖلى ٢وة ألامخاهت هٓام الغ٢ابت الضازلُت 

ف  ,ل٣ًهض بخض٤ُ٢ الخؿاباث ٞدو أهٓمت الغ٢ابت الضازلُت ألاالبُاهاث ألااملؿدىضاث  : " السابع الخعٍس

ب٣هض الخغألاج بغأي ٞني ,لألاالخؿاباث ألاالضٞاجغ الخانت باملكغألإ جدذ الخض٤ُ٢ ٞدها اهخ٣اصًا مىخٓما 

ألامضى  ,لمداًض ًٖ مضى صاللت ال٣واتم املالُت ًٖ الوي٘ املالي لظل٪ املكغألإ في جهاًت ٞترة ػمىُت مٗلومت 

ا لىخاتج أٖماله مً عبذ أألا زؿاعة َغ  . 4 "جهٍو

 حعٍسف اإلادكم  2 – 1

مداًض للخغألاج بغأي خو٫ ٖضالت ال٣واتم املالُت ًيخسب مً الهُئت َبُعي ٧ل شخو ":  ٌعسف اإلادكم بأهه 

ألاالكغ٦ت مدضألاصة  املؿئألالُت ؾواء مض٤٢ ألااخض ,لالٗامت ل٩ل مً الكغ٦ت املؿاَمت ألاقغ٦ت الخونُت باألؾهم 

أألا أ٦ثر مً بحن مض٣٢حن الخؿاباث املغزو لهم ملؼاألالت املهىت ملضة زالر ؾىواث ٢ابلت للخجضًض باليؿبت 

ٌ مجلـ إلاصاعة بخدضًض,لألاج٣ضع بض٫ أحٗابهم ,لملداٞٔ الخؿاباث ٢ابلت للخجضًض مغة ألااخضة   أألا جٍٟو

 ل.5"لأحٗابه

                                                           
للل.20م ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ :لَاصي الخمُمي ل 1
ت - جدكيم الحظاباث اإلاعاصس ":لٚؿان ٞالح املُاعهت ل 2 ل2006,ل عصن ,لٖمان ,لالُبٗت  ألالى ,لصاع املؿحرة لليكغ ألاالخوػَ٘ ألاالُباٖت ل,ل"الىاخيت الىظٍس

لل.13م ,
لل.7م ل,ل2005,ل عصن ,لٖمان ,لالُبٗت الثاهُت ,صاع نٟاء لليكغ ألاالخوػَ٘ ,ل"لاملضزل الى الخض٤ُ٢ الخضًث :ل"أخمض خلمي حمٗت  ل 3

 
لل.19م ل,ل2012,ل عصن ,لٖمان  ,لالُبٗت  ألالى ,لصاع ألااتل لليكغ ألاالخوػَ٘  ل,ل"الخدكيم والسكابت في البىىن ":لللزالض أمحن ٖبض هللا  4
ل.ل79م ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ :لٚؿالن ٞالح املُاعهت ل-ل 5
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عىاصس الخدكيم  - 2

  : ألاهي مجمل الٗىانغ املخوزاة ألامً الًغألاعي اجباٖها ألااملخمثلت في 

بها و: الفدص  اي ,ل٣ًهض به  الخؤ٦ض مً صخت ألاؾالمت ال٣ُاؽ الٗملُاث التي جم حسجُلها ألاجدلُلها ألاجبٍو

.لٞدو ال٣ُاؽ الخؿابي للٗملُاث املالُت الخانت باليكاٍ املدضص للمكغألإ 

٣ًهض به ام٩اهُت  الخ٨م ٖلى نالخُت ال٣واتم املالُت النهاتُت ٦خٗبحر ؾلُم لىدُجت أٖما٫ املكغألإ : الخدليم 

ُٟخان مترابُخان ٣ًهض بهما جم٨حن ألامً َظا املىُل٤,لًٖ ٞترة ػمىُت مٗىُت    ٞبن الٟدو ألاالخد٤ُ٣ ألْا

املض٤٢ مً ابضاء عأي ُٞما اطا ٧اهذ ٖملُت ال٣ُاؽ للمٗامالث املالُت ٢ض أًٞذ الى ازباث نوعة ٖاصلت 

.للىدُجت أٖما٫ املكغألإ ألامغ٦ٍؼ املالي 

س  غ ٣ًضم الى مً حهمه  مغ صازل املكغألإ ألازاعحه: الخلٍس و بلوعة هخاتج الٟدو ألاالخد٤ُ٣ ألاازباتها في ج٣ٍغ  . ألَا

 1فسوض الخدكيم  - 3

ٟها  بهٟت ٖامت ٖلى أجها مٗخ٣ضاث ألامخُلباث أؾاؾُت ؾاب٣ت حٗخمض ٖليها ل(الٟغألاى ل)ًم٨ً حٍٗغ

.لألاال٣واٖض  زغى ,لألاامل٣ترخاث ألاالخونُاث ,ل ٩ٞاع ألااملٗخ٣ضاث 

ت الخض٤ُ٢ بهٟت ٖامت ٖلى الٟغألاى  ؾاؾُت الخالُت  :لألاحٗخمض هٍٓغ

أال ٩ًون َىا٥ حٗاعى مخو٢٘ أألا مدخمل في املهالح بحن املض٣٢حن املٗخمضة ٖلى البُاهاث ألااملٗلوماث  -

 .املالُت 

ىا املض٤٢ ال ًخًمً الدؿُحر  -  .ًخهٝغ املض٤٢ في أصاء ٖمله ٦مض٤٢ ٣ِٞ ألَا

 .ألاالتي ًخم اؾخدضاثها مُل٣ا ,لالتزام املض٤٢ بؿلو٥ ألا٢واٖض املهىت املخٗاٝع ٖليها  -

م امليكؤة جد٣ُ٣ها ًم٨ً ٞدهها ألامغاحٗتها ألاالخد٤٣ مً مضى نض٢ها - ,للالىخاتج الا٢خهاصًت التي جٖؼ

 .بمٗنى أزغ ًم٨ً جض٣ُ٢ها 

حر ام٩اهُت أ٦بر مً البُاهاث ألااملٗلوماث املالُت املخاخت ,لجواٞغ هٓم الغ٢ابت الضازلُت الجُضة  -  .ٌٗنى بخٞو

 .ألاجد٤ُ٣ الغبدُت ل بى٣اٍ ال٠ًٗ ألامٗالجتها ألاه٣اٍ ال٣وة ألاجضُٖمها  الؾخدضار إلاهخاجالخيبئ -

,لان الٗغى الهاص١ ألاالٗاص٫ لل٣واتم املالُت ٌٗنى يمىُا اؾخسضام املباصة املداؾبُت املخٗاٝع ٖليها  -

ل.ألاامل٣بولت ٢بوال ٖاما 

 

 

 

 
                                                           

الُبٗت ,ل" مشاول الخؼبيم العملي – اإلاعاًير واللىاعد – ؤلاػاز الىظسي – أصىل وكىاعد اإلاساحعت والخدكيم الشامل "ل:للمدمض الؿُض ؾغاًال-ل 1

ت  ,لبضألان ط٦غ صاع اليكغ ألاالخوػَ٘ ,ل ألالى  لل.32م ل,ل2007,لمهغ ,لإلاؾ٨ىضٍع
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أهداف وأهميت الخدكيم   : اإلاؼلب الثالث 

 1أهداف الخدكيم  - 1

ً َظا الغأي ًلؼم ,لجمثل  َضاٝ بهٟت ٖامت الٛاًاث املغحو جد٣ُ٣ها مً وكاٍ مٗحن جد٤ُ٣ ٫ألالٛغى ج٩ٍو

:ل ألاالتي جخلخو في الخض٤ُ٢ ألاالخد٤ُ٣ مً الٗىانغ الخالُت ةياؽأَضاٝ الخض٤ُ٢  ؽ

 .ص٢ت ألاصخت ٖغى ال٣واتم املالُت  -

ُت ألاصخت الٗملُاث املالُت التي جمذ زال٫ الٟترة  -  .قٖغ

غ املالُت  - م ٖىانغ اليكاٍ في ال٣واتم ألاالخ٣اٍع  .ج٣ٍو

.لالوحوص املاصي لهظٍ الٗىانغ اململو٦ت  -

 أهميت الخدكيم  - 2

حٗوص أَمُت الخض٤ُ٢ الى ٧وجها ألاؾُلت ال ٚاًت  -ل

ان ال٣ُام بٗملُت الخض٤ُ٢ ًجب أن جسضم الٗضًض مً الٟئاث التي لها مهلخت في الخٗٝغ ٖلى ٖضالت املغ٦ؼ -ل

.لاملالي للميكؤة 

ٌٗخبر الخض٤ُ٢ مهما إلصاعة املكغألإ مً زال٫ اٖخماصَا املد٨م للخسُُِ ألازغألاج بغأي ٞني مداًض ًضٞ٘ -ل

ل.ل٢غاع املض٤٢ مً الضعحت  ألالى باٖخباٍع املؿئألا٫ ٖلى ٧ل الىخاتج املسولت الُه ملؿاًغة اجساط ال٣غاع مً زال٫ 

.لجوحُه الاؾدثماع ألااملضزغاث  مً زال٫ جض٤ُ٢ ال٣واتم املالُت -ل

مً ,لألاأحهؼة الضألالت املسخلٟت ٖلى ال٣واتم املض٣٢ت في أٚغاى الخسُُِ ألاالغ٢ابت ,لاٖخماص الهُئاث الخ٩ومُت -ل

اهاث لبٌٗ الهىاٖاث ,لألاجدضًض  ؾٗاع ,لٞغى الًغاتب زال٫  غ إلٖا .لألاج٣ٍغ

خماص ٖلى ه٣اباث الٗما٫ في مٟاألاياتها م٘ إلاصاعة بكؤن  حوع -ل ألااملكاع٦ت في  عباح ألاما قابه  ,لالٖا

:لل2ألاالك٩ل الخالي ؾُوضح أ٦ثر الُالبت لخضماث الخض٤ُ٢ ألااملٗلوماث ًٖ املئؾؿت 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ل34ل,ل33م ,لم ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ :لمدمض الؿُض ؾغاًا ل-ل 1

 2- Séminaire sur l’audit et le commissaire au compte, journée d’étude le 21-22 mars 2000.  
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ل1ألاػساف الؼالبت لىخائج الخدكيم   :  01الشيل زكم 
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ت إلى الخؼبيم:ل مدمض بوجحن:اإلاصدز اث الجامُٗت، اإلاساحعت ومساكبت الحظاباث مً الىظٍس ,ل2003أ٦خوبغ ، صًوان املُبٖو

ل10م

٩ٞل ما ؾب٤ الخُغ١ الُه ٌٗبر لىا ًٖ مضى أَمُت الخض٤ُ٢ باٖخباٍع  صاة  ؾاؾُت للخد٤٣ مً مضى صخت 

البُاهاث ألااملٗلوماث التي ج٣ضمها املداؾبت ألاالخض٤ُ٢ ، ألامً َىا ؾيخُغ١ الى  َضاٝ التي ألاحضث مً أحلها 

.لمهىت الخض٤ُ٢ 

معاًير وأهىاع الخدكيم  :  اإلاؼلب السابع  

معاًير الخدكيم   - 1

ت ال٣واٖض ألااملباصة  ؾاؾُت الواحب  اجباٖها ٖىض ال٣ُام بٗملُاث الخض٤ُ٢ ألاحٗخبر َظٍ  جخمثل في مجمٖو

ُت الٗمل الظي ٣ًوم به ل,لاملض٤٢املٗاًحر بمثابت م٣اًِـ لخ٣ُُم ٦ٟاءة  ل.ألاهٖو

اث عتِؿُت ألاهي  :للألاجخًمً زالر مجمٖو

  :General standards  2 اإلاعاًير العامت  - 1  - 1

ً الظاحي  ت مً املٗاًحر املخٗل٣ت بالخ٩ٍو :للأألا الصخص ي ملً ؾحزاألالون مهىت الخض٤ُ٢ ألاحكمل ما ًلي ,لألاهي مجمٖو

غ في املض٤٢ ال٣ضعة الالػمت مً الخؤَُل الٗلمي ألاالٗملي  : اإلانهي الخأهيل  - 1 -  1 -  1 لل.ًجب أن جخٞو

                                                           
ت إلى الخؼبيم"للل:لمدمض بوجحنل-ل 1 اث الجامُٗت، أ٦خوبغ ل"لاإلاساحعت ومساكبت الحظاباث مً الىظٍس .ل10:ل، م2003، صًوان املُبٖو

 
لل.42ل,ل39,لم ,لم ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ :لزالض أمحن ٖبض هللا ل-ل 2
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ت مً ال٣واهحن ألااملٗاًحر  ت مً ,لفي الجؼاتغ ٣ٞض اؾدىض جىُٓم مهىت الخض٤ُ٢ الى مجمٖو ألا ألاامغ ؾمُت بمجمٖو

ُٗت ألاال٣اهوهُت املخٗل٣ت بًبِ مهىت املداؾبُت الهاصعة مً ألاػاعة املالُت جدذ اقغاٝ  الىهوم الدكَغ

ت الٗامت للمداؾبت  ل.املضًٍغ

صاتما  مض٤٢ الخؿاباث أن ًلتزم ٖلى: Independence 1 الحياد واإلاىطىعيت  والاطخلالليت  -  2 - 1 – 1

ضا مً الث٣ت ٖلى البُاهاث الخؿابُت التي ًبضي عأًه ٞيها  زهونا ألاأن ,لباؾخ٣ال٫ ج٨ٟحٍر ألاأن ًًٟي مٍؼ

م ٌٗخمضألان ٖلى عأي املض٤٢ بهٟخه زبحرا مؿخ٣ال أألا مداٞٔ ,لالضاتىحن  حَر ً ألاالضألااتغ الغؾمُت ألٚا ألااملؿدثمٍغ

ُت ,لالخؿاباث مؿخ٣ال ألامداًضا  .ل جدحز  أيصألانلألابأي الٗمل بجزاَت ألامويٖو

ٖلى املض٤٢ أن ًبظ٫  : Due Audit Care (الحرز اإلانهي اإلاعلىل  ) العىاًت والجىدة في العمل  -3 – 1  –1

غ النهاثي   ,لالٗىاًت  املهىُت امل٣ٗولت في ٖملُت الخض٤ُ٢  ألافي ألاي٘ الخ٣ٍغ

معاًير العمل اإلايداوي   - 2 -  1

٦ما جبرػ لىا َظٍ املٗاًحر أَمُت ,لألاإلاحغاءاث الٟىُت ,لألاجغجبِ َظٍ املٗاًحر بسُواث جىُٟظ ٖملُت الخض٤ُ٢ 

ل:ل2 ألاحكمل زالر مٗاًحر ألاهيالازخباعاثالضعاؾت ألاج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت ألامً زم جدضًض حجم 

ألاإلاقغاٝ ,لًجب أن ًخم جسُُِ الٗمل ألاجسهُو املهام ٖلى املؿاٖضًً :  الخخؼيؽ وؤلاشساف  - 1 – 2 - 1

غج٨ؼ َظا املُٗاع ٖموما ٖلى ٖىهغ الو٢ذ مً خُث ,لٖليهم ٖلى هدو مالتم  :للألٍا

ل.جو٢ُذ حُٗحن املض٤٢ الخاعجي ل*

ل.جو٢ُذ ال٣ُام بالخض٤ُ٢ ل*

لل.جو٢ُذ جىُٟظ احغاءاث الخض٤ُ٢ل*

ألاحٗني يغألاعة ٢ُام املض٤٢ بٟهم ألاج٣ُُم ألاصعاؾت لىٓام : دزاطت وجلييم هظام السكابت الداخليت  - 2 – 2 –  1

ضاص الخسُُِ خماص ٖليها إٖل لخدضًض َبُٗت ألاجو٢ُذ ألامضى الازخباعاث  , الغ٢ابت الضازلُت لخدضًض مضى الٖا

م٨ً للمض٤٢ صعاؾت ألاج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت مً زال٫ ججمُ٘ ,به  ًجب ال٣ُام الخض٤ُ٢ الظي  ألٍا

:للاملٗلوماث ًٖ امليكؤة بالوؾاتل الخالُت 

الون٠ ال٨خابي لىٓام الغ٢ابت الضازلُت  *

اؾخسضام زغاتِ الخض٤ٞ لون٠ هٓام الغ٢ابت الضازلُت  *

٣وم مً زاللها املض٤٢  املالُت اٖضاص ال٣واتم*  ألاع٢ت ٖمل ببٖضاص اؾخ٣هاء ًٖ هٓام الغ٢ابت الضازلُت ألٍا

:لجخًمً 

ل.ه٣اٍ ال٣وة ألاه٣اٍ ال٠ًٗ لىٓام الغ٢ابت الضازلُت -ل

ل.الخونُاث امل٣ترخت للميكؤة مدل الخض٤ُ٢ -ل

                                                           
لل.2018لل,ل2017,لقٗبت جض٤ُ٢ املالي ألامغا٢بت الدؿُحر ,لصعألاؽ ملدايغة  ؾاب٣ت لؿىت زاهُت ماؾخحر ,ل"لمغاحٗت ألاالخض٤ُ٢ الجباثي:ل"مكهوص الخبِب -ل 1
لل.28ل,ل27م ,لم ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ :لأخمض خلمي حمٗت -ل 2
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ل.جوؾُ٘ احغاءاث الخض٤ُ٢ -ل

ل.ازخهاع احغاءاث الخض٤ُ٢ -ل

خماص ٖلى أٖما٫ املض٣٢حن الضازلُحن -ل ل.الٖا

اعؾا٫   ألاالاؾخٟؿاعاث ألال,لاملالخٓاث ألا,لمً زال٫ الٟدو : الحصىل على ألادلت اليافيت  - 3 – 2- 1

غ أؾاؽ مىاؾب للخونل ا٫ عأي في ال٣واتم املالُت مدل الخض٤ُ٢ املهاص٢اث  . ختى ًخٞو

س اإلادكم  ) معاًير الخدكيم  - 3 – 1   (جلٍس

غ النهاثي  ألاحكمل أعب٘ مٗاًحر ألاهي  ت مً املٗاًحر املخٗل٣ت ب٨ُُٟت اٖضاص الخ٣ٍغ :للألاهي مجمٖو

جدضًض ما اطا ٧اهذ البُاهاث ألاال٣واتم املالُت جخ٤ٟ م٘ املباصة ألاال٣واٖض املداؾبُت املخٗاٝع ٖليها  ل–ل1

.لزباث جُب٤ُ املباصة املداؾبُت بحن ٞتراث املداؾبُت ل–ل2

غ املض٤٢ جدضًض ما اطا ٧ان الاٞهاح ًٖ املٗلوماث في ال٣واتم املالُت مالتم ام ال ل–ل3 .ل٣ًخط ي مً ج٣ٍغ

غ عأي املض٤٢ في ال٣واتم املالُت ٧وخضة ل–ل4 أألا جويُذ اؾباب ٖضم ام٩اهُت الخٗبحر ,لًجب ان ًخًمً الخ٣ٍغ

غ ب,لألاصعحت مؿئألالُخه التي ًخدملها ,لٌ زهاتو ٖملفي طل٪ موضخت ,لًٖ َظا الغأي  بمثابت خُث ٌٗخبر الخ٣ٍغ

ل.ال٣ُمت املًاٞت بٗض ازباث مهمخه 

لِؿذ الؼامُت ألال٨نها جئزغ ٖلى املئؾؿت  :لألاالخونُاث للللللللللللللللللل

غ املض٤٢ في  م٨ً جويُذ أهوإ ج٣اٍع :ل1ألٍا

و الغأي الظي ال ًخًمً جدٟٓاث :لالىظيفلالسأي- .ل ألَا

و الغأي الظي ًخًمً بٌٗ الخدٟٓاث :لاإلاليدلالسأي- .ل ألَا

و ٖضم ابضاء أي عأي في ال٣واتم املالُت : السأي الظلبي - .لألَا

و الغأي الظي ًئ٦ض بؤن ال٣واتم املالُت ال حٗبر بهوعة صخُدت ألاناص٢ت ًٖ املغ٦ؼ املالي : السأي اإلاعازض - ألَا

 ل.ألاهخاتج أٖما٫ امليكؤة

ل2ًوضح الٗال٢ت بحن الٟغألاى ألااملٟاَُم ألااملٗاًحر ألا َضاٝ الخض٤ُ٢  : 02حدول زكم 

أهداف الخدكيم معاًير الخدكيم مفاهيم الخدكيم فسوض الخدكيم 

ب ال٩افي ألا املىاؾبالؿلو٥  زالقي .لال حٗاعى مدخمل في املهالح ل–ل1 - .لالخضٍع

- .لالاججاٍ ال٣ٗلي املداًض الاؾخ٣ال٫ .لجهٝغ املض٤٢ ٦مض٤٢ ٣ِٞ ل–ل2

الٗىاًت املهىُت .لالتزاماث املالُت ل–ل3

الواحبت 

الاججاٍ ال٣ٗلي املداًض ألاالٗىاًت املهىُت 

.لالالػمت 

 -

.لالاقغاٝ ألاالخسُُِ -أصلت الازباث .لال٣ابلُت للخد٤٣ ألاالخض٤ُ٢ ل–ل4

.لصعاؾت ألاج٣ُُم الغ٢ابت الضازلُت -

-ل

                                                           
للل.30م ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ :لأخمض خلمي حمٗت ل-ل 1
.لل35م ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ :لمدمض الؿُض ؾغاًا ل-ل 2
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غ ا٫ع٢ابت ا٫هٓام ل–ل5 صازلُت حُض ًٞو

.لصعحت ز٣ت أ٦بر في املٗلوماث املالُت 

ل 

ل

خماص ٖلى ٦ٟاءة  لفي  صاء إلبغاػ لالٖا

ُت ألامدخوىل .ل أصلت الازباث قٖغ

صخت ابغاػ -ل

الٗملُاث 

ُت -ل قٖغ

الٗملُاث 

املل٨ُت -ل

الخ٣ُُم -ل

 الوحوص-ل

 

ضالت ٖغى ال٣واتم ل–ل6 نض١ ألٖا

املالُت ٌٗنى يمىُا اجبإ ال٣واٖض 

املداؾبُت املخٗاٝع ٖليها ألااملٗاًحر 

.لامل٣غعة 

ضالت  نض١ ألٖا

ٖغى ال٣واتم 

املالُت 

:لال٣واتم املالُت جخمحز ب-

الالتزام بال٣واٖض ألااملباصة املخٗاٝع –أ 

.لٖليها 

.لالالتزام باملٗاًحر املداؾبُت–لب 

.لالاحؿا١ ألاالترابِ –لج 

.لإلاٞهاح املىاؾب ًٖ املٗلوماث –لص 

.لٌابضاء الغأي أألا الامخىإ ًٖ–لٌ 

ٖغى ال٣واتم 

غ املالُت  ألاالخ٣اٍع

أهىاع الخدكيم والجهاث اإلاظخفيدة منها   - 2

 1 أهىاع الخدكيم  - 1 – 2

ىا٥ مً ًغى الخض٤ُ٢ مً ,ل(ألاجض٤ُ٢ حؼثي ,لجض٤ُ٢ ٧امل )َىا٥ مً ٣ًؿم الخض٤ُ٢ الى   .ل2اػاألايلٖضة ألَا

  :الٗىانغ الخالُت في ل الخضًث لخض٤ُ٢الًخمثل  ألا

 3AUDIT  Scope of Audit:مً خيث خدود الخدكيم الخدكيم * 

و الخض٤ُ٢ الظي ًسو٫ للمض٤٢ اَاعا ٚحر مدضص للٗمل  : Complete Auditالخدكيم اليامل  –  1 – 1 – 2 ألَا

اث املخٗاٝع ٖليها ,لالظي ًئصًه  خٗحن ٖل,لألا ٌٗني أن ًسً٘ للمٗاًحر أألا املؿخٍو ٌلفي جهاًت  مغ أن ٣ًضم عأيًه ألٍا

غ املالُت ٩٦للالٟني ىاؾب َظا الخض٤ُ٢ امليكؤة الهٛحرة ل,لاملداًض ًٖ مضى ٖضالت ألاصخت الخ٣اٍع  .ألٍا

و الخض٤ُ٢ الظي ٣ًخهغ ٖلى بٌٗ الٗملُاث املٗىُت ل:Partial Auditالخدكيم الجصئي  - 2 – 1  – 2 ,لألَا

و ,لأألا املجا٫ ,لًخًمً ألاي٘ ٢ُوص ٖلى الىُا١   ٢اهووي ًغاعي أن الجهت التي حٗحن املض٤٢ هي التي جدضص التزامألَا

ألالظل٪ ًخُلب  مغ َىا ألاحوص اجٟا١ ٦خابي ًبحن خضألاص ,لالٗملُاث املُلوب جض٣ُ٢ها ٖلى ؾبُل الخهغ 

أألا أزظ ُٖىت ألاحٗمُمها ,ل٦ضعاؾت مهلخت مُٗىت ٖلى ؾبُل املثا٫ مهلخت املداؾبت ,لالخض٤ُ٢ ألاالهضٝ مىه 

اث   .ٖلى ٧ل املؿخٍو

                                                           
.ل36ل,ل29م ,لم ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ :لزالض أمحن ٖبض هللا ل-ل 1
ل.ل29م ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ :لزالض أمحن ٖبض هللا ل-ل 2
ل.ل12ل,ل11م ,لم ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ :لأخمض خلمي حمٗت -ل 3
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:لًلي  ألامً أمثلت الخض٤ُ٢ الجؼثي ما

.لالاجٟا١ ٖلى جض٤ُ٢ الٗملُاث الخانت باملساػن -

: مً خيث مدي الفدص الخدكيم * 

و الخض٤ُ٢ الظي ٧ان ؾاتضا في بضاًت ٖهضة املهىت  : Full Auditالخدكيم الخفصيلي  – 1 ُه ٣ًوم املض٤٢ ,لألَا ألٞا

للخؤ٦ض مً أن حمُ٘ الٗملُاث امل٣ُضة باهخٓام ألاأجها ,لبٟدو حمُ٘ ال٣ُوص ألاالضٞاجغ ألاالسجالث ألااملؿدىضاث 

ل.لاث الخالٖبألا٦ما أجها زالُت مً  زُاء أألا الٛل ,لصخُدت 

اصة أٖباء ,ل ال٨بحرة امليكآثالهٛحرة ألاال ًىاؾب امليكآث ألالظل٪ ًىاؾب َظا الخض٤ُ٢  ألجها ؾخئصي الى ٍػ

.لالخض٤ُ٢ ًٞال ًٖ حٗاعيه م٘ ٖاملي الو٢ذ ألاالخ٩لٟت الظي ًدغم املض٤٢ ٖلى مغاٖاتها باؾخمغاع 

و الخض٤ُ٢ الظي ٌٗخمض ٖلى  ا٢خىاء املض٤٢ بصخت ألاؾالمت هٓام :Test Audit  1الخدكيم الاخخبازي  – 2  ألَا

:لخض َظٍ  ؾالُب ببجباٖه ألألاطل٪ ,لالغ٢ابت الضازلُت 

ل.ل(الُٗىاث ال٨مُت ل)الخ٣ضًغ الصخص ي –لأ 

ل.ل(الُٗىاث إلاخهاتُت ل)ٖلم إلاخهاء –لب 

 الخوػَ٘ ,الخؿابي  الوؾِ ,الُٗىت ل,املجخم٘ ل:  ٥  مٟاَُم اخهاتُتمً زال٫ اؾخيباٍ  الخبرة أؾلوبلببجبإ

ل.الخ ...إلاخهاتُت َغ١ ازخُاع الُٗىاث ,الُبُعي 

للألاأن الخض٤ُ٢ الخٟهُلي ًمثل ,للألالظل٪ ٌٗخبر الخض٤ُ٢ الازخباعي َو  ؾاؽ الؿاتض للٗمل املُضاوي

 . ؾاؽ لظل٪ الاؾخثىاء 

حن : 2شام في الخدكيم ثمً خيث مدي الال*    ًى٣ؿم الخض٤ُ٢ الى هٖو

و:  الخدكيم ؤلالصامي – 1 ٢اهون –ل٢اهون الكغ٧اث )لللميكآث امللؼم بىو ٢اهووي في الضألالت املٗىُت الخض٤ُ٢ ألَا

خم حُٗحن املض٤٢,لل(٢اهون الاؾدثماع–لالًغاتب   مً زال٫ الجمُٗت الٗامت ألاهي التي (مداٞٔ الخؿاباث )لألٍا

خم حُٗحنل,لNAA210ج٣ضع أحٗابه مً زال٫ عؾالت مهمت  ل. في قغ٦ت املض٤٢ أ٦ثر مً ألٍا

و :  Optionnel Audit (غير الالصامي ) الاخخيازي الخدكيم  – 2 ًخم ,لًخٗل٤ بسبحر املداؾبي الظي  الخض٤ُ٢ ألَا

ألامنها ٢بو٫ بٌٗ امليكؤة باؾخضٖاء مض٤٢ زاعجي للخد٤٣ مً ,لأألا بالتدت مُٗىت ,لالؼام مٗحن ب٣اهون  صألانل

ا املالي ,لصخت ألاؾالمت ٢واتمها  :للأألا الجساط ٢غاع مٗحن بىاءا ٖلى هدُجت الخض٤ُ٢ ألامثا٫ طل٪ ,لألامغ٦َؼ

ل.املسخلٟتمغاحٗت ألاجض٤ُ٢ خؿاباث ٖملُاث املساػن ل-

ا أألا بٌٗ ٖملُاث املبُٗاث ل- .لجض٤ُ٢ بٌٗ  ٖملُاث الكغاء صألان ٚحَر

ل.ما أألاعا١ ألامؿدىضاث بٌٗ املىا٢هاث التي جمذ زال٫ ٞترة جض٤ُ٢-ل

                                                           
. 13, 12ص , ص , مرجع سبق ذكره : أحمد حلمي جمعة  -  1
ل.ل43ل,ل41م ,م ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ :لمدمض الؿُض ؾغاًا ل-ل 2
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في لألاعٚم الٗضًض مً الكغ٧اث  الخانت ال جلؼمها ٢واهحن مُٗىت بٗملُت الخض٤ُ٢ اال أجها,لألامً هاخُت أزغى 

ا ,لالٛالب جخ٤ٟ مثل َظٍ الكغ٧اث نٛحرة ٧اهذ  أألا ٦بحرة م٘ مغاحٗحن ٢اهوهُحن لٟدو ألامغاحٗت صٞاجَغ

:لألاخؿاباتها الخالُت 

ل.هجاحالاَمئىان ٖلى ؾالمت ما جم مً ٖملُاث ألاما جد٤٣ مً ل-

غاٝ الخاعحُت التي جخٗامل م٘ الكغ٦ت مثل -ل ل.البىو٦٥ؿب ز٣ت َ 

بُت ألازانت  حهؼة ,ز٣تها حؿُحر الخٗامل م٘  حهؼة الخ٩ومُت ألا٦ؿب -ل ل.الًٍغ

ت في مجا٫ -ل ل.وكاَهاالخٟاّ ٖلى ؾالمت املغ٦ؼ املالي للكغ٦ت ألاؾمٗتها الخجاٍع

حن :الخدكيم الخدكيم مً خيث جىكيذ *    ًى٣ؿم الخض٤ُ٢ الى هٖو

 مض٤٢ الخؿاباث بالترصص ٖلى امليكؤة مً ألا٢ذ بهٌٗض الخض٤ُ٢ املؿخمغ الظي ٣ًوم : الخدكيم اإلاظخمس  – 1

٣ت مىخٓمت ,لألزغ  ُا مثال )أألا ٖلى ٞتراث صألاعٍت أي بٍُغ ٣ت ٚحر مىخٓمت زال٫ ,للل(أؾبٖو أألا ٚحر صألاعٍت بمٗنى ٍَغ

 في ال٣واتم املالُت  الٟني املداًض إلبضاء عأًهمً ٢بله ل٣ُام بٗملُت ٞدو املداؾبُت ألاالجباثي ألا٫ل ,أًام مُٗىت 

.لاملخضاألالت في امليكؤة  

و الخض٤ُ٢ الظي جبضأ : الخدكيم النهائي  – 2 ألااٖضاص ال٣واتم املالُت ألاالخؿاباث ,لاصاعة الخؿاباث أٖمالها به ألَا

.لالخخامُت 

حن ل)ألافي الٛالب ًخٟٙغ املض٤٢ أألا بٌٗ مؿاٖضًه لٟترة ػمىُت مُٗىت  ألابٗض اهتهاء الؿىت ل(أؾبٕو أألا أؾبٖو

ملُاث الكغ٧اث  للخؤ٦ض مً أن ما جد٤٣ مً هخاتج ل,املالُت للكغ٦ت ًخولى زاللها الٟدو ألاجض٤ُ٢ خؿاباث ألٖا

٣وم بٗض طل٪ ,لص٢ا ٖما أهجؼ مً أٖما٫ اٌٗبر حٗبحرا م غ الٟني املداًض املُلوب مىه خو٫ صخت ببٖضاصألٍا  ج٣ٍغ

.لألانض١ املٗلوماث املالُت 

 :  Independent Of Auditالخدكيم مً خيث الاطخلالل *

ا ألاسجالتها ٌ ًم٨ً حٍٗغ٠ :Internal Auditالخدكيم الداخلي  ,ل بؤهه ٞدو لٗملُاث امليكؤة ألاصٞاجَغ

ألاهي جمثل حؼءا مً هٓام الغ٢ابت ,ل(مض٤٢ صازلي)أألا ٢ؿم مً صازل امليكؤة ,لألامؿدىضاتها بواؾُت اصاعة 

.لالضازلُت 

٨ُحن  وكاٍ مؿخ٣ل ٌؿخٗمل ملغا٢بت :ل"ل املغاحٗت الضازلُت بؤجها IIAٌٗٝغ مجم٘ املغاحٗحن الضازلُحن  مٍغ

ات٠ ألااليكاَاث  ت الْو ٌ مً إلاصاعة  ,لٞهي وكاٍ مغا٢بي في أٖلى مغ٦ؼ جىُٓمي ,لمجمٖو ًماعؽ بخٍٟو

.ل1"لبهضٝ املالخٓت ألاابضاء عأي خو٫ ٞٗالُت الوؾاتل املغا٢بت  زغى ,لالٗلُا 

و الظي ًخم بواؾُت َٝغ مً زاعج املئؾؿت : الخدكيم الخازجي  بُٛت ٞدو البُاهاث ألاالسجالث ,لألَا

لًت١انضممً أحل ابضاء عأي ٞني مداًض خو٫ صخت ألا,لاملداؾبُت ألاالو٢ٝو ٖلى ج٣ُُم هٓام الغ٢ابت الضازلُت 

                                                           
ل.ل32 م 2013,الجؼاتغ –لصاع الهومت للُباٖت ألااليكغ ألاالخوػَ٘ ل,ل"مسام اإلاساحعت الداخليت للمؤطظت "  :عيا زالم ل-ل 1
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ُائها املهضا٢ُت ختى جىا٫ ال٣بو٫ ,لاملٗلوماث املداؾبُت الىاججت ًٖ الىٓام املداؾبي املولض لها  ألاطل٪ إٖل

غاٝ الخاعحُت طالٗام ألاالغيا لضى مؿخٗملي ٌ اصاعة ,البىو٥ ,لاملؿدثمغألان ,لاملؿاَمون ل)ٌ املٗلوماث مً َ 

ل.1ل(ألاالهُئاث  زغى ,الًغاتب 

ن ال٣و٫ أهه بوحوص الخض٤ُ٢ الضازلي ٖلى مؿخوى ٦٥غبِ بحن الخض٤ُ٢ الضازلي ألاالخض٤ُ٢ الخاعجي ًم

ا مً الث٣ت للمض٤٢ الخاعجي في صخت ألامهضا٢ُت خؿاباتها ألاهخاتج أٖمالها  ٦ما ,لاملئؾؿت ٞبن طل٪ ٌُٗي هٖو

.لًم٨ً له أن ٌٗخمض ٖلى بٌٗ إلاحغاءاث ألاأٖما٫ الخض٤ُ٢ الضازلي 

: ألاهىاع ألاخسي للخدكيم *

 Audit Financial:الخدكيم اإلاالي  – 1

٣هض به ٞدو أهٓمت الغ٢ابت الضازلُت  ألاالخؿاباث ,لألاالبُاهاث املدخواة في الضٞاجغ ألاالسجالث ألااملؿدىضاث ,لألٍا

غ مخًمً للغأي الٟني املداًض خولها الى الجهاث طاث الٗال٢ت ,لألاالخد٤٣ مً صختها  .للألاعٞ٘ ج٣ٍغ

احغاءاث مىٓمت :ل" الخض٤ُ٢ الٗملُاحي بؤهه IIAٌٗٝغ مجم٘ املداؾبحن الضازلُحن : الخدكيم  العملياحي  – 2

غ مىاؾب الى إلاصاعة املسخهت خو٫ الىخاتج ألااُٖاء الخونُاث  بخ٣ُُم ٞاٖلُت ألا٦ٟاءة املئؾؿت ألاج٣ضًم ج٣ٍغ

ت .ل2"ل لإلنالخاث الًغألاٍع

ات٠ ألاالٗملُاث ,لٞهي ٖباعة ًٖ ج٣ُُم لىٓم الغ٢ابت الضازلُت  بهضٝ جدلُل  زُاء ,لألامسخل٠  وكُت ألاالْو

ألاالا٢تراح ,لألاألاي٘ إلاحغاءاث ,لألاالخونُاث ,لبُٛت جؼألاٍضَا باالؾدكاعاث الالػمت ,لألاالى٣اتو املوحوصة 

للل.الاؾتراجُجُاث حضًضة لخدؿحن أصاء املئؾؿت

حن ,لَو ٖباعة ًٖ ٖملُت ٞدو اهخ٣اصي للخالت الجباتُت للمئؾؿت ل.:الخدكيم الجبائي  – 3 ىا همحز بحن هٖو ألَا

:لمً الجهاث التي ج٣وم بٗملُت الخض٤ُ٢ الجباثي 

 السجالث املداؾبُت ألاما ًٓهغ ٖليها جض٤ُ٢ ملسخل٠اط أجها حٗمل ٖلى ,ل مهلخت الًغاتب به ج٣وم الخض٤ُ٢ل–لأ

ٗاث الجباتُت املسخلٟت ,لمً مٗلوماث  ت َل أن املئؾؿت  ,لألاحؿدىض في طل٪ ٖلى الدكَغ بدُث حٗمل ٖلى مٗٞغ

ه ال٣اهون ٖىض مٗالجت أي  ٖملُت أم ال  داث ٖملذ بما ٌكٖغ هدغاٝ ًٖ األااطا لوخٔ أي ,لأزىاء اٖضاص الخهٍغ

ٗاث ٞبهه ٢ض ٩ًل٠ املئؾؿت مً ٣ٞضان ٖضة امخُاػاث  اياٞت الى أن مهلخت الًغاتب جبضأ ,لَظٍ الدكَغ

بل ٢ض جظَب لل٣ُام باملغاحٗت املٗم٣ت خو٫ حمُ٘ ,لبٟغى ٣ٖوباث مالُت مخالخ٣ت خو٫  زُاء املوحوصة 

ش  الٗملُاث التي مً املم٨ً أن جمضص الى السجالث املداؾبُت الخانت لجمُ٘ الؿىواث الؿاب٣ت الى ٚاًت جاٍع

.لجؤؾِـ املئؾؿت 

                                                           
.ل19م  ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  :لزالض أمحن ٖبض هللا ل-ل 1
ل24م ,مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ :لَاصي الخمُمي ل-ل 2
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مً أحل الدؿُحر ,ل التي ج٣وم به املئؾؿت بظاتها الخض٤ُ٢لألاٞه,ل الجباتُت الخض٤ُ٢ أما الىٕو الثاوي مً -لب

اط ٨ًخٟي ,لأألا حهت صازلُت ,ل(مض٤٢ ل)اط حٗمل ٖلى ج٩ل٠ُ اما حهت زاعحُت مً مغاح٘ ,لالجباثي الخام بها 

.لبالخض٤ُ٢ في ال٣واتم املالُت للمئؾؿت بالتر٦حز ال٨بحر ٖلى الىاخُت الجباتُت 

 :َضٞه  ؾاس ي البدث ًٖ خ٣ات٤ مُٗىت ألاالونو٫ الى هخاتج مُٗىت ألامنها هجض :  لغسض معين الخدكيم – 4

  Management Audit:الخدكيم ؤلادازي – أ 

ُل٤ ٖلُه بخض٤ُ٢ ال٨ٟاءة  ت للمكغألإ للخؤ٦ض مً أن إلاصاعة حؿحر ,لألٍا ٣هض به جض٤ُ٢ الىواحي إلاصاٍع ألٍا

اط أنبذ الؼامُا ٖلى املض٤٢ املالي أن ٌُٗي ,لباملكغألإ هدو جد٤ُ٣ أ٢ص ى مىٟٗت أألا ٖاتض مم٨ً ألابؤ٢ل ج٩لٟت 

.لعأًا ٞىُا مؿخ٣ال خو٫ ٦ٟاءة اصاعة املكغألإ 

 Effectivités Audit:جدكيم ألاهداف – ب 

٣هض به الخد٤٣ مً أَضاٝ املئؾؿت املغؾومت ؾلٟا ألااملسُِ لها ٢ض جد٣٣ذ ٞٗال  لُىا أن هخظ٦غ أن ,لألٍا ألٖا

ألاجد٤ُ٣  َضاٝ بؤ٢ص ى ٢ضع مم٨ً ,لألااهما جدؿحن  صاء ,لالهضٝ مً ٖملُت الخض٤ُ٢ لِـ جهُض  زُاء 

لل.مً الٟٗالُت أألا الاهجاػ

  compliance Audit:الخدكيم اللاهىوي – ج 

٣هض به جؤ٦ض املض٤٢ مً أن امليكؤة ٢ض َب٣ذ الىهوم ال٣اهوهُت  ت التي ,لألٍا ألا هٓمت ال٣اهوهُت ألاإلاصاٍع

ُٗت أألا الخىُٟظًت في الضألالت  ل. أنضعتها ؾواء الؿلُت الدكَغ

الجهاث اإلاظخفيدة مً الخدكيم  : زاهيا 

ا   بدُث ًئصي ل. املجخم٘ٞهي حٗخبر مهمت باليؿبت ملسخل٠ الكغاتذ مً ,لجُوع الخض٤ُ٢ بخُوع املئؾؿاث ألا٦بَر

ل:ألامً طل٪ هجض ,ل1ألاالخ٩ومت إلا٢خهاصًت ,لل(البىو٥ ,لاصاعة الًغاتب ل)الخض٤ُ٢ صألاعا مهما في  ألاؾاٍ املالُت 

م املؿاَمون ألااملال٥ : أصحاب زأض اإلاال  - 1 هٓغا ل٨بر ٖضصَم ألااوٗضام الخبرة لضحهم حٗظع ٖليهم ,لألَا

غ الخض٤ُ٢ الظي ٌٗخبر خل٣ت ,الاجها٫ املباقغ بٗملُاث املئؾؿت  ألابالخالي ٞهم ٌٗخمضألان اٖخماصا ٦بحرا ٖلى ج٣ٍغ

لى املغ٦ؼ املالي الٟٗلي ,لألانل بُنهم ألابحن املئؾؿت  لى ص٢ت ما ,لألالُُمئنهم ٖلى مضى حٗبحر ال٣واتم املالُت ألٖا ألٖا

غ مجلـ إلاصاعة مً مٗلوماث  .لحاء بخ٣ٍغ

حهخم اَخماما ٦بحرا بالبُاهاث ألااملٗلوماث املداؾبُت التي جخًمنها سجالث املئؾؿت :مظيروا اإلاؤطظاث  – 2

في عؾم الؿُاؾاث ألاالخسُُِ للمؿخ٣بل ألامخابٗت جىُٟظ الخُِ ألاج٣ُُم أصاء  اط ٌٗخمض ٖليها,لألا٢واتمها املالُت 

ألابالخالي ٞهي حٗخمض ٖلى ٖملُت الخض٤ُ٢ ألن َظا  زحر ٌٗؼػ ,ل٦ما حٗنى بال٨ك٠ ًٖ الخُؤ ,لالٗاملحن ٖليها 

ض مً مهضا٢ُت املٗلوماث ,لمً هُٟٗت ألا٢ُمت ال٣واتم املالُت  .ل٦ما أهه ًٍؼ

                                                           
داث الجبائيت  ":ل ٢دموف ؾمُت لل-ل 1 ت " دوز اإلاساحعت الجبائيت في جدظين حىدة الخصٍس ل,2010,ل2009,لالجؼاتغ ,لمظ٦غة ماحؿخحر في الٗلوم الخجاٍع

ل.ل14م 
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٨ُت : اإلاظدثمسون  – 3 ألاأألاعألابا بٗض الخغب ,لأصى ْهوع املئؾؿاث ألااملهاو٘ ال٨برى في الوالًاث املخدضة  مٍغ

الى أن ,لألااهٟها٫ املل٨ُت ًٖ اصاعة املئؾؿت ,لألاجوػَ٘ عأؽ مالها ٖلى ٖضص ٦بحر مً املؿاَمحن ,لالٗاملُت الثاهُت 

ً ؾواء أ٧اهوا مدلُحن أم أحاهب  ج٩ون َىا٥ خاحت ماؾت لخُٗحن مداٞٔ الخؿاباث لخماًت خ٣و١ املؿدثمٍغ

ً ؾواء الخالُون ,ل ظا ما ًُمئن املؿدثمٍغ أألا املدخملون بؤن أموالهم بؤمان بُٗضة ًٖ زُغ الؿغ٢ت ,لألَا

اث اصاعة املئؾؿت,ألاالخضلِـ  ألاالخؤ٦ض مً ٖضم اهتها٥ ٣ٖض املئؾؿت  هدُجت ل٣ُام املض٤٢ بمغا٢بت جهٞغ

.ل ؾاس ي ألا٢اهون املئؾؿاث 

ج٣وم مٗٓم املئؾؿاث بُلب الخهو٫ ٖلى ٢غألاى مً البىو٥ : البىىن واإلاؤطظاث اإلااليت ألاخسي  – 4

,لألا٢بل أن جوا٤ٞ البىو٥ ٖلى مىذ جل٪ ال٣غألاى ,لألامئؾؿاث الا٢غاى بٛغى جوؾُ٘ وكاَها أألا لٗؿغ مالي 

غ املض٤٢ أألا مداٞٔ الخؿاباث الظي ًئ٦ض نض١ ال٣واتم املالُت ألاجمثُلها للمغ٦ؼ املالي لخل٪ لٞبجها جلجؤ لخ٣ٍغ

.ل1ألاطل٪ لًمان ٢ضعة املئؾؿت ٖلى ؾضاص جل٪ ال٣غألاى م٘ ٞواتضَا في املواُٖض املدضصة ,لاملئؾؿت 

ُٗت ألاال٣اهوهُت :إدازة الظسائب  – 5 ألا٦ظا املباصة املداؾبُت امل٣بولت ٖموما ,ل ان املهاص٢ت ٖلى اخترام الدكَغ

اء ,لجًٟي الث٣ت في الخؿاباث أمام اصاعة الًغاتب ,ل ألامً زمت الخؤ٦ض مً ؾالمت الخؤ٦ض  مً ؾالمت جدضًض الٖو

داث الجباتُت  بي ألااُٖاء مهضا٢ُت الخهٍغ .لالًٍغ

وا ٖلى حهخمونلباإلياٞت الى َئالء الجهاث هجض املخٗاملون م٘ املئؾؿاث ألااملوعصألان   بيخاتج الخض٤ُ٢ ختى ًخٗٞغ

ض مً ز٣تهم في اؾترحإ خ٣و٢هم في ألا٢تها ,لملئؾؿت ٫ألاالؿُولت املخاخت ,لؾالمت املغ٦ؼ املالي  ,لالص يء الظي ًٍؼ

ض مً احؿإ مجاالتها الخٗامل مٗها  ٍؼ ا ٖملُت ,لألٍا ٦ظل٪ حٗخمض بٌٗ أحهؼة الضألالت ٖلى البُاهاث التي جهضَع

غاى منها  أألا ٞغى ,لأألا عؾم الؿُاؾاث الا٢خهاصًت ,لمغا٢بت اليكاٍ الا٢خهاصي :لالخض٤ُ٢ في الٗضًض مً ٚ 

ما٫ صألان بُاهاث موزو١ ٞيها ألااملٗخمضة مً حهاث مداًضة ج٣وم  الًغاتب ألاال ًم٨ً للضألالت ال٣ُام بخل٪ ٖ 

لل.بٟدو البُاهاث ٞدها ص٣ُ٢ا 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

                                                           
ل.ل15م ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ :ل٢دموف ؾمُت ل-ل 1
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اإلافاهيم ألاطاطيت خىل الخدكيم الجبائي : اإلابدث الثاوي 

غ املالُت   ألاما ل(...٢اتمت الخض٤ٞ الى٣ضي,ل٢اتمت الضزل ,ل٢اتمت املغ٦ؼ املالي ل)جمثل مسخل٠ ال٣واتم ألاالخ٣اٍع

بي للمئؾؿت  اء الًٍغ ألاالظي ٖلى أؾاؾه ,لجخًمىه مً مٗلوماث الوؾُلت الٟٗالت ألاالض٣ُ٢ت في جدضًض الٖو

ُت  خُث حٗخمض اصاعة الًغاتب ٖلى ,لًخم خؿاب الًغاتب التي جسً٘ لها املئؾؿت بؤ٦بر ٢ضع مً املويٖو

يمان الٗضالت في ٞغى ٫,لالجباتُت ل املئؾؿت بال٣واهحن املالُت ألاالتزامَظٍ املٗلوماث للخؤ٦ض مً مضى 

ت ,لالًغاتب املسخلٟت ٖلى املئؾؿاث  ٍغ لظا ٞبن الخض٤ُ٢ الجباثي باٖخباٍع احغاءا ع٢ابُا مهما جمثل مغخلت حَو

بُت ٖىض  ٤ الخد٤٣ مً مغاٖاة امل٩ل٠ ألخ٩ام املخُلباث ال٣اهوهُت الًٍغ بُت ًٖ ٍَغ في ٖملُت املداؾبت الًٍغ

داث الجباتُت  بي ,لألامللٟه الجباثي ,لاٖضاص الخهٍغ ألاقمو٫ َظا املل٠ ل٩اٞت الٗملُاث التي هو ال٣اهون الًٍغ

ها  ها ,لٖلى زًٖو .ل اٟٚائها ٖمضا أألا بدؿً هُت أألا,لألااهه ال جوحض أًت ٖملُاث ًجب زًٖو

  1ماهيت  الجبائيت: اإلاؼلب ألاول 

بت الظي ازخل٠ مً ألا٢ذ ألزغ في ؾبُل  ألااحه ال٣ٟهاء ال٨ثحر مً الهٗوباث هدُجت لخُوع مٟهوم الًٍغ

بت  بت م٘ حٛحر لٞالخٗاٍع٠ التي اَل٣ذ ٖليها جسخل٠,لحٍٗغ٠ الًٍغ ُٞما بُنها هٓغا لخٛحر َبُٗت ألامبرعاث الًٍغ

 الظي ا٢خهغ في جغألاجا بـٞىجض  ؾخاط ,لألاالٓغألاٝ الا٢خهاصًت الؿاتضة  في ٧ل مجخم٘ ,لالىٓم الؿُاؾُت 

ٟه ٖلى الجاهب ال٣اهووي بونٟها  باء بحن  ٞغاص جوػَٗا ٢اهوهُا ألا صؾخوعٍا َب٣ا :"لحٍٗغ ألاؾُلت لخوػَ٘ ٖ 

".لل٣ضعاتهم الخ٩لُٟت 

ا  pierre betlrameمً زال٫ الخٍٗغ٠ الظي أُٖى لىا مً َٝغ  بت ًم٨ً اٖخباَع خهت مالُت "للًٍغ

ل الظمت املالُت جهاتُا ,ل الاؾهامُت لمدهلت مً امل٩لٟحن مً زال٫ نٟتهم ٤ الؿلُت لخدٍو ألاالتي ج٣بٌ ًٖ ٍَغ

٤ الؿلُت الٗامت ,لبضألان م٣ابل مدضص  "ل.لمً أحل جد٤ُ٣ أَضاٝ زابخت ًٖ ٍَغ

بت في بٌٗ الخهاتو اط أن الغؾم ٣ًخُ٘ ألحل مىٟٗت ا٢خهاصًت أألا احخماُٖت  "ل,لًسخل٠ الغؾم ألاالًٍغ

بت ٩ًون لها أَضاٝ ٖامت مكتر٦ت بالخضزل ٦ؤصاء ا٢خهاصي  ٩ًون "ل,لألااملؿخُٟض مً الغؾم ,لبِىما الًٍغ

بت جضٞ٘ للضألالت بضألان ,لالصخو مٗىوي زام أألا ٖام جخجغص مىه نٟت الضألالت ٧الوالًت  أألا البلضًت بِىما الًٍغ

بُت ,م٣ابل مدضص   ألاال ٩ًون للصخو املٗىوي خ٤ في أن ٩ًون مؿخُٟضا مً ا٢خُاٖاث الًٍغ

  بت خي للظٍس ل 2الخؼىز الخاٍز

بت كبل الاطالم   – 1 الظٍس

بت في الامبراَوعٍت الٟاعؾُت جٟغى في حُُٛت ه٣ٟاث الجُوف ألامخُلباث الخغألاب  حر ,ل٧اهذ الًٍغ يغاتب لخٞو

ل:لألامً طل٪ هظ٦غ,لألاالًغاتب ٖلى ال٣ٗاعاث ألاالتي ٧اهذ جٟغى ٖلى  عى ألابمٗضالث ألاوؿب مسخلٟت ,ل مً 

                                                           
لوم الدؿُحر ,لمظ٦غة ماؾخحر ,ل"لالخض٤ُ٢ الجباثي في املئؾؿت الا٢خهاصًت :"لخمُضاث ٞخُدت ل-ل 1 ل,لل2015,حامٗت مؿخٛاهم ,ل٧لُت ٖلوم ا٢خهاصًت ألٖا

لل.46 م 2016
ل34ل,ل32م ,لم ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ :للعيا زالص ي ل-ل 2
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يها الُٗني ألاالى٣ضي :  ؤلامبراػىزٍت السوماهيت * ذ ٞيها الًغاتب بىٖو ألاطل٪ جبٗا للٓغألاٝ ألااملخُلباث ,لٖٞغ

٘  حجم الًغاتب لٞىدُجت,لالخاحت  بت ٖلى ,لالجزاٖاث الضازلُت ألاالخغألاب الخاعحُت جم ٞع ٧اهذ جخمثل في الًٍغ

ا  بت ٖلى الغإألاؽ ,ل عى جٟغى ؾىٍو ت ل٩ل ,لالًغاتب ٖلى املواش ي ,لالًٍغ ألاالًغاتب ٖلى إلاًغاصاث الكهٍغ

.لخغفي أألا ناخب مهىت 

بت في العهد ؤلاطالمي  – 2 ل٣ض قهض ال٣غن الؿاصؽ املُالصي جؤؾِـ الضألالت إلاؾالمُت التي ٧ان ٣ًوم : الظٍس

٘ الغباوي ,لهٓامها ٖلى الٗضالت  أ٢ُموا ل:ل"هللا حٗالى ٣ًو٫ ,لألاالخ٩اٞل الاحخماعي باالؾدىاص الى مهضع الدكَغ

"ل.لالهالة ألاأجو الؼ٧اة ألاما ج٣ضموا ألهٟؿ٨م مً زحر ججضألٍا ٖىض هللا ان هللا بما حٗملون بهحر 

 . مً زال٫ َظٍ  ًت حٗخبر الؼ٧اة أَم مهضع للضألالت إلاؾالمُت باإلياٞت الى املهاصع  زغىل

,لا٢خُإ وؿبي احباعي ؾىوي ُٖني أألا ه٣ضي جٟغى ٖلى  موا٫ التي بلٛذ خض الىهاب هي : الصواة – أ 

بت حكبه الؼ٧اة في ٦ثحر مً الجواهب منها  :لألاحؿخيخج مً طل٪ أن الًٍغ

ا ٖلى الى٣وص - أما ٖلى الؼعاٖت ٞهي موؾمُت ألا وٗام التي ال ,الؼ٧اة ا٢خُإ احباعي ٞهي ٞغى جٟغى ؾىٍو

ا ًٖ ٖامحن  ٣ُموا :ل"ل٢ا٫ هللا حٗالى ,ل.ًجب أن ٣ًل ٖمَغ ألاما أمغألاا اال لُٗبضألاا هللا مسلهحن له الضًً خىٟاء ألٍا

ئجوا الؼ٧اة ألاطل٪ صًً ال٣ُمت  .لل1"لالهالة ألٍا

ما أٞاء هللا ٖلى :"احخماُٖا ألاالخ٩اٞل الاحخماُٖت ٣٦وله حٗالى ,لتهضٝ الؼ٧اة الى جد٤ُ٣ أٚغاى ا٢خهاصًت -ل

عؾوله مً أَل ال٣غى ٞلله ألاللغؾو٫ ألالظي ال٣غبى ألاالُخامى ألااملؿا٦حن ألاابً الؿبُل ٧ي ال ٩ًون صألالت بحن 

ىُاء مى٨م  ل.ل2..."ٚ 

 َو ٖباعة ًٖ ا٢خُإ ه٣ضي أألا ُٖني ًدضصٍ أزهاتُون ٌُٗنهم الخلُٟت أألا ممثله خُث :الخساج – ب 

ت ألجها جدب٘  عى ألالِـ ,لجسهو الٗاتضاث لهىضألا١ الخضماث الٗامت  ألاجدضص بدؿب املؿاخت املؼعألٖا

.لالصخو الظي ًمخل٨ها 

ت – ج  اًا الضألالت الاؾالمُت مً ٚحر املؿلمحن :الجٍص  . جٟغى ٖلى الغإألاؽ ألاهي زانت بٖغ

بت ,لػ٧اة الُٟغ ألاهي جٟغى ٖلى ٧ل شخو مؿلم ,ل يغاتب زانت ٖلى الغإألاؽ :طسائب أخسي – د  ألايٍغ

أألا الٗابغة بؤعى الضألالت ,لالٗكغ ألاهي حٗض بمثابت الًغاتب الجمغ٦ُت جٟغى ٖلى البًاث٘ املكغألاٖت الضازلت 

.لإلاؾالمُت 

م٘ ؾ٣ٍو إلامبراَوعٍت الغألاماهُت اهتهذ مٗها الىٓم املالُت خُث أنبذ : الظسائب في العصىز الىطؼى  – 3

ت  أما عحا٫ الضًً ٩ٞان ,ل٩ٞاهذ الًغاتب جغج٨ؼ ٖلى ٖامت الكٗب ,لمال٪  عى َو ناخب الؿلُت إلاصاٍع

أما َب٣ت الىبالء ٩ٞاهذ حٗمل في ال٣واث املؿلخت بدُث ٧اهذ ,لههُبهم الالتزام بالخٗلُم ألاالخضمت الٗامت 

بت بمثابت َبت للمال٥  .لَظا زال٫ الىٓام الا٢ُاعي ,لالًٍغ

                                                           
 مً ؾوعة البِىت  5ل-ل4 ًت ل-ل 1
ل مً ؾوعة الخكغ 7ل,ل6 ًت ل-ل 2
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ٟٞي أألاازغ الٗهوع الوؾُى ألابٗض بؼألاٙ خغ٦ت الخباص٫ الخجاعي الىاجج ًٖ احؿإ  ؾوا١ في الخُاع الغأؾمالي 

ألاهدُجت للثوعة الٟغوؿُت ,لاملخهاٖضة لبواصع الىٓام الا٢خهاصي الظي ٧ان ألالُض الثوعة الهىاُٖت في اهجلترا 

ت ألااملؿاألااة للؿُُغة  .لل ٖلى زحراث  مؿخٗمغاتها ألاالاؾدُالءالتي هاصع بالخٍغ

 حعٍسف الظسائب  - 1

الُبُُٗحن   شخام ٖلى ا٢خُإ ه٣ضي جٟغيه الؿلُاث الٗمومُت : "حٗٝغ الًغاتب بؤجها: الخعٍسف ألاول 

٣ت جهاتُت ألابال م٣ابل ب٣هض حُُٛت ه٣ٟاث الضألالت  ٣ا ل٣ضعاتهم الدؿاَمُت بٍُغ حن ألٞا .ل1"لألااملٗىٍو

ف  بت  ٦ظل٪ بؤجها   :الثاويالخعٍس مىجؼ لٟاتضة ,لجهاثي ,لطألا ؾلُت ,لصألان م٣ابل ,لا٢خُإ ه٣ضي :ل"ل حٗٝغ الًٍغ

ل.ل2"أألا لهالح الهُئاث الٗمومُت إلا٢لُمُت ,لل(الضألالت ألاالجماٖاث املدلُت ل)الجماٖاث إلا٢لُمُت 

 خصائص الظسائب   - 2

ا مً إلاًغاصاث الٗامت بالخهاتو الخالُت  :لجخمحز الًغاتب ًٖ ٚحَر

بت ذاث الؼابع الىلدي -  1 – 2 بت ًجب أن حؿضص بدؿلُم مبلٜ مً الى٣وص :  الظٍس ال ,لَظا ٌٗني أن الًٍغ

٧ل ما في  مغ أن َظٍ الٗملُت ال جخم اال في ,لٌٗني بك٩ل مُل٤ ًٖ ٖضم ام٩اهُت جدهُلها في نوعة ُٖيُت 

ل.ل(خالت خغألاب مثال )هُا١ ي٤ُ ألافي ْغألاٝ اؾخثىاتُت 

.ل3ألالظا ُٞم٨ً أن جدهل الضألالت حؼء مً الًغاتب في ق٩ل احباع  ٞغاص ٖلى الخىاػ٫ ًٖ حؼء مً ممخل٩اجه 

بت ًٖ الك٩ل الُٗني مً ٖضة أألاحه  خٟو١ الك٩ل الى٣ضي للًٍغ :لألٍا

٣ها لجم٘ ألاه٣ل بآَتأن الضألالت جخدمل ج٩ال٠ُ ألاه٣ٟاث -لأ  بت الُٗيُت ألاهي في ٍَغ  ٢ض جٟو١ ٢ُمت الًٍغ

ً املدانُل  بت ,لباإلياٞت الى ام٩اهُت حٗغيها للخل٠ ,لألاجسٍؼ .لألا٧لها أقُاء في الك٩ل الى٣ضي للًٍغ

بت الُٗيُت ال جلتزم بٗىهغ الٗضالت -للب  اط جلؼم  شخام بخ٣ضًم حؼء مً املدهو٫ صألان  زظ ,لأن الًٍغ

خباع الٓغألاٝ الصخهُت ل٩ل شخو مً هاخُت ه٣ٟاث إلاهخاج التي ًخدملها ٧ل شخو في اهخاج  بٗحن الٖا

.لمدهوله 

بت الُٗيُت باألهٓمت –لج  ل.الخضًثتلالا٢خهاصًت ألااملالُتٖضم مالتمت الًٍغ

بت ذاث الؼابع الاحبازي والنهائي  –  2 – 2 ٣ت أخاصًت: الظٍس بت جٟغى بٍُغ ,لل(ناصعة ًٖ الضألالت ل) ٞالًٍغ

بت ًٖ ,لألاجدهل باؾخٗما٫ الجبر  خُث ًوحض حهاػ ٧امل للجبر ألاال٣ٗوباث مئل٠ بهضٝ الؼام امل٩ل٠ بالًٍغ

ٌ امل٩ل٠ ,لالضٞ٘  بُت ,لٟٞي خالت ٞع ًىُل٤ َظا الجهاػ في مخابٗت امل٩ل٠ ,لأألا ٖضم أصاء الٟغص لواحباجه الًٍغ

بي  .ل4مً أحل احباٍع ٖلى جسلُو صًىه الًٍغ

                                                           
ت الجبائيت  ":لعيا زالص ي ل-ل 1 ل.ل39م ل,ل2014,لالجؼاتغ ,لبضألان َبٗت ,ل صاع َومت للُباٖت ألااليكغ ألاالخوػَ٘ , "شرزاث الىظٍس
ل.ل13م  ل,ل2008,الجؼاتغ ,ل بضألان َبٗت ,لصاع َومت ل,ل"اكخصادًاث الجباًت والظسائب " :لمدمض ٖباؽ مدغػي ل-لل 2
ت لليكغ ألاالخوػَ٘ ,لالُبٗت   ألالى  ,ل" مىاشعاث الظسائب اإلاباشسة في الجصائس " :لأخمض ٞىُضؽ ل-ل 3 ل.ل17م ل,ل2014,لمهغ ,لامل٨خبت املهٍغ
لل.12م ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ :لمدمض ٖباؽ مدغػي ل-ل 4
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بت جدفع بدون ملابل  –  3 – 2 بالضٞ٘ ال ًخمخ٘ بامل٣ابل أألا بمىٟٗت زانت مً حاهب  ٌٗني أن امل٩ل٠: طٍس

ألاال ًم٨ىه ,لألاان ٧ان َظا ال ًىٟي أن الٟغص ًيخٟ٘ بالخضماث التي ج٣ضمها الضألالت بواؾُت املغا٤ٞ الٗامت ,لالضألالت 

.لالىٓغ الى مضى اهخٟإ الٟغص بالخضماث الٗامت لخ٣ضًغ َظا امل٣ضاع 

طل٪ ًخٗحن ٖلى الٟغص باٖخباٍع ًٖوا في مجخم٘ ؾُاس ي مىٓم َو الضألالت أن ٌؿاَم بالخًامً م٘ ٚحٍر مً 

٤ صٞ٘ الًغاتب الى الضألالت  باء الٗامت ًٖ ٍَغ بل ًخٗحن أًًا أن ج٩ون َظٍ املؿاَمت ,ل ٞغاص في جدمل ٖ 

باء الٗامت  .ل1بدؿب ٢ضعجه باليؿبت  الى ٚحٍر مً  ٞغاص ٖلى جدمل َظٍ ٖ 

بت حعبير عً الظيادة الىػىيت  –  4 – 2 بت: الظٍس ؾُاصة الضألالت مً زال٫ ٢بو٫ امل٩لٟحن الظًً  جٓهغ الًٍغ

بت ألاجبرػ مً زال٫ جًامنهم للمؿاَمت ٞيها,لٌِٗكون في ع٢ٗت حٛغاُٞت ألااخضة جمثلها الضألالت  .ل2بهظٍ الًٍغ

بت لخغؼيت ألاعباء العامت  –  5 – 2 باء : جفسض الظٍس جخمحز بؤجها أصاة موحهت بهٟت زانت الى حُُٛت ٖ 

ا ٢اهون املالُت للخ٩ومت ,لالٗامت للضألالت  ٌ الظي ًمىده ؾىٍو م٨ً لظل٪ أن جئزظ ٦جؼء مً الخٍٟو .لألٍا

 أهىاع الظسائب   - 3

ل:ألالهظا ؾيخُغ١ ٣ِٞ الى الًغاتب املباقغة ألامً طل٪ هجض ,لألايغاتب ٚحر مباقغة جى٣ؿم الى يغاتب مباقغة 

بت على الدخل ؤلاحمالي  - 1 – 3  :  (IRG) الظٍس

ت ألاخُضة ٖلى صزل  شخام الُبُُٗحن حؿمى   بت ؾىٍو بت ٖلى الضزل إلاحمالي :ل"ل جئؾـ يٍغ ,ل"لالًٍغ

٣ا ألخ٩ام املواص مً صألاجٟغى ٖلى ا٫ بت املدضصة ألٞا .لل"1املاصة ",لل98 الى 85زل الهافي إلاحمالي للم٩ل٠ بالًٍغ

:للل"02خؿب املاصة " ًخ٩ون الضزل الهافي إلاحمالي مً مجمٕو املضازُل الهاُٞت لألنىاٝ الخالُت 

ُت -ل ت ألاالخٞغ .ل عباح الهىاُٖت ألاالخجاٍع

ت -ل .لأعباح املهً ٚحر الخجاٍع

ل.الٟالخُتٖاتضاث املؿدثمغاث -ل

حر -ل  مً ٢اهون الًغاتب 42 ٦ما جىو ٖليها املاصة ,املبيُتإلاًغاصاث املد٣٣ت مً اًجاع املل٨ُاث املبيُت ألٚا

.لاملباقغة ألاالغؾوم املمازلت 

.لٖاتضاث عإألاؽ  موا٫ -

ٕواملغجباث ألا حوع ألااملٗاقاث - .ل3ألاالٍغ

بت على الدخل ؤلاحمالي  : ألاشخاص الخاطعىن للظٍس

٣ا للماصة  بت ٖلى الضزل إلاحمالي ما ًلي 03ألٞا :لل1 مً ٢اهون الًغاتب املباقغة ألاالغؾوم املمازلت ًسً٘ للًٍغ

                                                           
جسهو البخض٤ُ٢ املداؾبي ,لمظ٦غة الخسغج لىُل قهاصة ماؾخحر ,ل" إشياليت اإلاىاشعاث الجبائيت في إدازة الظسائب :ل"لٌؿمُىت بً س ي ٢ضألاع ل-ل 1

لوم الدؿُحر ,لألامغا٢بت الدؿُحر  ت ألٖا لوم الخجاٍع م ,ل م 2017,ل2016الجؼاتغ –لحامٗت ٖبض الخمُض بً باصٌـ مؿخٛاهم ,ل٧لُت الٗلوم الا٢خهاصًت ألٖا

ل.ل8ل,ل7
ل.ل44م ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ,لعيا زالص ي ل-ل 2

  .22ص  , 2011ط , قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة : وزارة المالية   -  3



اإلطار النظري للتدقيق الجبائي:         الفصل األول   
 

 
21 

بت ٖلى ٧اٞت مضازُلهم –لل(1 ً ج٩لُٟهم زاعج الجؼاتغ ألاجسً٘ الًٍغ .ل شخام الظًً ًوحض مَو

ً الخ٩ل٠ُ موحوص في الجؼاتغ باليؿبت الى –لل(ل2 :للٌٗخبر أن مَو

غ لضحهم مؿ٨ً بهٟتهم مال٨حن –لأ  ً له ٖىضما ٩ًون ,ل أألا مىخٟٗحن به,له شخام الظًً ًخٞو أألا مؿخؤحٍغ

 أألا باجٟا٢اث مخخالُت لٟتراث مخوانلت مضتها ؾىت ,ألاخُضإلاًجاع في َظٍ الخالت  زحرة ٢ض اج٤ٟ ٖلُه اما باجٟا١ 

ألااخضة ٖلى  ٢ل  

.ل شخام الظًً لضحهم في الجؼاتغ م٩ان ا٢امتهم الغتِؿُت  أألا مغ٦ؼ مهالخهم الغتِؿُت –لب 

.ل أحغاء أم ال٧اهوا شخام الظًً ًماعؾون وكاَا مهىُا بالجؼاتغ ؾواء –لج 

ً ج٩لُٟهم –للل(ل3 اتٟهم أٖوان الضألالت الظًً ًماعؾون ,الجؼاتغلًوحض فيٌٗخبر ٦ظل٪ أن مَو  أألا ٩ًلٟهم ,ألْا

بت شخهُت ٖلى مجمٕو ,أحىبيبمهام في بلض  ل.صزلهم ألاالظًً ال ًسًٗون في َظا البلض لًٍغ

ً ج٩لُٟهم في الجؼاتغ أم ال –للل(ل4 بت الضزل ؾواء أ٧ان مَو  شخام مً حيؿُت ,لًسً٘ ٦ظل٪ لًٍغ

ت  بت ٖليها الى الجؼاتغ ,لحؼاتٍغ أألا أحىبُت الظًً ًخدهلون في الجؼاتغ ٖلى أعباب أألا مضازُل ًدو٫ ٞغى الًٍغ

 .بم٣خط ى اجٟا٢ُت حباتُت جم ٣ٖضَا م٘ بلضان أزغى 

   بت الدخل ؤلاحمالي ؤلاعفاءاث مً طٍس

بت الضزل إلاحمالي  شخام 05بموحب املاصة   مً ٢اهون الًغاتب املباقغة ألاالغؾوم املمازلت ٌٟٗى مً يٍغ

:ل2الخالُت 

أألا ٣ًل ًٖ الخض  صوى لإلزًإ الجباثي ,ل شخام الظًً ٌؿاألاي صزلهم إلاحمالي الؿىوي الهافي ل-ل1

بت ٖلى الضزل إلاحمالي  .لاملىهوم ٖلُه في حضألا٫ الًٍغ

وان ال٣ىهلُحن مً حيؿُت أحىبُت ٖىضما جمىذ لهم ل–ل2 الؿٟغاء ألاأٖوان الضبلوماؾُون ألاال٣ىانلت ألاٖ 

حن  .لالبلضان التي ًمثلوجها هٟـ الامخُاػاث لألٖوان الضبلوماؾُون ألاال٣ىهلُحن الجؼاتٍغ

بت ٖلى الضزل إلاحمالي  :03حدول زكم  :ل3 ًوضح اليؿب املُب٣ت في مجا٫ الًٍغ

بت  بت كظؽ الدخل الخاطع للظٍس وظبت الظٍس

 صج 120,000 صج الى 0مً 

 صج 360,000 صج  الى 120,001مً 

 صج 1440,000صج  الى 360,001مً 

 صج 1440,000أ٦ثر مً 

0% 

20% 

30% 

35% 

ت العامت للظسائب , وشازة اإلااليت : اإلاصدز  بت , اإلادًٍس ص  , 2014غ , الدليل الخؼبيلي للميلف بالظٍس

49 . 

                                                                                                                                                                                     
ل.ل22م ل,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ :لألاػاعة املالُت  ل-لل 1
ل.ل23م ل,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ :لألاػٍغ املالُت ل-ل 2
ت الٗامت للًغاتب ,لألاػاعة املالُت ل-ل 3 بت ,لاملضًٍغ لل.49م ل,ل2014ٍ ,لالضلُل الخُب٣ُي للم٩ل٠ بالًٍغ
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بت على أزباح الشسواث  -  2 – 3  : IBSالظٍس

ت ٖلى مجمل  عباح :ل"ل مً ٢اهون الًغاتب املباقغة ألاالغؾوم املمازلت 135بموحب املاصة  بت ؾىٍو جئؾـ يٍغ

حن املكاع اليهم في املاصة ,لَا الكغ٧اث ثأألا املضازُل التي جد٤٣ ا مً  شخام املٗىٍو حَر ل.لل136ألٚا

بت ب  بت ٖلى أعباح الكغ٧اث :ل"لألاحؿمى َظٍ الًٍغ .ل1"لالًٍغ

   بت على أزباح الشسواث ألاشخاص الخاطعين للظٍس

بت ٖلى أعباح الكغ٧اث 136بموحب املاصة  ل: جسً٘ للًٍغ

: الشسواث مهما وان شيلها وغسطها باطخثىاء  - 1

بت ٖلى أعباح ل,لألاقغ٧اث املؿاَمت,لقغ٧اث  شخام -لأ  باؾخثىاء الكغ٧اث التي ازخاعث الخًٕو للًٍغ

ل.الكغ٧اث 

 باؾخثىاء الكغ٧اث التي ازخاعث الخًٕو , ؾهمالكغ٧اث املضهُت التي لم جخ٩ون ٖلى ق٩ل قغ٦ت -لب 

بت ٖلى أعباح  ل.الكغ٧اثللًٍغ

٠ُ الجماعي لل٣ُم املى٣ولت امل٩وهت ألااملٗخمضة خؿب  ق٩ا٫ –لج   ٖليها في ألاالكغألاٍ املىهومَُئاث الخْو

٘ ألاالخىُٓم الجاعي بهما الٗمل  .لالدكَغ

بت الجؼاُٞت الوخُضة –لص  .لالكغ٧اث ألاالخٗاألاهُاث الخايٗت للًٍغ

بت ,اإلاؤطظاث والهيئاث العمىميت ذاث الؼابع الصىاعي والخجازي  - 2 :لل ٦ما جسً٘ لهظٍ الًٍغ

  مً ال٣اهون الخجاعي 12الكغ٧اث التي جىجؼ الٗملُاث ألااملىخجاث املظ٧وعة في املاصة  -

 ل.ل138باؾخثىاء الكغ٧اث املكاع اليها في املاصة ,لالكغ٧اث الخٗاألاهُت ألاالاجداصاث الخابٗت لها  -

  ؤلاعفاءاث 

بت ٖلى  عباح الكغ٧اث 138بموحب املاصة  للللل:ل مً ٢اهون الًغاتب املباقغة ألاالغؾوم املمازلت ٌٟٗى مً الًٍغ

ني لضٖم حكُٛل الكباب –لل1 حٟٗى ,لاليكاَاث املماعؾت مً َٝغ الكباب لالؾخٟاصة مً الهىضألا١ الَو

بت ٖلى أعباح الكغ٧اث ملضة زالر  ل"ل6"لألاجمضص الى ؾذ ,لؾىواث مً بضاًت اليكاٍ "ل3"اٖٟاءا ٧لُا مً الًٍغ

.لؾىواث 

بت ٖلى الضزل إلاحمالي ل–ل2 .لحٟٗى الخٗاألاهُاث الاؾتهال٦ُت الخابٗت للمئؾؿاث ألاالهُئاث الٗمومُت مً الًٍغ

ىُحن أألا "لل10"لحؿخُٟض مً اٖٟاء ٖكغ ل–ل3 ً ألَا ؾىواث املئؾؿاث الؿُاخُت املدضزت مً ٢بل املؿدثمٍغ

ألا٦ظا قغ٧اث  الا٢خهاص املسخلِ الىاقُت في ال٣ُإ الؿُاحي ,لباؾخثىاء الو٧االث الؿُاخُت ألا ؾٟاع ,لأحاهب 
.ل2

                                                           
ت الٗامت للًغاتب ,لألاػاعة املالُت ل-ل 1 ل.ل52ل,ل51م ,م ل,ل2016,لالجؼاتغ ,لال٣واهحن الجباتُت ,لاملضًٍغ
ل.ل12م ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ :لٌؿمُىت بً س ي ٢ضألاع ل-ل 2
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ٟاء ملضة زالر ل–ل4 ش بضاًت مماعؾت اليكاٍ ابخضءاؾىواث "ل03"لٌؿخُٟض مً إلٖا ألا٦الث الؿُاخت ,ل مً جاٍع

.لألا ؾٟاع ألا٦ظا املئؾؿاث الٟىض٢ُت خؿب خهت ع٢م أٖمالها املد٤٣ بالٗملت الهٗبت 

:للحؿخُٟض مً اٖٟاء صاتم الٗملُاث املضعة بالٗملت الهٗبت الؾُما ل–ل5

 ٖملُاث البُ٘ املوحهت للخهضًغ  -

 جؤصًت الخضماث املوحهت للخهضًغ  -

ٟاء املظ٧وع في البىضًً  ما٫ املد٣٣ت بالٗملت 5ل,ل4ًمىذ إلٖا  مً َظٍ املاصة خؿب وؿبت ع٢م ٖ 

.ل 1ٖبت الو

بت على أزباح الشسواث ل:اليظب اإلاؼبلت في مجال الظٍس

بت ٖلى أعباح الكغ٧اث ٦ما ًؤحي ل-أ  : 04حدول زكم   :2ًدضص مٗض٫ الًٍغ

بت  بت السبذ الخاطع للظٍس وظب الظٍس

ل. وكُت املىخجت للمواص ألاالبىاء ألا قٛا٫ الٗمومُت -ل

ل. وكُت الؿُاخُت ألاأوكُت الو٧االث الؿُاخُت ألا ؾٟاع-ل

ما٫ ,ل وكُت املسخلُت -ل في خالت ما اطا ٧ان ع٢م أٖما٫  وكُت املظ٧وعة ٌؿاألاي مً ع٢م ٖ 

 %ل50الاحمالي أألا ًٟو٢ه 

ل

19% 

ت ألا الخضماجُت -  وكُت الخجاٍع

ما٫ - ما٫ املد٣٣ت في الخجاعة ألاالخضماث مً ع٢م ٖ   وكُت املسخلُت ٖىضما ًخجاألاػ ع٢م ٖ 

 %50إلاحمالي زاعج الغؾم أ٦ثر مً 

ل

25% 

بت على اليشاغ اإلانهي –  3 – 2  مً ٢اهون الًغاتب املباقغة ألاالغؾوم 217 بموحب املاصة  :TAPالظٍس

 :املمازلت  ٌؿخد٤ الغؾم بهضص 

ماعؾون وكاَا - بت التي لضحهم في الجؼاتغ مدال مهىُا صاتما ألٍا إلاًغاصاث إلاحمالُت التي ًد٣٣ها امل٩لٟون بالًٍغ

ت  بت ٖلى الضزل إلاحمالي في نى٠  عباح ٚحر الخجاٍع ما ٖضا مضازُل  شخام ,لجسً٘ أعباخه للًٍغ

حن أألا الكغ٧اث التي جسً٘ للغؾم بموحب َظٍ املاصة  .ل3الُبُُٗحن الىاججت ًٖ اؾخٛال٫  شخام املٗىٍو

بت ٖلى -ل بت الظًً ًماعؾون وكاَا جسً٘ أعباخه للًٍغ ما٫ ًد٣٣ه في الجؼاتغ امل٩لٟون بالًٍغ ع٢م ٖ 

ت  بت ٖلى أعباح الكغ٧اث ,لالضزل إلاحمالي في نى٠  عباح الهىاُٖت ألاالخجاٍع .لأألا الًٍغ

  الحدر اإلايش ئ للسطم على اليشاغ اإلانهي : 

:للًدضص مٗض٫ الغؾم ٖلى اليكاٍ املنهي ,لل مً ٢اهون الًغاتب املباقغة ألاالغؾوم املمازلت 222بموحب املاصة 

باليؿبت للبُٕو  مً الدؿلُم ال٣اهووي أألا املاصي للبًاٖت  ل(أ

                                                           
ل.ل70م ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ,ل٢اهون الًغاتب املباقغة ألاالغؾوم املمازلت :لألاػاعة املالُت ل-ل 1
.ل84م ل,150املاصة ل,ل2008 ًولُو ؾىت 24 مئعر في 02ل–ل08أمغ ع٢م ل-ل 2
ل.ل112م ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ,ل٢اهون الًغاتب املباقغة ألاالغؾوم املمازلت :لألاػاعة املالُت ل-ل 3
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.لباليؿبت لألقٛا٫ الٗمومُت ألاجؤصًت الخضماث مً ال٣بٌ ال٨لي أألا الجؼثي للثمً ل(ب

: خظاب السطم على اليشاغ اإلانهي      *  

:ل1 مً ٢اهون الًغاتب املباقغة ألاالغؾوم املمازلت ًدضص الغؾم ٖلى اليكاٍ املنهي ٦ما ًلي 222بموحب املاصة 

اإلاعدل العام للسطم على اليشاغ اإلانهي  : 05الجدول زكم 

لاليشاغلعلىلالسطم

لاإلانهي

الحصت العائدة 

للىالًت 

الحصت العائدة 

للبلدًت 

الصىدوق اإلاشترن 

للجماعاث اإلادليت 

اإلاجمىع 

ل%2ل%0.11ل%0.30 %0.59اإلاعدل العام 

ت الٗامت للًغاتب ,لألاػاعة املالُت : اإلاصدز    .2016,لالجؼاتغ ,لال٣واهحن الجباتُت ,لاملضًٍغ

 املٗض٫ املغجٟ٘ للغؾم ٖلى اليكاٍ املنهي : 06حدول زكم 

ما٫ الىاجج ليكاٍ ه٣ل املدغألا٢اث بواؾُت  هابِب  ٘ مٗض٫ الغؾم ٖلى اليكاٍ املنهي الى %3ُٞما ًسو ع٢م ٖ  :ل ًٞغ

الصىدوق اإلاشترن الحصت العائدة للبلدًت الحصت العائدة للىالًت 

للجماعاث اإلادليت 

اإلاجمىع 

ل%3ل%0.16ل1.96% 0.88%

ت الٗامت للًغاتب :لألاػاعة املالُت :لاملهضع  ل.ل99م ,لالجؼاتغ ,لال٣واهحن الجباتُت ,لاملضًٍغ

 املٗض٫ املىسٌٟ للغؾم ٖلى اليكاٍ املنهي  :07حدول زكم 

:ل ًسٌٟ مٗض٫ َظا الغؾم الى %1بضألان الاؾخٟاصة مً الخسًُٟاث باليؿبت ليكاَاث إلاهخاج 

الصىدوق اإلاشترن الحصت العائدة للبلدًت الحصت العائدة للىالًت 

للجماعاث اإلادليت 

اإلاجمىع 

ل%1ل%0.05ل0.66% 0.29%

ت الٗامت للًغاتب :لألاػاعة املالُت :لاملهضع  ل.ل99م ,لالجؼاتغ ,لال٣واهحن الجباتُت ,لاملضًٍغ

 :TVAالسطم على الليمت اإلاظافت   - 4 – 2

  ف بت ٚحر مباقغة : حعٍس ما٫ أي ٖلى مبُٗاث ,لٌٗٝغ َظا الغؾم ٖلى أهه يٍغ ًٟغى ٖلى ع٢م ٖ 

بت موخضا ٖلى حمُ٘ الؿل٘ املباٖت ,لالؿل٘ النهاتُت ألاالخضماث  ٩ون مٗض٫ الًٍغ  .2ألٍا

  ألامً بُنها هجض   :العملياث الخاطعت للسطم على الليمت اإلاظافت: 

 .ألا٦ظا ج٣ُُم الخضماث طاث الُاب٘ الهىاعي ألاالخجاعي أألا الخغفي ,لٖملُاث البُ٘ ألا قٛا٫ الٗمومُت  -

 .ٖملُاث الاؾخحراص  -

 .املبُٗاث ألاالدؿلُماث التي ٣ًوم بها املىخجون  -

 .الٗملُاث التي ٣ًوم بها ججاع الجملت  -

                                                           
ت الٗامت للًغاتب :لألاػاعة املالُت ل-ل 1 ل.ل99م ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ,لال٣واهحن الجباتُت ,لاملضًٍغ
ل.ل14م ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ :لٌؿمُىت بً س ي ٢ضألاع ل-ل 2
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 .ٖملُاث البُ٘ بالخجؼتت  -

 .ٖملُاث البُ٘ الخانت بال٨دو٫ ألاالخموع ألااملكغألاباث  زغى  -

ت  -  . قٛا٫ ال٣ٗاٍع

ت التي ًماعؾها  شخام الظًً ٌكترألان َظٍ  مال٥ باؾمهم ٢هض  - بُ٘ ال٣ٗاعاث أألا املدالث الخجاٍع

 .اٖاصة بُٗها 

 .ٖملُاث ه٣ل  شخام ألاالؿل٘  -

اث ,لاملُاٖم ل)مبُٗاث املواص الٛظاتُت ألااملكغألاباث التي حؿتهل٪ في ٖحن امل٩ان  -  ل.(....,لالخلٍو

  معدل السطم على الليمت اإلاظافت : 

:ل1ًدهل الغؾم ٖلى ال٣ُمت املًاٞت ٦ما ًلي ,ل مً ٢اهون املالُت 27ل,ل26بموحب املواص 

ت ألاالظاث الاؾخٗما٫ الواؾ٘  : (معدل مىخفع  ) 9% ًُب٤ ٖلى املىخوحاث ألااملواص الٛظاتُت الًغألاٍع

.للللللألاالخضماث 

للللل.لالخضماث ألااملىخجاث ٚحر الخايٗت للمٗض٫ املىسٌٟ ,ل ًُب٤ ٖلى الٗملُاث  :(معدل عادي )% 19

  ؤلاعفاءاث مً السطم على الليمت اإلاظافت: 

ل:ل2جخدضص الٗملُاث التي حٟٗى مً الغؾم ٖلى ال٣ُمت املًاٞت ُٞما ًلي

ٟاءاث جخٗل٤ بيكاَاث الخى٣ُب ًٖ املدغألا٢اث الؿاتلت ألاالٛاػاث ألاالبدث : في اإلاجال الاكخصادي –  (1 الٖا

ا املئؾؿت ,لٖنها ألااؾخٛاللها ألاجمُُٗها  ٤  هابِب التي ج٣خىيها أألا جىجَؼ ل"ل.لطىهاػسان"للأألا ه٣لها ًٖ ٍَغ

الخ ...الض٤ُ٢ ,لالكٗحر ,لالخلُب ,لالخبز ل)جغجبِ باملىخجاث طاث الاؾتهال٥ الواؾ٘ : في اإلاجال الاحخماعي –  ( 2

ت ألااملُاٖم مٗخضلت  ؾٗاع ألاالتي ال حهمها الغبذ ,ل( .لالخ ...ألا٦ظا الؿُاعاث املوحهت للمُٗوبحن ,ل صألٍا

ٟاءاث املٓاَغ الث٣اُٞت ألاالٟىُت ألا٧ل الخٟالث املىٓمت في اَاع : في اإلاجال الثلافي –  ( 3 جمـ َظٍ إلٖا

ىُت أألا الضألالُت للخٗاألان  ما٫ املخٗل٣ت باإلبضإ ألاإلاهخاج ,لالخغ٧اث الَو .لألا٦ظا ٧ل املئلٟاث ألاٖ 

 

ماهيت الخدكيم الجبائي وأهىاعه : اإلاؼلب الثاوي 

 حعٍسف الخدكيم الجبائي   - 1

بت الى املهالح الجباتُت  داث امل٣ضمت مً َٝغ امل٩لٟحن بالًٍغ ,لان َظا مٟهوم ٌٗخمض أؾاؾا ٖلى الخهٍغ

بُت  ُت الًٍغ .ل3خُث جدخوي ٖلى املٗلوماث  ؾاؾُت ألاالالػمت التي جدضص أؾـ  ألٖا

:للألاخضصث للخض٤ُ٢ الجباثي ٖضة حٗاٍع٠ منها 
                                                           

٘ ألاالخىُٓم الجباثي :لألاػاع املالُت ل-ل 1 ت الدكَغ لل.01م ل,ل2017ٍ ,ل٦ُُٟاث جىُٟظ مٗضالث حضًضة للغؾم ٖلى ال٣ُمت املًاٞت ,لمضًٍغ
ت الٗامت للًغاتب :لألاػاعة املالُت ل-ل 2 ل.ل08ل,ل07م ,لم ل,ل2016ٍ ,لالجؼاتغ ,لالضلُل الخُب٣ُي للغؾم ٖلى ال٣ُمت املًاٞت ,لاملضًٍغ
 ل.213ل,ل212م ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ :ل  عيا زالص ي  3
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داث ألا٧ل السجالث ألاالوزات٤ ألامؿدىضاث :ل"ل ٌٗٝغ الخض٤ُ٢ الجباثي بؤهه :لألاول لالخعٍسف ٞدو الخهٍغ

بت الخايٗحن لها  ت ألاطل٪ ب٣هض الخؤ٦ض مً صخت ,لامل٩لٟحن بالًٍغ ؾواء أ٧اهوا طألا شخهُت َبُُٗت أألا مٗىٍو

و حصخُو مدخوى ال٨خاباث املداؾبُت بما ًخالءم م٘ ال٣اهون ,لاملٗلوماث التي جدخوحها ملٟاتهم الجباتُت  ألَا

داث امل٣ضمت ,لألاالخد٤٣ مً َظا املدخوى م٘ إلازباجاث ,لالجباثي  .ل1"لألاالخهٍغ

ٖملُت الٟدو الكامل للويُٗت الجباتُت للمئؾؿت بٛغى مغا٢بت :ل"ل الخض٤ُ٢ الجباثي َو :لالثاويلالخعٍسف

ؼ  مً الجباثي مً مىٓوع الؿُاؾت املخبٗت في الدؿُحر مً ,لاخترام ال٣واهحن الجباتُت مً حهت  ألابٛغى حٍٗؼ

ىت   ٘ الجباثي صألان املؿاؽ بمهالح الخٍؼ ا الدكَغ َغ حهت أزغى ألاطل٪ بالخد٨م في إلام٩اهُاث التي ًٞو

"ل.للالٗمومُت 

 أهىاع الخدكيم الجبائي   - 2

حن مً الخض٤ُ٢ الجباثي  :لًم٨ً أن همحز هٖو

اٖلُت بٌٗخبر  وكاَا مؿخ٣ل صازل املئؾؿت :  الداخلي  الجبائيالخدكيم -  1 – 2 َضٝ الخؤ٦ض مً ص٢ت ألٞا

غ ًٖ إلاهدغاٞاث ,ل هٓمت  ل2ألاه٣اٍ ال٠ًٗ,لألاالخٗلُماث ألاإلاحغاءاث املُب٣ت في املئؾؿت ألاجؼألاٍض إلاصاعة بخ٣اٍع

. 

٠ جاب٘ إلصاعجه ,ل٦ما أن ٖملُت الخض٤ُ٢ ٣ًوم بدىُٟظٍ شخو صازل املئؾؿت  و ازخُاع ج٣ني ,لأي مْو ألَا

ُت ,لإلبضاء عأًه ب٩ل قٟاُٞت ,لألاص٤ُ٢ مً َٝغ شخو ٠٦ء ألامؿخ٣ل  ألامهضا٢ُت ,لألاألايوح خو٫ هٖو

.لألاإلاحغاءاث الجباتُت املٗمو٫ بها ,لاملٗلوماث املخٗل٣ت بالويُٗت الجباتُت للمئؾؿت ألاألا٣ٞا لل٣واٖض ال٣اهوهُت 

,لان هُا١ الخض٤ُ٢ الجباثي الضازلي حكمل صعاؾت ألاج٣ُُم  ٦ٟاءة ألاألاا٢٘ هٓام الغ٢ابت الضازلُت باملئؾؿت 

ُت الٗمل في جىُٟظ املؿئألالُاث املؿدىضة  .لألاهٖو

ألاؾٝو هبرػ إلاَخمام ال٨بحر بالخض٤ُ٢ ,لمً زال٫ َظا الك٩ل الخالي هوضح صألاع الخض٤ُ٢ الجباثي الضازلي بُاهُا 

ل أألا مً َٝغ املخٗاملحن,لأألا اصاعة املئؾؿت ,لالجباثي ؾواء مً َٝغ إلاصاعة الجباتُت 

ًىدؿب َظا الىٕو مً الخض٤ُ٢ الى الجهت التي ج٣وم بٗملُت الخض٤ُ٢ :  الخازجي  الجبائيالخدكيم -  2 – 2

َضٞها حٗل الدؿُحر الجباثي أ٦ثر أصاء ,لألاالتي هي حهت زاعحُت مداًضة ألامؿخ٣لت جماما ًٖ املئؾؿت ,لالجباثي 

م٘ التر٦حز ال٨بحر ٖلى ,لألابظل٪ الخض٤ُ٢ في ال٣واتم املالُت ,لمً أحل جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ الجباتُت للمئؾؿت 

بُت املخضاألالت  داث الًٍغ ألا٢ض ج٩ون ,لأألا مؿخمغة ,لألاجماعؽ َظٍ املهىت بهٟت مخ٣ُٗت ,لالىاخُت الجباتُت للخهٍغ

.ل3.في بٌٗ  خُان ج٨ملت ملهام املض٤٢ الضازلي 

ٟغ١ بحن زالر أهوإ للخض٤ُ٢ الخاعجي ألااملخمثلت في  :لألٍا
                                                           

.ل213م ,لهٟـ املغح٘ الؿاب٤ ,لعيا زالص ي -ل 1
لم مدمض ٞاجذ ل-ل 2 ت ,لل"دوز اإلاساحعت الجبائيت في جدهيت اإلاخاػس الجبائيت  "  :ؾٍو لوم ججاٍع خاس ي ل,ل2016مظ٦غة ماؾخحر ٖلوم ا٢خهاصًت ألاالدؿُحر ألٖا

  . 4م ,لألاع٢لت –لمؿٗوص 
لم مدمض ٞاجذ ل-ل 3 ل . 5م ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ :لؾٍو
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ٗٝغ أًًا بمداٞٔ ,لألاهي التي ًٟغيها ال٣اهون : Audit Légal) (الخدكيم اللاهىوي –  1 – 2 – 2 ألَا

ت التي ,لالخؿاباث ٖلى بٌٗ  هوإ مً الكغ٧اث ألاالهُئاث  ت إلاحباٍع ألاجخمثل في أٖما٫ املغا٢بت الؿىٍو

ت  ئزظ ٖلى أؾاؽ  الكهاصة الغامُت  لصخت  ألااهخٓامُت الخؿاباث الؿىٍو ,ل٣ًوم بها مداٞٔ الخؿاباث ألٍا

ُاء نوعة ناص٢ت للويُٗت املالُت للكغ٦ت ألاوكاَها  .لإٖل

٣ًوم شخو مدتٝر زاعجي ألامؿخ٣ل بُلب مً :(Audit contractuel)الخدكيم الخعاكدي -  2 -  2 – 2

غاٝ املخٗامل مٗها ,لل(زبحر مداؾب ل)اصاعة املئؾؿت  ا ,لأألا أخض َ  م٨ً جدضًضَا ؾىٍو م٨ً َظا ,لألٍا ألٍا

٣ا ل٣ٗض ًبرم بحن املض٤٢ ألاػبوهه  ا ألٞا ٣وم املض٤٢ بمهمخه في َظٍ الخالت خؿب الهضٝ ,لالىٕو مً ازخُاٍع ألٍا

حن  .لألاالىُا١ ألااملضة املدضصة في إلاجٟا١ املبرم بحن الُٞغ

بُلب مً ٣ًوم شخو مدتٝر زاعجي : (Expertise Judiciaire)الخبرة اللظائيت  –  3 – 2 – 2

غاٝ  زغى املخٗامل مٗه,لاملد٨مت  ٍغ في خل هؼإ بحن املئؾؿت مُٗىت ألاَ  .لألاطل٪ باالؾخٗاهت لخ٣اٍع

  1عالكت الخدكيم الجبائي بأهىاع أخسي للخدكيم وخصىصياجه: اإلاؼلب الثالث  

غ  ظا لخ٣ٍغ ب مىه ألَا ت ما ٢ضمه الخض٤ُ٢ الجباثي مً حضًض للمئؾؿت ًجب م٣اعهخه ملٟاَُم الخض٤ُ٢ ال٣ٍغ ملٗٞغ

.لاؾخ٣اللُت املض٤٢ الجباثي 

 عالكت الخدكيم الجبائي بأهىاع أخسي للخدكيم  - 1

َىا٥ حكابه ٢اتم بحن جض٤ُ٢ الخؿاباث ألاالخض٤ُ٢ الجباثي : الخدكيم الجبائي والخدكيم اإلاداطبي  -   1 – 1

غ ألاالونو٫ الى ,لألامغاخله املسخلٟت ,٨ًمل في ألُت الخض٤٢  ىتهُان ببٖضاص الخ٣ٍغ بدُث ًبضأن بالخسُُِ ألٍا

.ل٦ما ٌؿخسضمان هٟـ  صألااث ألاالٟىُاث الالػمت ألصاء أٖما٫ الخض٤ُ٢ املُضاوي ,لالىخاتج 

ُٞه ًخم اؾخسضام ال٩ومبُوجغ ٖىض ٖملُت الخض٤ُ٢ مً أحل : 2الخدكيم الجبائي والخدكيم آلالي  - 2 – 1

ألاحهضٝ َظا الىٕو مً الخض٤ُ٢ الى جسٌُٟ م٣ضاع الو٢ذ ,لجبؿُِ ألاجوؾُ٘ هُا١ الوؾاتل ألاجد٣ُ٣ها 

.لاملؿخسضم لٗملُت الخض٤ُ٢ 

و ٞدو الويُٗت الجباتُت للمئؾؿت مً خُث مبضأ لِـ :لالخدكيم الجبائي والخدكيم الداخلي   - 3 – 1 ألَا

.لألامً طل٪ ًم٨ً لهظٍ  زحرة ج٣ضًم مالخٓاث ًٖ الىٓام الجباثي ,لمؿدىضا للخض٤ُ٢ الضازلي 

ًماعؽ الخض٤ُ٢ الجباثي في مٗٓم  خُان مً ٢بل املض٤٢ : الخدكيم الجبائي والخدكيم الخازجي   - 4 – 1

ُٟخحن َما ,لالخاعجي   :لألابالخالي ًجب ٖلى َظا  زحر جُب٤ُ ألْا

جدلُل الويُٗاث  -

ا٢تراح الخلو٫ ألاالاؾتراجُجُاث -

                                                           
ل.ل2018ل,ل2017,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ل:للالخبِب مكهوص  1
ل.ل2018ل,ل2017,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ل:ل الخبِب  مكهوصل-ل 2
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٦ما َو الكؤن للمؿدكاع الجباثي ًم٨ً للمغاح٘ ا٢تراح  : 1الخدكيم الجبائي والاطدشازة الجبائيت   - 5 – 1

,لألاالٟغ١ ًم٨ً أؾاؾا في أٚلب  خُان مً َٝغ مض٤٢ ٞهو ٨ًك٠ ًٖ املكا٧ل ,لالخلو٫ للمكا٧ل املٗل٣ت 

ت املكا٧ل  .لبِىما ٌؿخُل٘ املؿدكاع ًٖ املكا٧ل  بٗض مٗٞغ

,لجٓهغ املغاح٘ الجباتُت مداؾبُا ٖلى أجها جد٤ُ٣ مداؾبي : الخدكيم الجبائي واإلاساحعت الجبائيت   - 6 – 1

.لالٟغ١ ًيخج ًٖ ألاحوص ٣ٖوباث ببم٩اجها الخُب٤ُ بٗض الٟدو الجباثي 

 الجباتُت لاللتزاماث ٌؿمذ الخض٤ُ٢ بخد٤ُ٣ الدصخُو :الخدكيم الجبائي والدظيير الجبائي   - 7 – 1

اطن الخض٤ُ٢ الجباثي َو أصاة في زضمت ,لألاججٗل الدؿُحر الجباثي أ٦ثر الىجاٖت ألاجسٌٟ مً الٗبىء ,لللمئؾؿت 

بت ,لالدؿُحر الجباثي  م٨ىىا ال٣و٫ أن الخض٤ُ٢ الجباثي ألاالدؿُحر الجباثي ًد٣٣ان ,ألاألاؾُلت لدؿُحر ج٩لٟت الًٍغ ألٍا

:للزالزت أَضاٝ ألاهي 

الخد٤٣ مً أن املئؾؿت ال جخٗغى ألزُاع حباتُت  -

الخد٤٣ في املجا٫ ال٣اهووي  -

البدث ًٖ َغ١ لخسٌُٟ الًغاتب -

 2 الخدكيم الجبائي مً اإلاىظىز الدولي  - 2

ت حؿخسضم مهُلخاث مسخلٟت لإلقاعة الى الٟدو ,لان ال٣واهحن الغاَىت  ألا هٓمت ألااملماعؾاث إلاصاٍع

(examination) ألاالتي جىجم ًٖ ال٨ُاهاث الٗاملت صألالُا ,ل الظي ٣ًوم بمٗالجت املساَغ املالُت ٖبر الخضألاص

م٨ً احغاء ٌ ؾواء ٖلى املؿخوى ,لل( (Audit fiscalألااملهللح الكامل لظا٥ َو الخض٤ُ٢ الجباثي ,لألا ٞغاص  ألٍا

غاٝ ,لل(بحن صألالخحن )الثىاثي  ل.ل(بحن الٗضًض  مً الضألا٫ ل)أألا مخٗضص َ 

لى املؿخوى الٗملي ًم٨ً أن ًجغ الخض٤ُ٢ الجباثي الضألالي ٖلى ٖضة أق٩ا٫ بٌٛ الىٓغ ًٖ حٗضص  ألٖا

٦ما أن لضًه الٗضًض مً الخهاتو  ,لاملهُلخاث املؿخسضمت 

بُت الُالبت ألاامل٣ضمت للمٗلوماث ,لهي أصاة مغجبُت بدباص٫ املٗلوماث بحن الضألا٫ ل-ل1 لى الهُئاث الًٍغ ألٖا

ظا ما جملُه مٗاَضاث ألاالاجٟا٢ُاث بحن الضألا٫ املسخهت بظل٪  .لالالتزام بال٣واٖض جباص٫ املٗلوماث ألَا

في خحن أن ٧ل صألالت ج٣وم ببحغاءاتها في ,لًم٨ً أن ًئؾـ الخض٤ُ٢ الجباثي في ألا٢ذ ألااخض أألا متزامً ل-لل2

.لإلا٢لُم الخام بها 

اث مسخلٟت مً اليكاٍ ل–ل3 ٟحن مؿئولحن مً  الضألالت املدخاحت للمٗلومت م٘ مؿخٍو ٦ما ٌؿمذ بدًوع مْو

غ َظٍ املٗلوماث  .لفي أعاض ي الضألالت التي جٞو

بت للضألا٫ املكاع٦ت ل–ل4 الٛغى مً الخض٤ُ٢ الجباثي الضألالي َو الٟدو الجباثي التي جسو امل٩لٟحن بالًٍغ

.لألاطل٪ بدكاألاع مؿب٤ بحن الضألا٫ ,لألاالتي لضحها مهلخت في طل٪ 

                                                           
1Réda Khellassi, « présentation  et mise en place d’un servise  dudit fiscal «  mémoire de   fin d’étude , 2001 , p7 لل

ل.18م ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ :٢دموف ؾمُت ل-ل 2
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خماص ٖلى ههج مغن ٖىض جض٤ُ٢ ل–ل5 م٨ً الٖا ًجب ألاي٘ احغاءاث بؤؾلوب ٌك٩ل حٗاألان الضألا٫ ُٞما بُنها ألٍا

ت ,لخالت ما اؾدىاصا للمٗاَضاث ال٣اتمت ما بحن الضألا٫  .لأألا ال٣واهحن املدلُت ألااملماعؾاث الاصاٍع

 Tax Audit structured Framework for an)ًىضح الاػاز اإلاىظم للخدكيم الجبائي الدولي  : (08)الجدول زكم 

International ) 1ل

 (Activities) وكُت  (Stages)املغاخل 

 

 

 

 (الخخؼيؽ – 1

(Planning 

ل

ل

 صٖوة -

ل

احخمإ أألالي -ل

.لجدلُل املساَغ,لاؾتراجُجُت الخض٤ُ٢ -

الىٓغ في ازخهاناث جض٤ُ٢ الضألا٫ -

.ل زغى 

بت  ٖلى - خو٫ ما اطا امل٩ل٠ بالًٍغ

اؾخٗضاص للخٗاألان م٘ الخض٤ُ٢ الجباثي 

.لالضألالي 

 

 (Execution)الخىفير  – 2

خًوع املؿئألالحن -ل

جباص٫ املٗلوماث -ل

الٟدو -ل

.لاجهاالث مباقغة  -

.لالخباص٫ املباقغ للمٗلوماث -

.لجُب٤ُ نالخُاث زانت -

ل

 Forming a)حشىيل الحىم – 3

gudgement) 

ل

 

ل

احخمإ زخامي -ل

غ مكتر٥ -ل ج٣ٍغ

ٖوات٤ في ,لازخال٫ في ال٣واهحن ألا هٓمت -

.لجباص٫ املٗلوماث 

ت - ٖوات٤ أألا ٣ٖوباث في املماعؾت الاصاٍع

.لمً زال٫ هخاتج الٟدو 

اجٟا٢ُاث املؿخ٣بل -

ل

اث الخدكيم الجبائي وأهميخه  - 3  2مظخٍى

اث الخدكيم الجبائي   - 1 – 3 مظخٍى

اث الخض٤ُ٢ الٗاصًت جخمثل خؿب الترجِب ٖلى  ,لالخض٤ُ٢ في املغصألاصًت ,لالخض٤ُ٢ املُاب٣ت :ل اطا ٧اهذ مؿخٍو

اث جخمثل ُٞما ًؤحي ,لجض٤ُ٢ الٟغم ,لجض٤ُ٢ الخىاؾ٤  :للجض٤ُ٢ ال٣ابلُت ٞبن للخض٤ُ٢ الجباثي مؿخٍو

 حهضٝ َظا املؿخوى الى الخدلُل الى٣ضي ألاطل٪ إلخترام إلاحغاءاث الجباتُت ألا٦ظا :لألامانلجدكيمل–ل 1 – 1 – 3

.لالؿُاؾاث ألاالدؿُحر الجباثي 

 حهضٝ َظا املؿخوى الى الخد٤٣ مً مضى مهضا٢ُت املٗلوماث املؿخٗملت :جدكيم اإلاصداكيت  –  2 – 1 – 3

.لباإلياٞت الى ج٣ُُم أصاء الغ٢ابت الضازلُت للٗىانغ الجباتُت ,لمً َٝغ أصخاب ال٣غاع 

                                                           
ل19م ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  :ل٢دموف ؾمُت ل-ل 1
ل.ل21م ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ :ل٢دموف ؾمُت ل-ل 2
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َظا ال٣ؿم أألا املؿخوى حهضٝ الى الخ٨م ٖلى ٞٗالُت الدؿُحر الجباثي ٩٦ل : جدكيم الفعاليت  –   3 – 1 – 3

.لمً مىٓوع  مً ألا صاء 

 أهميت الخدكيم الجبائي   -  4

ملُت ألازبرة ٧املت في ال٣واهحن الجباتُت  ,لًمثل الخض٤ُ٢ الجباثي ٖملُت مىخٓمت ألامىهجُت ٖلى أؾـ ٖلمُت ألٖا

ظا ما ًئ٦ض أَمُت الخض٤ُ٢ الجباثي باٖخباٍع ٖلم ألامُٗاع ٢اتم بظاجه  بدُث ٌؿخمض أخ٩امه مً ال٣واهحن ,لألَا

بُت الؿاتضة  خه بخٟانُل ,لألامً املٗاًحر املهىُت ,لالًٍغ أما باليؿبت للمض٤٢ الجباثي في خض طاجه ٞبن ٖضم مٗٞغ

,لال٣اهون ألااٖضاص البُاهاث املالُت صألان ٦ٟاءة ٖلمُت مٗخمضة ٖلى مٗاًحر جغج٨ؼ ٖليها ٖملُت الخض٤ُ٢ الجباثي 

بت املىاؾبت في الو٢ذ املىاؾب ,لٞبن َظا خخما ؾُو٢ٗه في مكا٧ل ٦بحرة  .لألن َضٞه النهاثي َو جد٤ُ٣ الًٍغ

:لألاباٖخباع الخض٤ُ٢ الجباثي ألاؾُلت ال ٚاًت ج٨مل أَمُت الخض٤ُ٢ الجباثي ُٞما ًلي 

بت ألاالتي جدؿم بالض٢ت -ل حر املٗلوماث خو٫ امل٩لٟحن بالًٍغ ألاال٨مُت املىاؾبت لٗمل املض٤٢ الجباثي   ,لجٞو

بي بك٩ل ص٤ُ٢ -ل .لمؿاٖضة في خهغ املجخم٘ الًٍغ

بُت ألاالىٓام -ل خباع إلاصاعة الًٍغ داث الجباتُت باألزظ بٗحن الٖا ج٣ضًم جؤ٦ُضاث للم٩لٟحن الظًً ٣ًضمون الخهٍغ

بي امل٣ضم  ل.ل(حؼافي ,لخ٣ُ٣ي ل)الًٍغ

ً ٖلى ؾبُل املثا٫ الى مهلخت الخض٤ُ٢ الجباثي ب٩ل هؼاَت -ل غ املالُت للكغ٦ت مً مهلخت الخسٍؼ ج٣ضًم الخ٣اٍع

.لألاقٟاُٞت ألاجىٟظ بٗضالت ألاصألان جمُحز أي اُٖاء أع٢ام بك٩ل صخُذ 

بي ٖلى الىدو الٗلمي املىٓم ًداٞٔ ٖلى خ٣و١ امل٩لٟحن -ل اء الًٍغ بُت جدضًض الٖو تهضٝ زضمت إلاصاعة الًٍغ

.لألاالضألالت حىبا الى حىب ,ل

بي ألاالامخثا٫ له -ل ٘ الًٍغ اصة مؿخوى إلالتزام بؤخ٩ام الدكَغ .لٍػ

بي ألاأق٩اله -ل .لالخ٣لُل مً خاالث التهغب الًٍغ

بُت مً زال٫ الغ٢ابت ٖلى امل٩لٟحن ألااجهاء الخدحز ألااملدؿوبُت مً زال٫ مهلخت -ل اصة الخهُلت الًٍغ ٍػ

.لالخض٤ُ٢ الجباثي املُضاوي 
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واكع الخدكيم الجبائي في الجصائس  : اإلابدث الثالث 

داث امل٣ضمت مً َٝغ امل٩لٟحن  هدُجت ,لألاالتي ج٩ون في أٚلبها ٚحر ناص٢ت ,ل       هٓغا ملا أزبخه الوا٢٘ ٖلى الخهٍغ

بُت خ٣و٢ا ألانالخُاث مً قؤجها أن حؿمذ ,ل زُاء جغج٨ب ًٖ خؿً هُت أألا ٖمضا  مىذ ال٣اهون لإلصاعة الًٍغ

م  زُاء املغج٨بت  داث ألانض٢ها ألا٢اهوهُاتها ألانوال الى جصخُذ ألاج٣ٍو ,للهظٍ  زحرة الخد٤٣ مً صخت الخهٍغ

.لألابٛغى خهغ امل٩لٟحن املتهغبحن  ألاالخٗٝغ ٖليهم أ٦ثر جلجؤ َظٍ إلاصاعة لل٣ُام ببٌٗ الخد٣ُ٣اث أ٦ثر ٖم٣ا 

بي إلاداطبت اإلايلف : اإلاؼلب ألاول  بت الخدكيم الظٍس  بالظٍس

بُت بالخؤ٦ض مً صخت ألا٢اهوهُت ال٨خاباث املداؾبُت  ألام٣اعهتها م٘ ,ل   ٌؿمذ َظا الخض٤ُ٢ لإلصاعة الًٍغ

خُث ًسغج الخد٤ُ٣ املداؾبي مً اَاٍع ال٤ًُ املخمثل في الخض٤ُ٢ ,لالويُٗت الخ٣ُ٣ُت لليكاٍ املماعؽ 

 مً ٢اهون 190َظا ما أ٦ضجه املاصة ,لالك٨لي للملٟاث الى الخض٤ُ٢ ل٩ل الضٞاجغ ألاالوزات٤ املداؾبُت بٗحن امل٩ان 

ت مً الٗمل :ل"لالًغاتب املباقغة الجؼاتغي الظي حاء بىهها ٖلى أن  الخد٤ُ٣ املداؾبي ٖباعة ًٖ مجمٖو

"ل.لألاآلالُاث التي تهضٝ الى الٟدو في ٖحن امل٩ان للملٟاث املداؾبُت ألام٣اعهتها بٗىانغ الاؾخٛال٫ 

ًجب أن ًخم الخد٤ُ٣ في الضٞاجغ :لل"ل مً ٢اهون الغؾم الجؼاتغي ٖلى أهه ٣ٞ113ض ههذ املاصة ,لألاباؾخثىاء 

ألاجم ٢بوله مً َٝغ ,لما ٖضا اطا جم ج٣ضًم امل٩ل٠ َلبا م٨خوبا ٣ًط ي ب٨ٗـ طل٪ ,لاملداؾبُت في ٖحن امل٩ان 

"ل.لأألا في خالت ٢وة ٢اَغة مثبخت ٢اهون مً َٝغ املهلخت ,لاملهلخت 

َظا ألاال ًم٨ً إلصاعة الًغاتب مماعؾت الخد٤ُ٣ املداؾبي اال ٖلى امل٩لٟحن امللؼمحن بمؿ٪  

.ل1ألاالوزات٤ املداؾبُت ,لالضٞاجغ

داث الجباتُت امل٣ضمت  ألانض١ املداؾبُت مً زال٫ ,ل    ألاحهضٝ َظا الخض٤ُ٢ الى الخؤ٦ض مً صخت الخهٍغ

لحن ,لم٣اعهتها م٘ مسخل٠ املُُٗاث املخاخت  ألاالوزات٤ الثبوجُت  ٦ما ٣ًخهغ َظا الخد٤ُ٣ ٖلى أشخام مَئ

 ل.2( مً ٢اهون املالُت 37املاصة ل)٩ًوهوا بغجبت مٟدل يغاتب 

   بسهامج الخدكيم الجبائي والخدظير له

إعداد البرهامج  : أوال 

بغهامج الخض٤ُ٢ َو ٖباعة ًٖ ٢اتمت جدخوي ٖلى احغاءاث الخض٤ُ٢ الواحب اجباٖه للخد٤٣ مً بىوص الواعصة 

ت مؿب٣ا ,لبال٣واتم املالُت  داث الجباتُت لٛغى الونو٫ الى  َضاٝ املويٖو ظٍ إلاحغاءاث ,لألا٦ظا الخهٍغ ألَا

 .3هي الخُواث الخٟهُلُت لٗملُت الخض٤ُ٢ 

                                                           
بي يغألاعة ملخت في الخض مً الٟؿاص :ل"لنالح خؿحن ٧اْم ل-ل 1 صاتغة الكئألان ,ل٢ؿم البدور ألاالضعاؾاث ,لبدث م٣ضم ,ل"لم٩اٞدت التهغب الًٍغ

ل.ل45م ,لال٣اهوهُت 
2 - Ministère des finances , Direction général des impôts , Guide pratique du contribuable direction des relations publique et de la 

communication , Algérie , 2011 .    
ل.ل325م ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ :لعيا زالص ي  -  3
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ت للخض٤ُ٢ الجباثي  بىاءا ٖلى ا٢تراخاث امل٣ضمت مً مسخل٠ الهُا٧ل ,لجخ٩ون لجىت اٖضاص البرهامج الؿىٍو

:ل1ألاجخٗل٤ بامللٟاث التي حكوبها بٌٗ  زُاء ألاالى٣اتو الؾُما ,لالغ٢ابُت 

داتهم ,لامللٟاث املٟترخت بمىاؾبت احغاء الخض٤ُ٢ الضازلي ل–ل1 ألاالتي لم ًخم٨ً عتِـ ,لألااملك٩و٥ في جهٍغ

.لاملٟدكُت مً الخونل الى الىخاتج ٞيها بالىٓغ الى مٓاَغ الثوعة الخاعحُت 

ت ,لامللٟاث امل٣ترخت مً َٝغ مد٤٣ الدؿُحر ل–ل2 ت الجهٍو ألاوكحر َىا أن مد٤٣ الدؿُحر َو ٖون جاب٘ للمضًٍغ

إل ٖلى الى٣اتو املسجلت في املٟدكُت ,لللمهالح الجباتُت  ً بها ,لمهمخه إلَا ,لألااٖالم املؿئألالحن املباقٍغ

.لألاا٢تراح امللٟاث املهمت للخض٤ُ٢ الجباثي الخاعجي 

ل.ل(الخجاعة ,لحماع٥ ,ليغاتب ل)امللٟاث امل٣ترخت مً َٝغ الٟغ١ املسخلٟت ل–ل3

ُت للغ٢ابت الجباتُت ل–ل4 ت الٟٖغ ألاالتي جم الخهو٫ ٖليها بمىاؾبت مماعؾتها ,لامللٟاث امل٣ترخت مً َٝغ املضًٍغ

ُٟتها الٗاصًت  اث املٗلوماث للمٟدكُاث الؾخٛاللها ,للْو ل ٦كٞو .ل٦خدٍو

ُت للٗملُاث الجباتُت ل–ل5 ت الٟٖغ ألاالتي جم الخهو٫ ٖليها أًًا بمىاؾبت ,لامللٟاث امل٣ترخت مً َٝغ املضًٍغ

.لمماعؾتها ملهامها الٗاصًت 

:للامللٟاث  زغى امل٣ترخت مً َٝغ املٟدكُاث ألاالتي ج٨دؿيها بٌٗ  زُاء ألاالى٣اتو ألاالتي هظ٦غ منها ل–ل6

.لزؿاتغ مخ٨غعة زال٫ الؿىواث التي ال حؿ٣ِ بالخ٣اصم –لأ 

,لزم قغ٦ت جًامً ,لبدُث جٓهغ املئؾؿت مغة في ق٩ل شخو َبُعي ,لحُٛحراث مخخالُت لك٩ل املئؾؿت –لب 

....لألابٗضَا قغ٦ت طاث مؿئألالُت مدضألاصة 

.لألاحوص جىا٢ٌ بحن الضزل املهغح به ألامٓاَغ الثرألاة –لج 

جًبِ اللجىت الؿاب٣ت الظ٦غ البرهامج الؿىوي ,ل    ألابىاءا ٖلى جل٪ إلازخُاعاث ألااؾدىاصا ملُُٗاث أزغى 

اث الٗامت للًغاتب  ُت للبرامج ل)للخض٤ُ٢ الظي ًغؾل الى املضًٍغ ت الٟٖغ ٢هض جدضًض ال٣اتمت النهاتُت ل(املضًٍغ

اث الوالتُت للًغاتب جىُٟظا  .لألاالتي جغؾلها بضألاعَا الى املضًٍغ

الخدظير للخدكيم  : زاهيا 

ال٣اتمت إلاؾمُت للم٩لٟحن "لاملضًغ الٟغعي للغ٢ابت الجباتُت "ل    بٗض أن ًدؿلم عتِـ ٞغ٢ت الخض٤ُ٢ الجباثي 

وان املد٣٣حن ,لالظًً ًسًٗون للخد٤ُ٣  جب ٖليهم ,لًخم جوػَ٘ ال٣ًاًا ٖلى ٖ  وان ل)ألٍا ألا٢بل الخضزل ل(ٖ 

ظا لُدؿنى لهم مماعؾت مهامهم ٖلى أخؿً ألاحه ,لاملباقغ بٗحن امل٩ان أن ٣ًضموا ببٌٗ إلاحغاءاث  ألالُت  ألَا

اع ال٣اهووي املىهوم ٖلُه مً حهت  ُت ًٖ امل٩ل٠ املٗني ٞمً َظٍ ,لألايمً إلَا ألاأزظ نوعة مؿخٞو

:لل2إلاحغاءاث 

                                                           
.ل36م ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ :ل,٢دموف ؾمُت  ل-ل 1
ل.ل37م ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ :ل٢دموف ؾمُت ل-ل 2
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الخخواته ٖلى ٧ل الوزات٤ ل)سخب املل٠ الجباثي للم٩ل٠ مً مٟدكُت الًغاتب املؿحرة لهظا املل٠ ل–ل1

بت  ل.ل(ألاالبُاهاث املخٗل٣ت بامل٩ل٠ بالًٍغ

بت ل–ل2 بدُث ٣ًوم املض٤٢ ببٖضاص إلاقٗاع بالخد٤ُ٣ الخام بامل٩ل٠ ٦ما ًم٨ً َظا ,لاباٙل امل٩ل٠ بالًٍغ

٤ َظا إلاقٗاع بالخد٤٣  بمُثا١ امل٩لٟحن ,ل زحر الاؾخٗاهت بمؿدكاع مً ازخُاٍع  .لألاأًًا ًجب أن ًٞغ

اط ًمىذ ال٣اهون في اَاع الخد٣ُ٣اث املداؾبُت خ٤ مماعؾت الخضزالث املٟاحئت في ,لالغ٢ابت املٟاحئت ل–ل3

.لاملئؾؿت مً أحل مماعؾت مٗاًىاث ماصًت ٢بل الغ٢ابت املٗم٣ت للوزات٤ املداؾبُت 

بدُث جخًمً َظٍ الوز٣ُت ملخو ,لمً اٖضاص للخالت امل٣اعهت للمحزاهُاث ,لاٖضاصا اؾخماعة الخض٤ُ٢ ل–ل4

اٖضاص ٦ك٠ املداؾبت ألاالظي ًدخوي ٖلى ,لللؿىواث  عب٘ ٢ُض الخد٤ُ٣ ل( نو٫ ألاالخهوم ل)املحزاهُاث 

ألاحؿمذ َظٍ الوز٣ُت بخ٣ضًغ ,لألاالتي ؾٝو ج٩ون مدل الخد٤ُ٣ ,لملخو خؿاباث الىخاتج ألعب٘ ؾىواث املايُت 

باء  ما٫ ألاٖ  .لألا٦ظل٪ الغبذ الهافي ل٩ل ؾىت ,لجُوع ع٢م ٖ 

أألا املئؾؿت ,لال٣ُام بالبدور الخاعحُت ٢هض إلاملام ب٩ل الجواهب املدُُت بالويُٗت الخ٣ُ٣ُت للم٩ل٠ ل–ل5

.لبهضٝ حم٘ أ٦بر ٢ضع مً املٗلوماث التي جضٖم ٖملُت الخض٤ُ٢ ,لمدل الخد٤ُ٣ 

طير الخدكيم الجبائي  وهخائجه   : اإلاؼلب الثاوي 

ل  الجبائي  طير الخدكيم  - 1

بت بظل٪ مؿب٣ا الجباًت   ال ًم٨ً الكغألإ في احغاء أي جد٤ُ٣ في  ٤ ,ل صألان اٖالم امل٩ل٠ بالًٍغ ًٖ ٍَغ

٣ا بمُثا١ خ٣و١ ألاألااحباث امل٩ل٠ املد٤٣ في  اعؾا٫ أألا حؿلُم اقٗاع بالخد٤ُ٣ م٣ابل اقٗاع بالونو٫ مٞغ

ش اؾخالم َظا ,لأًام ل(10)مضجه ٖكغ ,لمداؾبخه ٖلى أن ٌؿخُٟض مً أحل أصوى للخدًحر  ابخضاءا مً جاٍع

.لإلاقٗاع 

ش ألاؾاٖت أألا٫ جضزل ألاالٟترة ,لًجب أن ًبحن إلاقٗاع بالخد٤ُ٣ أل٣اب ألاأؾماء ألاعجب املد٣٣حن ل–ل1 ألا٦ظا جاٍع

إل ٖليها  ألاأن ,لالتي ًخم الخد٤٣ ٞيها ألاالخ٣و١ ألاالًغاتب ألاالغؾوم ألا جاألاى املٗىُت ألا٦ظا الوزات٤ الواحب إلَا

بت ٌؿخُُ٘ أن ٌؿخٗحن بمؿدكاع مً ازخُاٍع أزىاء  ٌكحر نغاخت جدذ َاتلت بُالن إلاحغاء أن امل٩ل٠ بالًٍغ

.لاحغاء ٖملُت الغ٢ابت 

ال ًم٨ً البضء في ٞدو الوزات٤ املداؾبُت مً خُث املويٕو اال بٗض مغألاع أحل الخدًحر املظ٧وع ؾاب٣ا ل–ل2

.ل201املاصة ,لل أًام 10ٌٗني 

ٌٗخمض املد٤٣ الى اؾخسالم الىخاتج ل,لالًغاتب لألاالخض٤ُ٢ في بٗض الٟدو :   الجبائي هخائج الخدكيم  - 2 

داث  ٌ املداؾبت ,لاملدهل ٖليها مً زال٫ ا٢غاع مضى صخت أألا زُؤ الخهٍغ م ,ل٢بو٫ أألا ٞع ألااحغاء ج٣ٍو

بت في خالت حسجُل ججاألاػاث أألا أزُاء  ت الًٍغ ٤ .ألاحؿٍو  :لاي ًخم ألٞا

                                                           
ل.ل365م ,لم ل,ل2009 املخًمً ٢اهون املالُت لؿىت 2008 صٌؿمبر 30 املئعر في 21ل–ل٢08اهون املداؾبت ع٢م ل:ل20املاصة ل-ل 1



اإلطار النظري للتدقيق الجبائي:         الفصل األول   
 

 
34 

بت مؿخُٟض ل:لاإلاداطبتلكبىل -  1  –1 اطا زبذ احغاء املغا٢بت مً َٝغ املهالح الجباتُت ٖلى امل٩ل٠ بالًٍغ

ت  ما٫ ألاالىخاتج ألاالاحوع املضٖٞو ذ بغ٢م الٖا اصاث الىاججت ًٖ ,لمً الامخُاػاث الجباتُت ه٣و في الخهٍغ ٞبن الٍؼ

ٟاءاث ,لطل٪ ج٩ون مدل اؾترحإ لخ٣و١ ألاالغؾوم املوا٣ٞت َب٣ا لكغألاٍ ال٣اهون الٗام  بٌٛ الىٓغ ًٖ إلٖا

ل.ل1 م٨غعل190املاصة ,لاملمىوخت 

ذ الجباثي أألا املداؾبي اال في : زفع اإلاداطبت  –  2 – 1 ٌ املداؾبت هدُجت جد٤ُ٣ في الخهٍغ ال ًم٨ً ٞع

:لللللالخاالث الخالُت 

 مً ٢اهون الخجاعي ألالكغألاٍ 11 الى 9ٖىضما ٩ًون مؿ٪ صٞاجغ الخؿابُت ٚحر مُاب٤ ألخ٩ام املواص  -

 ل. scfألا٦ُُٟاث جُب٤ُ الىٓام املداؾبي املالي الجضًض 

 .ٖىضما ال جدخوي املداؾبت ٖلى أًت ٢ُمت مثبخت بؿبب اوٗضام الوزات٤ الثبوجُت  -

أألا اٟٚاالث أألا مٗلوماث ٚحر صخُدت زُحرة ألامخ٨غعة في ٖملُاث ,لٖىضما جخًمً املداؾبت ألاأزُاء  -

 .املداؾبت 

ٌ املداؾبت  بت املدضصة جل٣اتُا ٖلى ازغ ٞع ألاهي ملؼمت بالغص ٖلى ,لجبلٜ إلاصاعة الجباتُت ٢واٖض ٞغى الًٍغ

بت  .لل2ل191املاصة ,لمالخٓاث امل٩ل٠ بالًٍغ

س النهائي  -  3  هخابت الخلٍس

٣ه ًىهي املض٤٢ مهمخه  غ النهاثي جخمثل في مل٠ الظي ًٖ ٍَغ جب أن ًخًمً َظا ,ل    ان ٦خابت الخ٣ٍغ ألٍا

غ ٧ل املٗلوماث ألا ع٢ام ألااملبالٜ التي حؿمذ بالخؤ٦ض مً اخترام إلاحغاءاث ألاج٣ُُم هخاتج املغا٢بت  .لالخ٣ٍغ

غ الخد٤ُ٣ :لألامً حهت أزغى  موحهت الى ,لالوزات٤ الخالُت ًجب ألابك٩ل الؼامُؤن ج٩ون ملخ٣ت بيسخ لخ٣ٍغ

ت للًغاتب  ت الجهٍو ت البدث ألااملغاحٗاث ,لاملضًٍغ اء للم٣اَٗت ,لألا٦ظا مضًٍغ .لألامٟدكُت الٖو

 .خالت م٣اعهت املحزاهُاث  -

 .٦ك٠ املداؾبت  -

م  -  .وسخت مً إلاقٗاع بالخ٣ٍو

 .وسخت مً عصألاص امل٩ل٠  -

.لل3الخالت التي ح٨ٗـ َبُٗت الًغاتب الخ٣و١ ألاال٣ٗوباث املثبخت  -

ل 

ل

ل

                                                           
ل.ل392م ل,ل2009 ًخًمً ٢اهون املالُت لؿىت 2001 صٌؿمبر ؾىت 22 مئعر في 21ل–ل٢01اهون  املداؾبت  ع٢م :ل م٨غع 190املاصة ل-ل 1
ل.ل393م لل,ل2000ًخًمً ٢اهون املالُت لؿىت ل,ل1999 صٌؿمبر ؾىت 23 مئعر في 11ل–ل٢99اهون املداؾبت ع٢م ل:ل191املاصة ل-ل 2
ل.ل40ل,39م ,لم ,لمغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ :ل٢دموف ؾمُت ل-ل 3
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 : خالصت  

الى  للونو٫ل مثلى ٧وؾُلت ًٓهغ الظي الجباثي الخض٤ُ٢ الى ماؾت خاحت في املئؾؿت أن ال٣و٫ل ًم٨ًللللللللللللللل

ً ٌؿمذ الظي ألا للمئؾؿت ، حصخُو حباثي  حؼءا ما األا مئؾؿت في الجباًت ًٖ قاملت نوعة أألا ٨ٞغة بخ٩ٍو

ا ما َظا منها،  ألا ال٣اهووي، ألا الخض٤ُ٢ املداؾبي ٧الخض٤ُ٢ الجباثي الجاهب جمـ التي الخض٤ُ٢ مهام باقي ًٖ ًمحَز

ا ًم٨ً ال خُث ٖمومُت، أ٦ثر أَضاٝ طاث حٗخبر التي  َظا الضإؾؿت، في مٗم٣ا للجباًت ٞدها اٖخباَع

ً بحن أصاة ٌٗخبر الجباثي الخض٤ُ٢ به ًسغج الظي الجباثي الدصخُو  ؾواءا ,الدؿُحر ٢غاعاث إلجساط أًضي املؿخحًر

 زال٫ مً أألا مىه، الخ٣لُو ٦ُُٟت ألا حجمه الجباثي ألا الخُغ ألاحوص ًٖ لهم ج٣ضمها التي املٗلوماث زال٫ مً

هم املخسظة مً الجباتُت ال٣غاعاث مالتمت مضى ٖلى خ٨مها ل.َٞغ

 التهغب أألا بالٛل حؿمذ ألاؾاتل اًجاص الى حهضٝ ال الجباثي الخض٤ُ٢ أن  زحر في ال٣و٫ل ًم٨ً       

ه أألا الجباثي رام م٘ الجباثي الٗبئ مً الخ٣لُو أألا بال٣ًاء  مغ ًخٗل٤ ل٨ً ٖلُه، بالخمٍو
ً
 أخ٩ام اخت

ٗاث ت الجباتُت الدكَغ ل.جخًمنها التي الجباتُت لالمخُاػاث مم٨ً ٢ضع بؤ٢ص ى ألا إلاؾخٛال٫ املٟٗو٫ ، الؿاٍع
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  جمهيد 

ونض ؤنبدذ الػضًض مً الضُو اإلاخهضمت ,  حػض اإلااؾؿت اإلادىع ألاؾاس ي الظي ًضوع خىله ؤي انخهاص  

بدُث حػمل َظٍ اإلااؾؿاث  مً زالُ وظاثكها وزهاثهها وممحزاتها بلى , حػُي اَخمام بالؿا للماؾؿاث 

اياقت بلى صوعَا في جدهُو هخاثج ملمىؾت في مػالجت  الػضًض , جدهُو ؤَضاف انخهاصًت واحخماغُت مخػضصة  

. مً اإلاكٌالث الانخهاصًت  

سُا بمغاخل ,  وبن اإلاداؾبت ظهغث ًىؾُلت إلاػالجت وجىظُم اإلاػلىماث اإلاالُت  ولهض مغث اإلاداؾبت جاٍع

ًاهذ هدُجت الخُىع في الظغوف الانخهاصًت والاحخماغُت  قهي مجُبت لٍل مغة بلى جلبُت ؤَضاف , غضًضة 

ًان اإلاداؾبي  ؤو ختى الجباجي وطلَ إلاؿاًغة ؤغغاف الدؿُحر ونىؼ ,  حضًضة  زضمت للمػاًىت والخضنُو ؾىاء 

غ مخًمً الغؤي الكني اإلاداًض للمضنو ؾىاء صازلي   . (منهي )ؤو زاعجي ,  (مىظل)الهغاع اإلاىبثو في قٍل جهٍغ

ا  َغ ًاثؼ ألاؾاؾُت التي جلػب صوعا باعػا في هجاغت حَى وهجاح اليكاٍ , يما حػخبر اإلاداؾبت مً الغ

الانخهاصي خُث ؤنها جىقغ لجمُؼ مؿخسضمي الهىاثم اإلاالُت اإلاػلىماث اإلاىاؾبت إلاؿاغضتهم في غملُاث 

ت الغقُضة ,وجهُُم ألاصاء ,  والغنابت  الخسُُِ ًان , واجساط الهغاعاث ؤلاصاٍع .   والالػمت لىجاح ؤي  مكغوع 

ع الهىاثم اإلاالُت اإلاىخج الغثِس ي لىظام اإلاداؾبت اإلاالُت التي جهىم بمػالجت ألاخضار اإلاالُت اإلاسخلكت جبوحؼ

ما ًجبر اإلاضنو الهُام بػملُاث الكدو والخدهو مً صحت اإلاػلىماث والهىاثم , وغغيها زالُ الؿىت 

ٍغ النهاجي الؿىىي  غ زمـ , وبغضاص جهٍغ لظا ًهاُ ًبضؤ اإلاضنو غىضما ًيخهي اإلاداؾب واإلاخًمً َظا الخهٍغ

: غىانغ وهي 

 .مىاقو -

 .مىاقو بكضة -

 .ؾحر مىاقو بكضة -

 .ؾحر مىاقو -

 .مداًض -

وعؾم الؿُاؾاث اإلاىاؾبت , وطلَ ألن جٍىن ؤصاة قػالت في ًض اإلاؿخسضمحن الجساط الهغاعاث اإلاسخلكت 

ا , لهم مً زالُ جدلُل مٍىهاتها  جبؿُِ  لل, مً ؤحل اظهاع الخىاؾو قُما بُنها , وبحغاء الػالناث بحن غىانَغ

ٍغ مً ُ جلبُت, إلاػاًىت ُو خاحُاث اإلاؿخسضمحن وجدهُو عؾباتهم مً ؤحل قخذ اإلاجاُ للمضنو في اغضاص جهٍغ

ومً حهت ؤزغي مؿاغضة اإلاؿخسضمحن في اجساط الهغاعاث الانخهاصًت مً الضعحت ألاولى  , حهت 
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 :وبظلَ قهض نمىا بخهؿُم الكهل الثاوي بلى زالزت مباخث وهي 

ماَُت الهىاثم اإلاالُت  : اإلابدث ألاُو 

 : وهي جدذ اإلاُالب الخالُت 

غ اإلاالُت  : اإلاُلب ألاُو  مكهىم الهىاثم اإلاالُت والخهاٍع

ؤَمُت وؤَضاف الهىاثم اإلاالُت  : اإلاُلب الثاوي 

ؤهىاع الهىاثم اإلاالُت  : اإلاُلب الثالث 

صوع الخضنُو الجباجي في الغنابت غلى الهىاثم اإلاالُت : اإلابدث الثاوي 

داث الجباثُت : اإلاُلب ألاُو  الخهٍغ

داث الجباجي الخضنُو :الثاوي اإلاُلب اإلاداؾبت  في الخدهُو و للخهٍغ

داث الجباثُت   : اإلاُلب الثالث  غالنت الهىاثم اإلاالُت بالخهٍغ

 الغنابت غلى الهىاثم اإلاالُت  والخضنُو الجباجي : اإلابدث الثالث  

الخدهُو والكدو الجباجي للهىاثم اإلاالُت  : اإلاُلب ألاُو 

داث الجباثُت : اإلاُلب الثاوي                                                                                                      غالنت الهىاثم اإلاالُت بالخهٍغ

بي  الؿل و الخضنُو :الثالث اإلاُلب الًٍغ
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 financial     Statement ماَيت اللوائم املاليت: املبدث ألاول 

 : وجىهؿم َظٍ اإلاسغحاث بلى نؿمحن,   حكٍل الهىاثم اإلاالُت في مجملها مسغحاث الىظام اإلاداؾبي اإلاالي 

ًاقت اإلااؾؿاث  خُث خضص الىظام اإلاداؾبي اإلاالي مجمىغت مخٍاملت مً الهىاثم اإلاالُت التي ًخػحن غلى 

.  بغضاصَا بهكت صوعٍت 

مفهوم اللوائم املاليت والخلازيس املاليت  : املطلب ألاول 

, قهي حكمل ًل مً اإلاكاَُم وألاغغاف وألاخٍام اإلاداؾبُت ألاؾاؾُت ,   حؿُي  حل اإلاباصت اإلاداؾبُت 

 : بط َىاى غضة حػاٍعل للهىاثم اإلاالُت مً بُنها , والتي جٍىن بمجمىغها الخُبُو الػملي للمداؾبحن 

حػض الٌُاهاث التي جضزل في :"  مً ناهىن اإلاداؾبت 25 حػغف الهىاثم اإلاالُت خؿب اإلااصة :الخػسيف ألاول 

ا غلى ألانل , مجاُ جُبُو َظا الهاهىن  . الٌكىف اإلاالُت ؾىٍى

" .    جخًمً الٌكىف اإلاالُت الخانت بالٌُاهاث غضا الٌُاهاث الهؿحرة 

 .اإلاحزاهُت  -

 .خؿاب الىخاثج  -

ىت (جضقهاث  )حضُو ؾُىلت  -  .الخٍؼ

  .(حضُو خغيت عئوؽ ألامىاُ  )حضُو حؿحر ألامىاُ الخانت  -

. 1اإلالحهاث  -

جلَ السجالث الغؾمُت لألوكُت اإلاالُت لكغيت مػُىت َظٍ الهىاثم " ًههض بالهىاثم اإلاالُت : الخػسيف الثاوي 

ل واإلاضي البػُض  " . حػُي ملخو غً الىيؼ اإلاالي لهظٍ الكغيت غلى اإلاضي الٍُى

جلَ اإلاػلىماث اإلاؿخسضمت في السجالث والبُاهاث اإلاداؾبُت : " حػض الهىاثم اإلاالُت :  الثالث الخػسيف

ت  لُت ,  (الػملُاجُت  )والهغاعاث الدكؿُلُت , اإلاخًمىت الهغاعاث الاؾدثماٍع  2." والهغاعاث الخمٍى

 يما غغقذ الهىاثم اإلاالُت بإنها حػخبر وؾُلت اجهاُ مغجبُت  ومىيىغت بهىعة عؾمُت حػٌـ الىيؼ 

مًٌ نُاؾه مثل ألانُى , ولٍي ًىضح ؤي غىهغ يمً الهىاثم اإلاالُت , اإلاالي للماؾؿت  , الخهىم , ٍو

                                                           
ػُت والخُبُهُت وحػضًالث:     ناهىن اإلاداؾبت  1  . 7م   , 2011, الجؼاثغ , بغحي لليكغ .   مجمىع الىهىم الدكَغ
 , 2000, ألاعصن , غمان , الُبػت ألاولى , صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَؼ والُباغت   ,  "الخدليل املالي لللوائم املاليت وإلافطاح املداشبي" : زالض الغاوي  -  2

 . 32م 



غالكت اللوائم املاليت بالخدكيم الجبائي                                                                 :الفطل الثاوي

 

 
40 

يما ًجب ؤن جخمخؼ , ًجب ؤن جٍىن ؤقُضث في صقاجغ مً زالُ مبضؤ الهُض اإلاؼصوج , اإلاهاٍعل وؤلاًغاصاث 

 . 1بالخهاثو ألاؾاؾُت التي ججػل اإلاػلىماث إلاداؾبُت مكُضة

 خطائظ اللوائم املاليت ومصخخدميها   - 2

خطائظ اللوائم املاليت  -   1 – 2

             حػخبر الخهاثو الىىغُت للهىاثم اإلاالُت نكاث ججػل اإلاػلىماث الىاعصة في الهىاثم اإلاالُت مكُضة 

وغلُه قةن جُبُو الخهاثو الىىغُت ألاؾاؾُت مً زالُ , يما جمٌنهم مً يؿب زهتهم , للمؿخسضمحن 

الهاغضة الػامت  لخهُُم الُغم اإلاداؾبُت البضًلت التي جىو غليها مػاًحر اإلاداؾبت الضولُت لًمان ألاصاء 

 : 2وجخمثل ؤَم الخهاثو ألاؾاؾُت قُما ًلي, اإلاداؾبي الكػاُ للماؾؿت الانخهاصًت 

ًجب ؤن ًٍىن لضي اإلاؿخسضمحن مؿخىي مػهُى مً اإلاػغقت : Understandability للفهم كابليت -  1 – 1 – 2

ويظا الغؾبت في صعاؾت اإلاػلىماث بهضع مػهُى مً الػىاًت لهض , باألغماُ واليكاَاث الانخهاصًت واإلاداؾبُت 

 .خاحُاث ناوعي الهغاع

 .لخٍىن اإلاػلىمت مكُضة ًجب ؤن جٍىن مالثمت لحاحاث نىاع الهغاع: Relevancy املالئمت –  2 – 1 – 2

وجٍىن اإلاػلىماث مالثمت غىضما جازغ غلى الهغاعاث الانخهاصًت للمؿخسضمحن بمؿاغضتهم في جهُُم ألاخضار 

 .ؤو غىضما جازغ ؤو جصحح جهُُماتهم اإلاايُت , اإلاايُت والحايغة واإلاؿخهبلُت 

 :ألاَميت اليصبيت  -  3 – 1 – 2

ًجب ؤن جبرػ الٌكىف اإلاالُت ًل مػلىمت مهمت  التي ًمًٌ ؤن جازغ غلى خٌم مؿخػمليها ججاٍ  -

 الٌُان 

ً للمػلىمت التي ًدملىنها غً  - ًمًٌ ؤن حػٌـ الهىعة الهاصنت للٌكىف اإلاالُت إلاػغقت اإلاؿحًر

 .الىانؼ وألاَمُت اليؿبُت لألخضار اإلاسجلت 

 .ًمًٌ حمؼ اإلابالـ ؾحر مػخبرة مؼ اإلابالـ الخانت بػىانغ ممازلت لها مً خُث الُبُػت ؤو الىظُكت  -

 . ًمًٌ ؤال جُبو اإلاػاًحر اإلاداؾبُت غلى الػىانغ نلُلت ألاَمُت  -

                                                           
ؤصواع اإلاداؾبحن ومغانبي الحؿاباث في نغاعاث الاصاعة  ,  "الػالكت بين الخلازيس ومساكبي الحصاباث وهفاءة ألاشواق املاليت" : مدمىص مدمض غبض عبه  1

 . 153م  , 2006, الهاَغة , اإلاىظمت الػغبُت للخىمُت , وجىمُت اإلاىاعص 
ت , صاع الجامػُت , الُبػت ألاولى  ,  "في ظل مػاًير املداشبت,  ئغداد وغسع اللوائم املاليت "  :ؤمحن الؿُض  ؤخمض لُكي  -  2 , م  , 2008, ؤلاؾٌىضاٍع

 . 52 , 50م 
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ومً ؤحل , جٍىن هدُجت ًل ؾىت مالُت مؿخهلت غً الؿىت التي حؿبهها وغً الؿىت التي جليها  -

 .ًخػحن ؤن جيؿب بليها ألاخضار والػملُاث الخانت بها قهِ , جدضًضَا 

ًاهذ له نلت مباقغة ومغجحت مؼ ويػُت ناثمت غىض , ًجب عبِ الحضر بالؿىت اإلاالُت اإلاهكلت  - بطا 

ش اإلاىاقهت غلى خؿاباث َظٍ  ش وجاٍع ٍىن مػلىما بحن َظا الخاٍع ش بنكاُ خؿاباث الؿىت اإلاالُت ٍو جاٍع

 .الؿىت اإلاالُت 

غ مػهُى للىناجؼ في ظغوف الكَ  - ًجب ؤن حؿخجُب اإلاداؾبت إلابضؤ الحُُت الظي ًاصي بلى جهٍغ

نهض جكاصي زُغ جدُى لكٍىى مىحىصة بلى مؿخهبل مً قإنها ؤن جثهل بالضًىن ممخلٍاث الٌُان 

 .ؤو هخاثجه 

وجدؿم , وحػخمض غليها , لخٍىن اإلاػلىمت مكُضة ًجب ؤن جٍىن مىزىنت قيها  : Reliabilityاملطداكيت  -

ًاهذ زالُت مً ألازُاء الهامت والخدحز  ًان بةمٍان اإلاؿخسضمحن الاغخماص , اإلاػلىماث باإلاهضانُت بطا  و

 .غليها يمػلىماث حػبر بهضم غما ًههض ؤن حػبر غىه ؤو مً اإلاخىنؼ ؤن حػبر غىه 

لٍي جخهل اإلاػلىماث باإلاهضانُت ًجب ؤن حػبر بهضم غً الػملُاث اإلاالُت : الخػبير الطادق  -

 .وألاخضار ألازغي التي ًكهم ؤنها جهىعَا ؤو مً اإلاخىنؼ ؤن حػبر غنها بهىعة مػهىلت 

 ًجب ؤن جخهل اإلاػلىماث اإلاػغويت في الهىاثم اإلاالُت بالحُاص والخلى مً  :Neutralitéالحياد  -

هت ازخُاع ؤو غغى , الخدحز ختى جخهل باإلاهضانُت  ًاهذ ٍَغ وال حػخبر الهىاثم اإلاالُت مداًضة بطا 

 .ؤو الحٌم بهضف جدهُو هدُجت مدضصة ؾلكا , اإلاػلىماث جازغ غلى نىؼ الهغاع 

ًههض بمبضؤ الحُُت والحظع جبني صعحت مً الحظع في ويؼ  : Conservatism والحرز الحيطت -

بدُث ال ًيخج غنها جطخُم لألنُى والضزل ؤو اإلابالـ مػخمضة , جهضًغاث اإلاُلىبت في ظل غضم الخإيض 

ومً اإلاخىنؼ ؤن ًجابه مػضي الهىاثم , لاللتزاماث والخهغقاث خُث غىضَا ال جٍىن الهىاثم مداًضة 

اإلاالُت خاالث غضم الخإيض اإلادُُت واإلاالػمت لٌثحر مً ألاخضار والظغوف التي ال ًمًٌ ججىبها مثل 

نابلُت الضًىن اإلاكٍىى قيها للخدهُل وجهضًغ الػمغ الاهخاجي لألنُى الثابخت ومُالباث الًماهاث 

 .1التي ًمًٌ ؤن جدضر 

مً ؤحل ؤن جخهل باإلاهضانُت ًجب ؤن جٍىن اإلاػلىماث في الهىاثم  : completeness الاهخمال -

ًاملت يمً خضوص ألاَمُت اليؿبُت والخٍلكت  وؤن ؤي خظف في اإلاػلىماث ًمًٌ ؤن ًجػلها , اإلاالُت 

ظا ما ًجػلها ؾحر ناصنت وؾحر مالثمت , زاَئت ؤو مًللت   .َو

ً غلى مهاعهت الهىاثم اإلاالُت  :Comparabilityكابليت للملازهت ِ -  ًجب ؤن ًٍىن اإلاؿخسضمحن ناصٍع

 .وفي ألاصاء , للميكإة غبر الؼمً مً ؤحل جدضًض الاججاَاث في اإلاغيؼ اإلاالي 

                                                           
 . 56 , 52م ,م , مغحؼ ؾبو طيٍغ : ؤمحن الؿُض ؤخمض لُكي  -  1
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ومً ؤَم ما جخًمىه زانُت الهابلُت للمهاعهت بغالم اإلاؿخسضمحن غً الؿُاؾاث اإلاداؾبُت اإلاؿخسضمت 

ً غلى , في بغضاص الهىاثم اإلاالُت  ا ًجب ؤن ًٍىن اإلاؿخسضمحن ناصٍع وؤي حؿُحراث في َظٍ الؿُاؾاث وؤزاَع

وؤن جُبو مػاًحر اإلاداؾبت بما في طلَ الاقهاح في , جدضًض الازخالقاث في الؿُاؾاث اإلاالُت اإلاؿخسضمت 

 .جدهُو نابلُت اإلاهاعهت 

ًمًٌ جهؿُم مؿخسضمي الهىاثم اإلاالُت بلى نؿم ٌكمل اإلاؿخسضمحن  :املاليت اللوائم ا مصخخدمو -2 – 2

 ونؿم ٌكمل اإلاؿخسضمحن طوي اإلاهلحت ؾحر اإلاباقغة ألن مهمتهم ,اإلااؾؿتطوي اإلاهلحت اإلاباقغة في 

غاف الظًً لهم مهلحت    :مباقغةجٌمً في مؿاغضة وخماًت ألَا

 املصخخدمين ذوي املطلحت املباشسة  - 1 – 2 – 2

ًان اإلاؿاَمحن خالُىن : املصاَمين - أ  ؤو اإلادخملىن ومؿدكاعيهم باإلادايغ والػىاثض , يهخم اإلاؿاَمحن ؾىاء 

. اإلاخػلهت باألؾهم 

. يهخم الضاثىحن باإلاػلىماث اإلاخػلهت بأحاُ الاؾخدهام والهضعة غلى الؿضاص : الدائىين - ب 

الػاملىن باإلاػلىماث اإلاخػلهت باؾخهغاع وعبدُت اإلااؾؿت مً ؤحل مػغقت نضعتها غلى صقؼ  يهخم:  الػاملون - ج 

ًاث  .  مىاقؼ الخهاغض وجىقحر قغم الػمل , جىقحر اإلاٍاقأث , الخػٍى

لظا قهم , يهخم َظان الهُاغحن بالحهُى غلى اإلاػلىماث جمٌنهم مً اجساط الهغاع : املوزدون والػاملون - د 

غجٌؼون غلى َظٍ اإلاػلىماث بضعحت ؤيبر  غ اإلاالُت في صعاؾت نضعة اإلااؾؿت غلى ؤلاؾخمغاع ٍو ٌؿخسضمىن الخهاٍع

لت ألاحل  . غىض وحىص حػامالث ٍَى

و جؼوٍضَم باإلاػلىماث اإلاخػلهت باججاَاث : الػام الجمهوز - ٌ   حؿاغض البُاهاث اإلاالُت الجمهىع الػام غً ٍَغ

ا   .1ؤوكُت اإلااؾؿت واإلاؿخجضاث اإلاخػلهت بإوكُتها وقغم اػصَاَع

 املصخخدمون ذوي املطلحت غير املباشسة  - 2 – 2 – 2

:  ًخمثل اإلاؿخسضمىن طوي اإلاهلحت ؾحر اإلاباقغة في 

                                                           
ت ,  "مداشبت املإشصت طبلا بمػاًير املداشبت الدوليت " : قػُب قىىف  -  1 , الُبػت ألاولى , الجؼاثغ , الجؼء الثاوي  , بىصواومٌخبت الكغيت الجؼاثٍغ

 . 185م  , 2009
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ٍغ الظي ًهىم بضوعٍ بخضنُو َظٍ : املدكلين - أ  غاف حػخمض غلى جهٍغ ٌػخبر اإلاضنو ويُل اإلاؿاَمحن قٍل ألَا

بضي عؤًه الكني اإلاداًض  وجخمثل وؾُلت اإلاضنو في بظهاع وحهت هظٍغ في ؤزاع جهلباث الظىاَغ , الهىاثم اإلاالُت ٍو

. الانخهاصًت في بغضاص خؿاباث الىخاثج 

حػض الجهاث الحٍىمُت والغنابُت ناخبت مهلحت في اإلااؾؿت وهجاح : الهيئاث الحىوميت والسكابيت -  ب 

  .مػضالث ؤصائها الانخهاصًت اإلاغجكؼ بظلَ جًمً َاجه الجهاث مهضعة اإلااؾؿت غلى ؾضاص الًغاثب  باهخظام 

حكمل َظٍ الكئت ًل مً الػاملحن والىهاباث والاجداصاث اإلاهىُت التي : الىلاباث الػماليت واجداد الػمل - ج 

, والظًً ًهىمىن بمهمت ججمُؼ اإلاػلىماث الالػمت لالَمئىان غلى مؿخهبل اإلااؾؿت التي ٌػملىن بها , جمثلهم 

. ومضي نضعتها غلى الاؾخمغاع يمهضع صزل 

ً الظًً ًمثلىن غمالئهم : املدللين املاليين - د  ىػٌـ , قةن ؤي زلل في الهىاثم وؤلاًًاخاث , اإلاؿدثمٍغ ٍو

غي البػٌ ؤن الهاثم بالخدلُل , وبالخالي غلى نغاعاث الػمالء في البُؼ والكغاء , طلَ غلى صحت الخدلُل  ٍو

اإلاالي ٌػخمض ؤؾاؾا غلى الهىاثم اإلاالُت بةحغاء اإلاهاعهاث واؾخسغاج اليؿب التي حؿاغضَم غلى اجساط الهغاع 

 .اإلاىاؾب

  حػسيف الخلازيس املاليت   - 3 – 2

 مػاًحر ؤلابالؽ اإلاالي الضولُت الثامىت 2008 ختى ؾىت ”IASCB“ؤنضع مجلـ اإلاػاًحر اإلاداؾبت الضولُت 

« IFRS » غ اإلاالُت إلااؾؿت التي حػخبر طاث ؤَمُت بالؿت للُغف الضازلي  الخانت بٌُكُت بغضاص وغغى الخهاٍع

 والخاعجي غلى خض ؾىاء 

ا اإلااؾؿت مً قتراث ػمىُت مدضصة وقها إلاا جىو غلُه مػُاع  وهي مجمىع الهىاثم اإلاالُت التي جهضَع

غغى الهىاثم اإلاالُت التي جدضص الكٍل الظي ًخىحب ؤن حػغى به الهىاثم اإلاالُت طاث " IAS"اإلاداؾبي الضولي 

. الػغى الػام 

غ اإلاالُت اإلاخػلهت باليكاٍ اإلاالي والىيؼ اإلاالي للمىظمت ؤو اإلااؾؿت ومثاُ طلَ  :  وبهكت غامت حػغى الخهاٍع

  ا ا ؤو قهلُا ؤو ؾىٍى غ اإلاالُت وؤلاخهاثُت  التي جهضع ؤؾبىغُا ؤو قهٍغ  .الخهاٍع

  ت ت ؤو الؿىٍى غ اإلاىاػهت ؤو اإلاىاػهاث الكهٍغ غ اإلاالُت جهاٍع  .الخهاٍع

  غ الخدهُهاث اإلاالُت  .جهاٍع

  غ حجم الاؾدثماع اإلاالي  .جهاٍع

  غ حجم الاهضزاعاث ؤو الخؿاثغ  .جهاٍع
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غ اإلاالُت مػلىماث مالُت  غ مجلـ ؤلاصاعة , و مػلىماث ؾحر اإلاالُت ووكغاث ,   يما حكمل الخهاٍع ؤو جهاٍع

ويظلَ الخإزحر البُئي ؤو , والخيبااث اإلاالُت وألازباع طاث الهلت باإلااؾؿت وونل الخُِ والخىنػاث 

 1الاحخماعي ألغماُ اإلااؾؿت 

ًاث اإلااصة ألاؾاؾُت لخدلُل اإلاالي  غ اإلاالُت ميكىعة مً نبل الكغ وهي مهضع مهم مً ,  حػخبر الخهاٍع

اع الػام , ٌػخمض غليها مخسظو الهغاعاث واإلاؿخكُضون , مهاصع اإلاػلىماث التي ًلجإ بليها اإلادلل  وهي في ؤلَا

واإلاػلىماث ؾحر اإلاالُت التي ًمًٌ ؤلاقهاح غنها في الهىاثم يما جدخىي , ألاوؾؼ الظي ًًم الهىاثم اإلاالُت 

غ مجلـ ؤلاصاعة واإلاضنو الخاعجي للحؿاباث  غ غلى جهاٍع باإلياقت بلى ؤلاًًاخاث والخكهُالث اإلاٌملت , الخهاٍع

. 2للهىاثم اإلاالُت 

الفسق بين اللوائم املاليت والخلازيس املاليت  

غ اإلاالُت  وجمثل الهىاثم اإلاالُت الىؾاثل ألاؾاؾُت لخىنُل ,    الهىاثم اإلاالُت جمثل اإلادىعي للخهاٍع

وغلى الغؾم مً ؤن الهىاثم اإلاالُت نض جدخىي غلى اإلاػلىماث مً , اإلاػلىماث اإلاداؾبُت لألَغاف الخاعحُت 

بال ؤن الىظم اإلاداؾبُت مهممت بكٍل غام غلى ؤؾاؽ غىانغ الهىاثم , مهاصع الخاعج السجالث اإلاداؾبُت 

خم ؤلامضاص باإلاػلىماث مً زالُ الهىاثم اإلاالُت ,  (الخ ....اإلاهغوقاث , ؤلاًغاصاث , الخهىم , ألانُى  )اإلاالُت  ٍو

ًاث في بػٌ ألاخُان , ألاؾاؾُت   .ؤو جخًمنها نىاهحن الكغ

: 3والهىاثم اإلاالُت قاجػت الاؾخسضام والتي حكمل 

  (اإلاحزاهُت  )ناثمت اإلاغيؼ اإلاالي.  

  ناثمت الضزل. 

  ناثمت مهاصع ألامىاُ واؾخسضاماتها. 

  ناثمت ألاعباح اإلادخجؼة 

  ناثمت الخضقهاث الىهضًت. 

  ناثمت الخؿحراث في خهىم اإلالٌُت. 

                                                           
همو املإشصاث , دوز الخلازيس املاليت في جلييم وجدصين ألاداء املالي للمإشصت الاكخطادًت " : يُل هللا مدمض الهاصي , مؿػىص صعواس ي  -  1

 . 1 م 2011, الجؼاثغ , وعنلت , حامػت نانضي مغباح  , " بين ألاداء املالي وجددًاث ألاداء البيئي والاكخطادًاث
 . 13م  , 2006, اإلاٌخب الجامعي الحضًث , " جدليل اللوائم املاليت ألغساع الاشدثماز " : يماُ الضًً الضَغاوي  -  2
   .32م , مغحؼ ؾبو طيٍغ : زالض الغاوي  - 3
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غ اإلاالُت ؤحؼاء الهىاثم اإلاالُت قهِ  ولٌنها جمخض يظلَ بلى الىؾاثل ألازغي ,     وال جخًمً الخهاٍع

والتي ًخم اؾخسضامها مً َظا الىظام اإلاداؾبي مثل , لخىنُل اإلاػلىماث طاث الهلت اإلاباقغة وؾحر اإلاباقغة 

 .الخ ...مىاعص اإلايكإة والالتزاماث واإلاٍاؾب 

غ اإلاالُت  و وؾاثل الخهاٍع غاف الخاعحُت غً ٍَغ ولِـ مً , ونض جهىم ؤلاصاعة بخىنُل اإلاػلىماث بلى ألَا

غ اإلاالُت للماؾؿت . زالُ الهىاثم اإلاالُت قةنها نض جخسظ ؤقٍاال مسخلكت وجخػلو بمىيىغاث غضًضة والخهاٍع

غ اإلاالُت ؤقمل مً الهىاثم اإلاالُت  ىضح مما ؾبو بإن الخهاٍع . 1ٍو

 أَميت وأَداف اللوائم املاليت : املطلب الثاوي 

 2أَميت اللوائم املاليت  - 1

غاف اإلاػىُت   حػخبر مً الىؾاثل التي بمىحبها جىهل بلى ؤلاصاعة -  .وألَا

 .جبحن الهىعة اإلاسخهغة غً ألاصاء واإلاغيؼ اإلاالي ألي وخضة انخهاصًت  -

ا الىاجج النهاجي للػملُت اإلاداؾبُت  - َغ  .الهىاثم اإلاالُت في حَى

ب وجلخُو الػملُاث  -  .نض جخمحز ؤَمُتها بكٍل مباقغ في الدسجُل وجبٍى

ًاقت اإلاػلىماث التي جخًمنها والتي جخٍىن منها السجالث والضقاجغ اإلاداؾبُت  - جلخو الهىاثم اإلاالُت 

 .الخكهُلُت 

ا اإلاالي وما ؤهجؼجه مً مػامالث  -  .جمثل للميكإة غغيا ٍَُلُا طاث َابؼ مالي إلاغيَؼ

تهضف الهىاثم اإلاالُت طاث ألاؾغاى الػامت بلى جىقحر اإلاػلىماث غً اإلاغيؼ اإلاالي وهخاثج اليكاٍ  -

 .والخضقهاث الىهضًت 

ًا مً مؿخسضمي الهىاثم اإلاالُت في اجساط الهغاع  -  .جكُض نُاغا غٍغ

 .حؿاغض في بظهاع هخاثج بؾخسضام ؤلاصاعة للمىاعص اإلاخاخت  -

وزانت  جىنُذ واخخماُ جىلُض الخضقهاث , حؿاغض في الخيبا بالخضقهاث الىهضًت اإلاؿخهبلُت إلايكإة  -

.  الىهضًت 

                                                           
ت , صاع الجامػت  , "موشوغاث الخلازيس املاليت " : َاعم خماص غبض الػاُ  -  1  . 208م  , 2005, مهغ , ؤلاؾٌىضٍع

, الُبػت ألاولى , الُبػت ألاولى , صاع وكغ الثهاقت , "ئغداد وغسع اللوائم املاليت في غوء مػاًير املداشبت "  : ؤمحن الؿُض ؤخمض لُكي  -  2

ت   . 78, 77م , م , مهغ , الاؾٌىضٍع



غالكت اللوائم املاليت بالخدكيم الجبائي                                                                 :الفطل الثاوي

 

 
46 

غ اإلاالُت مً بحن ؤَم ألامىع التي اَخمذ بها :  أَداف اللوائم املاليت   – 2 ٌػخبر جدضًض الهىاثم والخهاٍع

الجمػُاث اإلاسخهت ألن بخدضًضَا جخدضص هىع اإلاػلىماث اإلاداؾبُت اإلاغؾىبت وهي جخؿحر بخؿحر الحاحت بليها في 

ما   : اجساط الهغاعاث التي جىهؿم بلى نؿمحن َو

 :  1جخمثل ألاَضاف الغثِؿُت قُما ًلي: ألاَداف السئيصيت  . 1 – 2

  ت ً الحالُحن , جىقحر اإلاػلىماث التي جكُض في جغقُض الهغاعاث الاؾدثماٍع والاثخماهُت للمؿدثمٍغ

 .واإلاغجهبحن ويظلَ الضاثىحن 

  غ الخضقهاث الىهضًت اإلاؿخهبلُت للماؾؿت بدُث حؿمذ باإلاكايلت جىقحر اإلاػلىماث التي جكُض في جهٍغ

الخضقهاث الىهضًت اإلاؿخهبلُت مؼ جدضًض جىنُذ لخلَ الخضقهاث اإلاخىنػت , بحن الخضقهاث الحالُت 

 .وصعحت غضم الخإيض اإلادُُت بها 

  جىقحر اإلاػلىماث اإلاخػلهت باإلاىاعص الانخهاصًت للماؾؿت والتزاماتها والخؿحراث التي جُغؤ غليها مما جكُض

ا  َؼ ا , مؿخسضمي َظٍ اإلاػلىماث في جدضًض ههاٍ الهىة لخػٍؼ وههاٍ الًػل إلاهضعتها وحجَؼ

ت اإلااؾؿت وبهائها في الؿىم  هت غهالهُت التي جكُض اؾخمغاٍع غ ؤلامٍاهُاث , ومػالجتها بٍُغ ويظلَ جهٍغ

 .اإلاالُت واخخماالث مىاحهت الككل اإلاالي 

  وغلى يىء ما ؾبو قةن ألاَضاف الغثِؿُت خاولذ ؤلاحابت غً الدؿائالث اإلاخػلهت بمؿخسضمي

بُػت الهغاعاث التي ًخسظونها وؤَم اإلاػلىماث التي جسضم الاخخُاحاث اإلاكتريت  الهىاثم اإلاالُت َو

. إلاجمىغت مً الكئاث ولِؿذ لخضمت اخخُاحاث قئت صون ؤزغي 

  :2جخمثل ألاَضاف الكغغُت قُما ًلي : ألاَداف الفسغيت  . 2 – 2

  خم طلَ وقو ؤؾاؽ الظي ًغبِ , جىقحر اإلاػلىماث التي جكُض في جهُُم ؤصاء اإلااؾؿت وجدضًض ؤعباخها ٍو

ؿمذ بخيبااث ؾلُمت   .بحن اإلاىحىصاث وؤلاهجاػاث َو

  ُؤي جدضًض مهاصع الحهُى غلى , جىقحر اإلاػلىماث التي جكُض في جدضًض صعحت الؿُىلت وجضقو ألامىا

 .ألامىاُ وؤوحه اهكانها 

  غ غً مؿاولُت ؤلاصاعة وجهُُم يكاءة ؤصائها باؾخسضام مػلىماث جىقحر اإلاػلىماث التي جكُض في الخهٍغ

 .الغبدُت 

                                                           
حامػت غبض الحمُض بً , مظيغة مهضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة ماؾخحر , " صوع الهىاثم اإلاالُت في جهُُم ألاصاء اإلاالي في اإلااؾؿت : " غلمي خلُمت  -  1

 . 15م  , 2016 , 2015, مؿخؿاهم , باصٌـ 

 
 . 16 , 15م , م , مغحؼ ؾبو طيٍغ , غلمي خلُمت  -  2
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  اصة مىكػت َظٍ اإلاػلىماث  .جىقحر اإلاػلىماث جخػلو بمالخظاث وجكؿحراث ؤلاصاعة مً ؤحل ٍػ

:  وبالخالي حؿمذ ألاَضاف الكغغُت بخىقحر البُاهاث الهالحت لالؾخسضام اإلاخػلهت باإلاجاالث الخالُت 

  الخؿحر في اإلاغيؼ اإلاالي. 

  اإلاىاعص الانخهاصًت. 

  الخضقهاث الىهضًت. 

  ا  .الىدُجت وغىانَغ

  الحٌم غلى ؤصاء ؤلاصاعة. 

  اجساط الهغاعاث طاث اإلاىكػت للمؿخسضمحن في قهم اإلاػلىماث اإلاالُت .

أهواع اللوائم املاليت  : املطلب الثالث 

 امليزاهيت  - 1

,  اإلاحزاهُت هي وزُهت التي جهضع للؿىت اإلاضهُت مجمىغت ؤلاًغاصاث والىكهاث الخانت بالدؿُحر و الاؾدثماع 

 .1 (3اإلااصة ), ومنها هكهاث الخجهحز الػمىمي والىكهاث بالغؤؾماُ وجغزو بها 

املػلوماث التي ًجب إلافطاح غنها في امليزاهيت -  1 – 1

وجبرػ بهىعة مىكهلت غلى ألانل , غىانغ ألانُى وغىانغ الخهىم :  جهل اإلاحزاهُت بهكت مىكهلت 

 :2غىض وحىص غملُاث جخػلو بهظٍ الكهُى , الكهُى ألاجُت 

ألاضول  

ت   الخثبُخاث اإلاػىٍى

الخثبُخاث الػُيُت  

ًاث   ؤلاَخال

اإلاؿاَماث  

                                                           
 , 1998 صٌؿمبر 31 اإلااعر في 12 – 98مػضُ ومخمم بالهاهىن عنم ,  ًخػلو باإلاداؾبت الػمىمُت 1990 ؾكذ 15ماعر في   21 – 90ناهىن عنم  -  1

  . 3اإلااصة  , 2000ًخًمً ناهىن اإلاالُت لؿىت  , 1999 صٌؿمبر 23 اإلااعر في 11 – 99 والهاهىن عنم 1999ًخًمً ناهىن اإلاالُت 
 . 76 , 74م , م ,.مغحؼ ؾبو طيٍغ: ناهىن اإلاداؾبت  -  2
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ألانُى اإلاالُت  

اإلاسؼوهاث  

بُت   . (مؼ جمُحز الًغاثب اإلااحلت  )ؤنُى الًٍغ

ً وألانُى ألازغي اإلامازلت , الؼباثً   . (ؤغباء مثبخت مؿبها  )واإلاضًىحن ألازٍغ

ىت ؤلاًجابُت  ىت ألامىاُ ؤلاًجابُت ومػاصالث الخٍؼ . زٍؼ

 الخطوم 

ش ؤلانكاُ - مؼ جمُحز عؤؽ اإلااُ الهاصع , عئوؽ ألامىاُ الخانت نبل غملُاث الخىػَؼ اإلاهغع ؤو اإلاهترح غهب جاٍع

ًاث  ) . والىدُجت الهاقُت للؿىت اإلاالُت والػىانغ ألازغي , والاخخُاَُاث  (في خالت الكغ

ت التي جخًمً الكاثضة - . الخهىم ؾحر الجاٍع

. اإلاىعصون والضاثىىن الازغون -

بت - . (مؼ جمُحز الًغاثب اإلااحلت  )زهىم الًٍغ

 . (مىخىحاث مثبخت مؿبها  )اإلاغنىصاث لألغباء وللخهىم اإلامازلت -

ىت الؿلبُت - ىت ألامىاُ الؿلبُت ومػاصالث الخٍؼ   .زٍؼ

  1اإلاحزاهُت اإلالخهت :  09حدول زكم ال

 .دج .                                                                            الوخدة الىلدًت ن ن/  12/ /31الصىت املاليت امللفلت 

                                                           
 . 2017 – 2016قػبت الخضنُو ومغانبت الدؿُحر  ,  صعوؽ إلادايغاث  ؾابهت لؿىت ؤولى ماؾخحر,  " الخدلُل اإلاالي اإلاػمو :" مغخىم خبِب مدمض  -  1

 ألاضول 

مالخظت 

 

إلاحمالي 

ئَخالن 

وخصازة 

كيمت 

 

الطافي 

 

الطافي 

N-1 

ألاضول غير الجازيت 

مىحب ؤو  )قاعم الانخىاء 

 . 207ح  (ؾالب 

ت ح   20الخثبُخاث اإلاػىٍى

 ( 207) . 

 ,22, 21الخثبُخاث الػُيُت 
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 ( 229) . 

 . 23الخثبُخاث نُض ؤلاهجاػ ح 

 . 27 , 26الخثبُخاث اإلاالُت ح

ؾىضاث مهىمت  -

هت  خؿب ٍَغ

 265اإلاػاصلت ح 

مؿاَماث ؤزغي  -

وخهىم لضي الؿحر 

 ( 269 , 265) 26ح ,

. 

ؾىضاث ؤزغي  -

 , 271مثبخت ح 

  .( 273ح  , 272ح

نغوى وؤنُى  -

مالُت ؤزغي ؾحر 

ت ح   275, 274حاٍع

 ,276.  

الًغاثب اإلااحلت  -

غلى ألانُى ح 

133. 

 

مجمىع ألانُى ؾحر 

ت  الجاٍع

 

ألاضول الجازيت 

اإلاسؼوهاث واإلاىخجاث نُض -

 . 37 – 30الخىكُظ 

خهىم لضي الؿحر -

والاؾخسضاماث اإلاؿخسضمت 

: جدخىي غلى :ممازلت 

. (419 ) 41الؼباثً ح  -   1

 ) , 409مضًىىن آزغون -   2

عنُض  ( 46 , 45 , 43 , 42

. مضًً 

 , 445 , 444الًغاثب ح -   3

 عنُض مضًً 447

ت ازغي -   4 جثبُخاث حاٍع
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. الىخضة الىهضًت ى صج ن                                                                    / 12/ 31في 1الؿىت اإلاالُت اإلاهكلت 

   زؤوس ألاموال الخاضتوالخطوم 

   عئوؽ ألامىاُ الخانت 

غنض 108 ) 101ح ,  (خؿاب اإلاؿخؿل  )عؤؽ اإلااُ الهاصع   ٍو

  . ( 101بدؿاب 

عؤؽ اإلااُ اإلاٌخدب ؾحر اإلاُلىب ح 

 . (مضًً  ) 109

 . 106 , 103الػالواث والاخخُاَاث ح 

 . 104قاعم الخهُُم ح 

 . 105قاعم بغاصة الخهُُم ح 

 . 12الىدُجت الهاقُت ح 

 11الترخُل مً حضًض ح 

 

   

   مجموع زؤوس ألاموال الخاضت 

   الخطوم غير الجازيت 

  .17 , 16ؤلانتراياث والضًىن اإلاالُت ح 

  .155الًغاثب ح -

ت ح -   .269 , 229صًىن ؤزغي ؾحر حاٍع

 . ( 155 ) , 15ح , ماوهاث ومىخىحاث مسجلت ؾلكا -

131 , 132.  

 . 134لًغاثب اإلااحلت غلى الخهىم ح ا-

   

   مجموع الخطوم غير الجازيت 

    الخطوم الجازيت

                                                           
1
 مرجع سبق ذكره : مرحوم الحبيب محمد  -  

 . 486ح 

: ألامىاُ الجاَؼة وما ًمازلها -

: جدخىي غلى 

جىظُكاث وؤنُى مالُت  – 1

ت  ح   . ( 509 ) , 50ؤزغي حاٍع

ىت   52 , 51 , 512 )ؤمىاُ الخٍؼ

. مضًً ( 54 , 53, 

 

مجموع ألاضول الجازيت 

     املجموع الػام لألضول 
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  40ح , اإلاىعصون والحؿاباث اإلالحهت -

( 409 ).  

 . عنُض صاثً 447 , 445 , 444الًغاثب -

  42 )481 , 487 , 509 , 419صًىن ؤزغي -

 عنُض صاثً  .( 46 , 45 , 44 , 43, 

ىت ح    , 51 , 512زهىم ؤمىاُ الخٍؼ

 519,  عنُض صاثً 52

   

    مجموع الخطوم الجازيت

    املجموع الػام لسؤوس ألاموال الخاضت 

                                       

ئغافت ئلى امليزاهيت املدمجت  

هت اإلاػاصلت  . اإلاؿاَماث اإلاضمجت في الحؿاباث خؿب ٍَغ

. الكىاثض طاث ؤنلُت 

. 1( 3 .220خصب املادة )مػلوماث أخسى جظهس في امليزاهيت أو في امللحم  

.  ونل َبُػت ومىيىع ًل اخخُاٍ مً الاخخُاَاث 

. خهت أليثر مً ؾىت للحؿاباث الضاثىت والحؿاباث اإلاضًىت 

. مبالـ للضقؼ والاؾخالم 

 .الكغيت ألام  -

. الكغوع  -

 .الٌُاهاث اإلاؿاَمت في اإلاجمؼ  -

ً , مؿاَمحن  )حهاث ؤزغي مغجبُت  -   .(...مؿحًر

 .جُىع غضص ألاؾهم بحن بضاًت ونهاًت الؿىت اإلاالُت  -

 .خهىم وامخُاػاث وجسكًُاث مدخملت مخػلهت باألؾهم  -

 

                                                           
 . 78 , 77م , م  , 3 . 220اإلااصة , مغحؼ ؾبو طيٍغ , ناهىن اإلاداؾبت  -  1
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 خصاباث الىخائج  - 2

بُان ملخو لألغباء واإلاىخىحاث  : "خؿاباث الىخاثج بإهه  لهض غغف الىظام اإلاداؾبي اإلاالي: حػسيف – 1 – 2

ش الخدهُل, اإلاىجؼة مً الٌُان زالُ الؿىت اإلاالُت  ش السحب  ,وال ًإزظ في الحؿاب جاٍع برػ بالخمُحز , ؤو جاٍع ٍو

.  1 (الغبذ ؤو الخؿاعة  )الىدُجت الهاقُت للؿىت اإلاالُت 

:  املػلوماث التي ًجب الافطاح غنها في حدول خصاباث الىخائج  –  2  –2

ً عثِؿُحن َما اإلاىخىحاث وألاغباء  ولهض غغقهم الىظام اإلاداؾبي , ًخٍىن حضُو خؿاباث الىخاثج مً غىهٍغ

:  اإلاالي يما ًلي 

جخمثل اإلاىخىحاث الؿىت اإلاالُت في جؼاًض اإلاؼاًا الانخهاصًت التي جدههذ زالُ الؿىت : املىخوحاث  -

اصاث في ألانُى , اإلاالُت في قٍل مضازُل   ؤو اهسكاى الخهىم يما جمثل اإلاىخىحاث , ؤو ٍػ

جخمثل ؤغباء الؿىت اإلاالُت في جىانو اإلاؼاًا الانخهاصًت التي خهلذ زالُ الؿىت اإلاالُت في : ألاغباء  -

ًاث , ؤو في قٍل ظهىع زهىم , قٍل زغوج ؤو اهسكاى ألانُى  وحكمل ألاغباء مسههاث الاَخال

 .ؤو الاخخُاَاث وزؿاعة الهُمت اإلادضصة بمىحب نغاع مً الىػٍغ اإلاٍلل باإلاالُت 

 :  2املػلوماث الدهيا امللدمت في خصاب الىخائج هي ألاجيت  - 3 – 2

, الهامل ؤلاحمالي : جدلُل ألاغباء خؿب َبُػتها الظي ٌؿمذ بخدضًض مجامُؼ الدؿُحر الغثِؿُت آلاجُت *

. الكاثٌ ؤلاحمالي غً الاؾخؿالُ , الهُمت اإلاًاقت 

. مىخجاث ألاوكُت الػاصًت *

. اإلاىخىحاث اإلاالُت وألاغباء اإلاالُت *

. ؤغباء اإلاؿخسضمحن *

. الًغاثب والغؾىم والدؿضًضاث اإلامازلت *

ًاث ولخؿاثغ الهُمت التي جسو الخثبُخاث الػُيُت * . اإلاسههاث لالَخال

                                                           
 اإلاخًمً نىاغض الخهُُم واإلاداؾبت ومدخىي الٌكىف اإلاالُت وغغيها ويظا 2008 ًىلُى 26 اإلاىاقو ُ 1429 عحب 23 اإلااعر في 19الهغاع الػضص  -  1

ا  ت , مضوهت الحؿاباث ونىاغض ؾحَر ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  . 24 م 2 .230 اإلاىاص عنم 19الػضص / الجٍغ
ا  , 2008 ًىلُى 26نغاع ماعر في  -  2 اإلااصة , ًدضص نىاغض جهُُم واإلاداؾبت ومدخىي الٌكىف اإلاالُت وغغيها ويظا مضوهت الحؿاباث ونىاغض حؿُحَر

  . 80  م 2 .230عنم 
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ت *  ًاث ولخؿاثغ الهُمت التي جسو الخثبُخاث اإلاػىٍى . اإلاسههاث لالَخال

. هدُجت ألاوكُت الػاصًت *

 . (مىخجاث وؤغباء  )الػىانغ ؾحر الػاصًت *

. الىدُجت الهاقُت للكترة نبل الخىػَؼ *

ًاث اإلاؿاَمت * . الىدُجت الهاقُت لٍل ؾهم مً ألاؾهم باليؿبت بلى قغ

 Statement of cash Flows(الخدفلاث الىلدًت  ) كائمت جدفلاث الخزيىت -   3

ناثمت جىضح خغيت الخضقهاث الىهضًت زالُ قترة مػُىت ؾىاء : ناثمت الخضقهاث الىهضًت هي : حػسيف  -  3 – 3

مً 1987 هىقمبر 95ونض جإيضث ؤَمُت ناثمت الخضقهاث بهضوع الخىنُت عنم , ًاهذ جضقهاث ههضًت زاعحت 

ٍا  وؤن الؿغى الغثِس ي لهاثمت الخضقهاث الىهضًت َى جىقحر , 1( FASB)مجلـ مػاًحر اإلاداؾبت اإلاالُت بإمٍغ

ولخدهُو َظا الؿغى وإلاؿاغضة , مػلىماث مالثمت مً اإلاخدهالث واإلاضقىغاث الىهضًت للميكإة زالُ قترة 

م في جدلُلهم للىهضًت  ً والضاثىحن وؾحَر ىت جهغع , اإلاؿدثمٍغ  .قةن ناثمت الخضقهاث الخٍؼ

:  2 يما ًلي 

 . الىهضًت لػملُاث اإلايكإة زالُ الكترة آلازاع -

 .لهكهاث الاؾدثماع  -

لُت  -  .لهكهاث الخمٍى

اصة ؤو الىهو في الىهضًت زالُ الكترة  -  .نافي الٍؼ

:  مدخوى وشيل كائمت الخدفلاث الىلدًت  –  2 – 3

ًخم جهيُل اإلاخدهالث واإلاضقىغاث الىهضًت زالُ قترة في ناثمت الخضقهاث الىهضًت بلى زالر ؤوكُت مسخلكت 

:  وهي 

.  وجخًمً ألازاع الىهضًت للهكهاث التي جضزل في جدضًض نافي الضزل :ألاوشطت الدشغيليت -  1–  2  - 3

                                                           
 . 40 , 39م , م , مغحؼ ؾبو طيٍغ : زالض الؼاوي  1
. 138 , 137م , م , مغحؼ ؾبو طيٍغ :  ؤمحن الؿُض ؤخمض لُكي  2
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انخىاء الاؾدثماع والخسلو منها , للؿحر وجدهُلها  وجخًمً جهضًم الهغوى:  ألاوشطت الاشدثمازيت  - 2 – 2 – 3

. ويظلَ انخىاء ألانُى الثابخت والخسلو منها ,  (ؾىاء اؾدثماعاث في صًىن ؤو خهىم ملٌُت  )

ببىىص الالتزاماث وخهىم اإلاالٌُت وحكمل   وجلخو: ألاوشطت الخمويليت  - 3-   2 – 3

. الحهُى غلى عؤؽ اإلااُ مً اإلاالى وبمضاصَم بػاثض غلى اؾدثماعاتهم ؤو عص َظٍ الاؾدثماعاث – ؤ 

. انتراى ألامىاُ مً الضاثىحن وؾضاص ألامىاُ اإلاهتريت – ب 

وبخهيُل الخضقهاث الىهضًت بلى مجمىغاث الثالر الؿابهت قةن ناثمت الخضقهاث الىهضًت جإزظ الكٍل 

 :1ألاؾاس ي الخالي 

ناثمت الخضقهاث الىهضًت  : 10حدول زكم  ال

ناثمت الخضقهاث الىهضًت  

جضقهاث الىهضًت مً ؤوكُت حكؿُلُت  

ت   جضقهاث ههضًت مً ؤوكُت اؾدثماٍع

لُت   جضقهاث ههضًت مً ؤوكُت جمٍى

اصة  في الىهضًت   (ؤو ههو  )نافي ٍػ

عنُض الىهضي في بضاًت الػام  

عنُض ههضي في نهاًت الػام  

 كائمت حغيراث ألاموال الخاضت   - 4

ًاهذ جهضم:  حػسيف  –  1 – 4 ًاث  املػياز بِىما , يمً اإلالحو حضُو ًبحن جُىع ألامىاُ الخانت  مػظم الكغ

86 IAS  ًخم مً زاللها جدلُل الخؿحراث اإلاىجؼة , وخضة مؿخهلت يمً الهىاثم اإلاالُت  حػل مً َظٍ الىزُهت

 .غلى ًل الػىانغ اإلاٍىهت لألمىاُ الخانت زالُ الكترة 

  ًاث  : 2اإلاغجبُت بناثمت الخؿحراث في ألامىاُ الخانت جهضم اإلاػلىماث الىاحب بصعاحها واإلاخػلهت بالحغ

. الىدُجت الهاقُت للكترة -

 .  وألاعباح والخؿاثغ اإلاسجلت يمً ألامىاُ الخانت , ًل غىانغ الىىاجج وألاغباء -

                                                           
  .139م , مغحؼ ؾبو طيٍغ : ؤمحن الؿُض لُكي  -  1
ًاصًمي  , "خوهمت الشسواث هأداث لػمان مطداكيت اللوائم املاليت " : خُاة ؤخمىصة  -  2 مُضان , مظيغة مهضمت الؾخٌماُ مخُلباث قهاصة ماؾخحر ؤ

ت وغلىم الدؿُحر . 45 , 44م  , 2015 , 2014,الىاصي , حامػت الكهُض  خمت  لخًغ , الػلىم الانخهاصًت والخجاٍع
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 .جإزحر حؿحراث الُغم وجصحُذ ألازُاء غلى ًل غىهغ مً ألامىاُ الخانت -

 .الىدُجت ؤلاحمالُت والكترة التي جىاؾب مجمىع الػىانغ الؿابهت -

اصة ؤو هههان ألامىاُ الخانت -  .الػمالث الخانت بٍؼ

 .جىػَؼ الىدُجت واإلاسُُاث اإلاهغعة -

 املالخم   - 5

قهى ٌؿمذ بكهم مػاًحر الخهُُم ,  ًدخىي ملحو الهىاثم اإلاالُت غلى مػلىماث ؤؾاؾُت طاث صاللت

ت لكهم , اإلاؿخػملت مً ؤحل بغضاص الهىاثم اإلاالُت  ويظا الُغاثو اإلاداؾبُت الىىغُت اإلاؿخػملت والًغوٍع

هت مىظمت جمًٌ مً بحغاء مهاعهت مؼ الكتراث الؿابهت , ونغاءة الهىاثم اإلاالُت  هضم بٍُغ . ٍو

: وحكمل اإلاالخو غلى اإلاػلىماث جخًمً الخالُت 

. الهىاغض والُغم اإلاداؾبُت اإلاػخمضة إلاؿَ اإلاداؾبت وبغضاص الهىاثم اإلاالُت -

ىت , خؿاباث الىخاثج , مٌمالث ؤلاغالم الالػمت لحؿً قهم اإلاحزاهُت - حضُو خغيت عئوؽ , حضُو جضقهاث الخٍؼ

. ألامىاُ 

ًاث اإلاكاعيت - ًاث ألام , اإلاػلىماث التي جسو الكغ ت التي ًدخمل ؤن , والكغوع وقغ ويظلَ اإلاػامالث الخجاٍع

ًاث ؤو مؿحريها  .  جٍىن خهلذ مؼ جلَ الكغ

. ؤو التي جسو بػٌ الػملُاث الخانت اليدؿاب نىعة واقُت , اإلاػلىماث طاث الُابؼ الػام -

, حباثُت , ناهىهُت , انخهاصًت : وهي , في اإلاالخو ؤعبؼ ؤبػاص للكغيت   وجسو اإلاػلىماث اإلاخىاحضة

: 1يما ًىضحه الجضُو الخالي .واحخماغُت 

 

 

 

 

                                                           
. هكـ الهكدت , مغحؼ ؾبو طيٍغ : خُاة ؤخمىصة  -  1
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 1املػلوماث املوحودة في املالخم : 11حدول زكم ال

احخماغيا حبائيا كاهوهيا اكخطادًا 

 .َغم الخهُُم  -

 .جُىع بػٌ البىىص -

َغم خؿاب  -

ًاث  الاَخال

. واإلااوهاث وزؿاثغ الهُمت  

حغص اإلادكظت  -

اإلاالُت للخهُُم 

. الهابلت للخىظُل 

مبلـ الالتزاماث  -

 .اإلاالُت 

ٍَُل عؤؽ اإلااُ  -

 .الاحخماعي للكغيت

الهغوى اإلاًمىهت  -

جىػَؼ الىدُجت بحن  -

ت  الىدُجت الجاٍع

والىدُجت 

 .الاؾخثىاثُت 

-  

 .غضص الػماُ  -

مبلـ ألاحىع  -

الاحخماغُت 

 .اإلاضقىغت 

اإلابالـ اإلاؿضصة   -

ًامخُاػاث 

. احخماغُت 

ًاث : "  خُاة ؤخمىصة: املطدز  مظيغة مهضمت الؾخٌماُ مخُلباث , "  لًمان مهضانُت الهىاثم اإلاالُت يإصاةخىيمت الكغ

ًاصًمي  ت وغلىم الدؿُحر, قهاصة ماؾخحر ؤ  , 2014,الىاصي , حامػت الكهُض  خمت  لخًغ ,  مُضان الػلىم الانخهاصًت والخجاٍع

. 45م , 2015

ًاث اؾخسضام غضص مً الجضاُو جكُض في قهم ؤقًل البىىص  ولهض قغى الىظام اإلاداؾبي اإلاالي غلى الكغ

ظٍ الجضاُو هي , للهىاثم اإلاالُت  :  َو

ت  -  .حضُو جُىع الخثبُخاث وألانُى ؾحر الجاٍع

ًاث  -  .حضُو الاَخال

ت  -  .حضُو زؿاثغ الهُمت في الخثبُخاث وألانُى ألازغي الؿحر الجاٍع

 .حضُو اإلااوهاث  -

 .(قغوع ووخضاث مكتريت  )حضُو اإلاؿاَماث  -

. بُان اؾخدهاناث الضًىن الضاثىت واإلاضًىت غىض بنكاُ الؿىت اإلاالُت  -

 

 

 

 

                                                           
ًاصًمي  , "خوهمت الشسواث هأداث لػمان مطداكيت اللوائم املاليت " : خُاة ؤخمىصة  -  1 مُضان , مظيغة مهضمت الؾخٌماُ مخُلباث قهاصة ماؾخحر ؤ

ت وغلىم الدؿُحر . 45م , 2015 , 2014,الىاصي , حامػت الكهُض  خمت  لخًغ , الػلىم الانخهاصًت والخجاٍع
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دوز الخدكيم الجبائي في السكابت غلى اللوائم املاليت : املبدث الثاوي 

داث الجباثُت اإلاػخمضة للخضنُو في اإلااؾؿاث , باغخباع الهىاثم اإلاالُت  حؼء ال ًخجؼؤ مً الخهٍغ

 بػض اههام الىدُجت الجباثُت النهاثُت لضقؼ الخُغ  ,الغاثضة إلاػغقت بًغاصاتها وهكهاتها الحهُهُتو, اإلاسخلكت 

 .وبغُاء اإلاهضانُت الخامت لهىاثمها اإلاالُت , الجباجي 

الخطسيداث الجبائيت  : املطلب ألاول 

 حػسيف الخطسيداث الجبائيت   -  1

داث الجباثُت  بت ومهالح ؤلاصاعة " جمثل الخهٍغ جلَ الىزاثو الهاهىهُت التي جغبِ بحن اإلاٍلكحن بالًٍغ

جدخىي َظٍ الىزاثو غلى اإلاػلىماث حػبر غً الظمت اإلاالُت وؤعنام , الجباثُت لدؿهُل غملُت ؤلاجهاُ بُنهما 

بُت , ألاغماُ اإلادههت مً نبل اإلاٍلل   .والتي جدضص ؤؾـ ألاوغُت الًٍغ

غباعة غً مجمىغت مً البُاهاث اإلاػالجت واإلاىظمت التي :"  غلى ؤهه ويمىً حػسيف الخطسيذ الجبائي

هت مباقغة ؤو ؾحر مباقغة  بت ؾىاء بٍُغ  " *.باؾخُاغتها الخإزحر غلى وغاء الًٍغ

 جطسيذ امليلف بالػسيبت   - 1 – 1

بت : ألاول  الخػسيف - 1 – 1 – 1 الظي ًلتزم , طلَ الصخو الُبُعي ؤو الاغخباعي "     ًههض باإلاٍلل بالًٍغ

ل الخؼاهت الػامت إلاىاحهت هكهاث الضولت بما ًهىم بؿضاصٍ مً يغاثب مهغعة هدُجت نُامه بيكاٍ  ؤو , بخمٍى

بت التي ًهىم , يىدُجت لػملت ؤو إلاا ًدهل غلُه مً غىاثض غلى عئوؽ ألامىاله  دضص طلَ اإلاٍلل َى والًٍغ ٍو

و الهاهىن  . 1"بضقػها غً ٍَغ

ذ في مىغض ًدضصٍ الهاهىن  : " الثاوي الخػسيف بت بىكؿه بخهضًم جهٍغ خًمً َظا , ًهىم اإلاٍلل بالًٍغ ٍو

ذ غىانغ زغوجه ؤو صزله  بت بهىعة غامت , الخهٍغ مؼ اقتراى خؿً الىُت وؤماهت , ؤو اإلااصة الخايػت للًٍغ

بت  . 2"باغخباٍع انضع شخو ٌػغف مهضاع صزله غلى هدى صحُذ , اإلاٍلل بالًٍغ

 

 

                                                           
جدسز ول الخطسيداث غلى مطبوغاث حػدَا وجلدمها إلادازة الجبائيت ويخػين  " , 2007 مً ناهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت 103اإلااصة * 

 ." غلى مفدش الػسائب حصليم وضل للميلفين بالػسيبت 

ت , الضاع الجامػُت  , "فلصفت املداشبت غً الػسيبت غلى الدخل " : ؤمحن الؿُض ؤخمض لُكي - 1   . 44م  , 2007, مهغ , ؤلاؾٌىضٍع
 . 147م , مغحؼ ؾبو طيٍغ : مدمض غباؽ مدغػي  -  2
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 :خطائظ الخطسيذ امليلف بالػسيبت  - 2 – 1 – 1

بت جهضًم الىزاثو اإلاداؾبُت "  ذ غىض , ًخػحن غلى اإلاٍلكحن بالًٍغ ت لخضنُو الخهٍغ وؤلازباجاث الًغوٍع

  .224اإلااصة ,  " ًل َلب مً مكدل الًغاثب اإلاباقغة 

 الخطسيذ امللدم مً الغير  -   2 – 1

ذ به  بي ال ًلتزم اإلاٍلل قهِ بالخهٍغ وبهما يظلَ الؿحر الظي ًغجبِ مؼ اإلاٍلل ,  بن الىغاء الًٍغ

. 1... بػالنت ناهىهُت يخجاع الجملت مؼ ججاع الخجؼثت ؤو اإلاىخج مؼ اإلاىػغحن ؤو الػماُ مؼ اإلااؾؿت ؤو ؤلاصاعة 

بُت  هت لها امخُاػاث َامت للمهالح الًٍغ  الخايػت اإلااصةخُث حػض ألايثر مالثمت لخدضًض , قهظٍ الٍُغ

بت  بي , للًٍغ بل الػٌـ َى , زانت ؤن الؿحر لِـ له مهلحت في ازخكاء مهضاع الضزل ؤو التهغب الًٍغ

ذ ومُابو للىانؼ لُخجىب الجؼاءاث التي ًمًٌ , الصحُذ  ذ نٍغ قهاخب الػمل ًٍىن مجبرا غلى جهضًم جهٍغ

 .ؤن جهؼ غلُه في خالت اإلاسالكت 

بي باغخباٍع ؤخض بىىص الخٍالُل الىاحبت الخهم مً  بت ًسهم مً وغاثه الًٍغ باإلياقت بلى مبلـ يٍغ

. 2الضزل ؤلاحمالي 

 أَميت الخطسيداث الجبائيت  - 2

بي  ذ الظي ٌػبر ؤقًل الؿبل في جهضًغ الىغاء الًٍغ بت ؤو الؿحر بخهضًم الخهٍغ   ًلتزم اإلاٍلل بالًٍغ

بُت اإلاػانغة  ػاث الًٍغ ى ؤيثر اهدكاعا في الدكَغ ًامل الؿلُاث في الخضنُو لهظا , َو بُت  ولإلصاعة الًٍغ

ذ   . ولهظا ألازحر ؤَمُت ؾىاء للمٍلل في خض طاجه في جدهُهه , الخهٍغ

  :باليصبت للميلف بالػسيبت  –  1 – 2

خي  بي الخهٍغ داث هدُجت الىظام الًٍغ غض ى اإلاٍلل هكؿه ألهه َى , والظي َى جلهاجي , حػخبر الخهٍغ ٍو

 .جه اولظلَ قةن الىغاء اإلادضص ًىُلو مً نىاغخه الظاجُت في جدهُو, ؤصعي بمهضعجه الخٍلُكُت 

ذ الػضالت باليؿبت   بي غلى اإلاٍللللػبءًًمً ؤؾلىب الخهٍغ باغخباع ؤهه ؤصعي بىيػُت ,   الًٍغ

بي  بي ًخمثل في حاهبحن , الؿُىلت الخام به وجترحم صعحت الىعي الًٍغ حاهب الالتزام , خُث ؤن الالتزام الًٍغ

ذ مً نبل اإلاٍلل   .وحاهب الالتزام بالدؿضًض غلى ما نغح به , بالخهٍغ

                                                           
 . 48م , مغحؼ ؾبو طيٍغ : ندمىف ؾمُت  -  1
 . 149 , 148م , م , مغحؼ ؾبو طيٍغ : مدمض غباؽ مدغػي  -  2
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بت غلى الضزل ؤلاحمالي  بت , غلى ؾغاع ألاشخام الخايػحن للًٍغ وؤن , ًدؿنى بنغاع ؤؾاؽ الًٍغ

غؾل غلى ألايثر ًىم  ل مً ًل ؾىت بلى مكدل الًغاثب اإلاباقغة إلاٍان بنامتهم ف ؤ30ًٌخدب ٍو دا , ٍع جهٍغ

 .1 مً نبل ؤلاصاعة  الجباثُتمُبىغاجهبضزلهم ؤلاحمالي الظي جهضم 

داث بهكت مخمحزة مبلـ  - ًاهذ َبُػتها اإلاضازلجبحن الخهٍغ وفي الخاعج , اإلاهبىيت في الجؼاثغ مً حهت ,  مهما 

 .مً حهت ؤزغي 

ذ اإلاؿبو لضي اإلاهالح  - ًاهذ َبُػتها الجباًتًغجح الخهٍغ الث ألامىاُ مهما  التي ,  اإلاسخهت بنلُمُا بخدٍى

حن ؾحر اإلاهُمحن بالجؼاثغ بدُث   : جخم لكاثضة ألاشخام الُبُػُحن واإلاػىٍى

ل بلى اإلاهغح في ؤنص ى ؤحل ؾبػت الجباًتًخػحن جهضًم قهاصة جبحن اإلاػالجت  *  ؤًام 7 للمبالـ مدل الخدٍى

ل ابخضءا ذ بهضف غغيها لخضغُم ملل َلب الخدٍى ش بًضاع الخهٍغ وال ًُبو َظا ألاحل اإلادضص ,  مً جاٍع

ت , وفي َظٍ الحالت , بؿبػت ؤًام في خالت غضم اخترام الالتزاماث الجباثُت  ال حؿلم الكهاصة بال بػض حؿٍى

. الىيػُت الجباثُت

بت  * ذ والكهاصة ويظا يُكُاث جُبُو َظٍ اإلااصة بهغاع مً الىػٍغ اإلاٍلل بالًٍغ  .2جدضص هماطج الخهٍغ

ًان مبلـ الحهىم اإلاضقىغت زالُ الؿىت ؤنل مً زمؿحن ؤلل صًىاع -  قةهه ًغزو  ( صج 50.000)بطا 

بت في الؿىت اإلاىالُت ؤن ًهغح و ً ًىم ألاولى مً الكهغ اإلاىالي ثللمٍلل بالًٍغ صقؼ َظٍ الحهىم في الػكٍغ

. 3للكهل اإلاضوي 

داث -  بت الجباًتبن عنمىت الخهٍغ زانت ,  وحػلها الٌتروهُت جىقغ مؼاًا غضًضة باليؿبت للمٍلل بالًٍغ

قالحهُى غلى اإلاػلىماث الغنمُت والبُاهاث الالٌتروهُت ؤنبدذ ؤيثر قُىغا وغلى الىدى اإلاتزاًض , اإلااؾؿاث 

بُت مً اإلاٍلكحن بخىقحر اإلاػلىماث غلى ,  في الػضًض مً الضُو زانت ألاوعوبُت منها خُث جُلب ؤلاصاعة الًٍغ

. ومثاُ غلى طلَ هجض صولت بلجٍُا , قٍل الٌترووي 

ذ ( Piet Vandendriessche)ويما ناُ  ى غًى ومؿدكاع حباجي بكغيت صًلٍى هدً  : 4*( Deloitte)َو

بت الهُمت اإلاًاقت , وكهض اججاَا هدى خىؾبت ؤلاحغاءاث الجباثُت  ولًٌ ؤًًا في مُضان , لِـ قهِ غلى يٍغ

                                                           
 . 51م  , 2011ههىم والهىاهحن مضغمت بىهىم جُبُهُت ومدُىت بلى ؾاًت ناهىن اإلاالُت لؿىت , نىاهحن حباثُت -   1

ذ زام بالخدىٍالث 2 مٌغع 182اإلااصة  , 2008 صٌؿمبر 30 ماعر في 21 – 08ناهىن عنم  -  2 .  واإلاخًمً جهٍغ
3   - G 50   :  78اإلااصة , ناهىن الغؾىم غلى عنم ألاغماُ  , 371اإلااصة : ناهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت . 

بُت , قغيت الخضنُو والاؾدكاعاث عاثضة في بلجٍُا *   وزضماث الاؾدكاعاث , جهضم زضماث مًاقت للخضنُو واإلاداؾبت والاؾدكاعاث الًٍغ
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ًاث  بت غلى ؤعباح الكغ قاإلااؾؿاث جكًل الؿغغت والغاخت اإلاىقغة مً ؤلاحغاءاث اإلادىؾبت اإلاخبػت في , الًٍغ

 .1َظٍ الخُىة 

 باليصبت إلدازة الػسائب  –  2 – 2

داث الجباثُت باليؿبت لإلصاعة الجباثُت قُما ًلي  :  2جٌمً ؤَمُت الخهٍغ

بُت ألاخهُت في ,  (ممُى حضًض  )بغُاء اإلاػلىماث الٍاقُت غً مُالص الًغاثب الجضًضة  - ٍىن لإلصاعة الًٍغ ٍو

الع بمٍان وقترة مؼاولت اليكاٍ مما ًدؿنى لها مغاؾلت وخؿاب الًغاثب وجدهُلها   .ؤلَا

بُت  - ًاَل ؤلاصاعة الًٍغ ذ الػمل اإلالهى غلى  بدُث ًمخاػ بإهه ًىقغ الٌثحر مً ؤلاحغاءاث , ٌؿهل الخهٍغ

بت   .ويظا ًسكٌ مً وكىء اإلاىاػغاث والاغتراياث , والىنذ خؿب اإلااصة الخايػت للًٍغ

بت  - ذ ؤصاة اجهاُ بحن اإلاٍلكحن بالًٍغ وبالخالي له قػالُت يبحرة في جمٌحن ؤلاصاعة مً , ٌػخبر هظام الخهٍغ

 .خُث ًبنى َظا الىظام غلى الثهت اإلاخباصلت بحن ؤلاصاعة واإلاٍلكحن , مماعؾت الخضنُو غلى حمُؼ اليكاَاث 

ذ الضنُو والهاصم - بي والخسلو مً نًاًا التهغب ويظا الجزاغاث بػض الخهٍغ  .الخسكٌُ مً الػبىء الًٍغ

بُت اإلاخػلهت بالخسكًُاث ؤو - داث الجباثُت الحهُى غلى امخُاػاث يٍغ ؤلاغكاء في  حػبر الككاقُت في الخهٍغ

 .ؤو ماؾؿاث حكؿُل الكباب , بػًها مثل اإلااؾؿاث التي جيخج مىاص حضًضة ومُلىبت 

 املداشبت في الخدليم و الجبائي الخدكيم :الثاوي املطلب

بت، مٍلل ًل بمهخًاٍ ًخىقغ ناعم ناهىوي بحغاء زالُ مً بال الجباثُت الغنابت جخم ؤن ًمًٌ ال  بالًٍغ

خهىنه  له جدكظ َامت يماهاث غلى مهابل واحباجه الجباثُت،

  ٍبُت بدىكُظ مسخلل ؤقٍاُ الغنابت اإلابِىت ؤصها  :3جخٌكل اإلاغايؼ الًٍغ

 اإلاؿدىضاث في الخدهُو -

 اإلاداؾبت في الخدهُو -

 اإلاهىب الخدهُو -

داث صنُو قدو في الغنابت َظٍ    جخمثل:الخدليم  في املصدىداث  – 1  اؾخؿالُ زالُ مً الجباثُت للخهٍغ

بت للمٍلل اإلالل الجباجي ًخًمنها التي الىزاثو  البُاهاث جدلُل و )مدهل غليها مػلىماث ، مػاًىاث (بالًٍغ

داث في الىاعصة   .الجباثُت اإلاٌخدبت  الخهٍغ

                                                           
1  -Viatte . G : « Entreprises belges entretinnent de bonne relation avec les autorîtes fiscales « , news relese , Belgium , sit : WWW. 

Deloitte . Com – Assets – Dcom – Belgium – date -  22 – 12 – 2011 . 
 . 51 , 50م , م , مغحؼ ؾبو طيٍغ : ندمىف ؾمُت  -  2
ت : "اإلاالُت  وػاعة -  3 بت الخايؼ صلُل,للًغاثب  الػامت اإلاضًٍغ   .30م  , 2009ميكىع , "  الًغاثب إلاغيؼ الخابؼ للًٍغ
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مً  التي اإلاداؾبُت الىزاثو جهضًم َلب بلى الحاالث، بػٌ في باإلاؿحر ًضقؼ ؤن ًمًٌ الخدهُو َظا ؤن ؾحر

غ قإنها  .مدضصة  غملُاث جبًر

هيفيت ئحساء الخدليم في املصدىداث   –  1 – 1

داث في اإلاكدل ًدهو غاث و الخىيُذ َلباث جهضم .الخهٍغ َلب  ؤًًا للمكدل ًمًٌ يما .يخابُا الخبًر

 ؤو الخدهُو مىيىع اإلاػُُاث و الػملُاث ؤو بالبُاهاث اإلاخػلهت (الهىاثم اإلاالُت  )اإلاداؾبُت الىزاثو قدو

 .اإلاغانبت

 جىيُداث جهضًم ًُلب غىضما ؤو يغوعي  ؾماغهم ؤن لى ًخبن غىضما نٌن يللمػني الاؾخماع ًمًٌ  يما

ت   .قكٍى

بت اإلاٍلل ًغقٌ غىضما بالجىاب  عقًا الُلب َظا غلى الغص ٌػخبر غىضما ؤو قكىي  َلب غلى الغص بالًٍغ

   .جىيُدها الىاحب الىهاٍ مً حؼء ؤو ًل غلى

 .يخابُا َلبه ججضًض اإلاكدل غلى ًخػحن -

دت ، بٌُكُت اإلاٌخىبت ، الُلباث جبحن ؤن ًجب الحهُى  بًغوعة اإلاكدل ؤؾاؾها غلى ًدٌم التي الىهاٍ نٍغ

غاث  و جىيُداث غلى بت اإلاٍلل مىذ ؤو جبًر جهضًم  ؤحل مً ًىما (30) زالزحن  غً ًهل ال ؤن ًجب ؤحل بالًٍغ

. حىابه 

 :الخطسيداث جصحيذ  - 2 - 1

داث ًصحح ؤن للمكدل  ًمًٌ  ؤلازًاع بحغاءاث بُالن َاثلت جدذ طلَ ، غلُه نبل لًٌ الخهٍغ

بي، ؤن بت اإلاٍلل بلى ًغؾل الًٍغ  لٍل باليؿبت ويىح ، بٍل له ًبحن ؤن غلى به الهُام اإلاهغع  الخصحُذ بالًٍغ

م، ألاؾباب بغاصة بي ؤلازًاع ؤؾـ يظا و, لظُ  اإلاُابهت الًغاثب ناهىن  مىاص و طلَ بلى صغذ التي جهٍى  الًٍغ

بت اإلاٍلل بضغىة الىنذ، هكـ في ًهىم و اإلاترجبت ، خؿاب الًغاثب و  ؤو مىاقهخه غً ؤلاغالن بلى اإلاػني بالًٍغ

ُ  بمثابت ألاحل َظا في الغص غضم ٌػض و, ًىما (30 )زالزحن  احل في جهضًم مالخظخه  .يمني نبى

م بةغاصة ؤلاقهاع  ًغؾل بت للمٍلل الخهٍى مؼ  ٌؿلم ؤو باالؾخالم بقهاع مؼ غليها مىص ى عؾالت في بالًٍغ

 .باالؾخالم  بقهاع

بي ؤلازًاع ؤؾـ ،الغص  ؤحل اههًاء بػض اإلاكدل، ًجضص و  للمٍلل ؤًًا جبلُؿها ؾِخم التي و الًٍغ

بت ُ  بغضاص بػض الاغتراى اإلاػني خو مغاغاة مؼ بالًٍغ ت حضو  1.الدؿٍى

                                                           
 . 17م  ,2014,  الجؼاثغ ,ا,صاع الهىمت للُباغت واليكغ والخىػَؼ , " ناهىن الاحغاءاث الجباثُت : " ًىؾل صالهضة  -  1

 



غالكت اللوائم املاليت بالخدكيم الجبائي                                                                 :الفطل الثاوي

 

 
62 

بت اإلاٍلل ًهضم غىضما ؤهه ، ؾحر  الكٍل خُث مً ناهىهُت مداؾبت ، اإلاضنو مً َلب غلى بىاء ، بالًٍغ

غ مً قإنها  َى مثلما الخىانط ي ؤلاحغاء وقو بال جصحُدها ًمًٌ ال الىدُجت َظٍ قةن بها ، اإلاهغح الىدُجت جبًر

  .ؤغالٍ مىهىم غلُه

الخدليم في املداشبت   – 2

داث الجباثُت اإلاٌخدبت مً  ٌػني الخدهُو في اإلاداؾبت مجمىغت الػملُاث الغامُت بلى مغانبت الخهٍغ

بت  بت ,  (ؤغىان ؤلاصاعة الجباثُت )َغف اإلاٍلكحن بالًٍغ ت لخإؾِـ وغاء الًٍغ اث الًغوٍع مؼ بحغاء ًل الخدٍغ

  .ومغانبتها 

 بػٌ مؼ مهاعهتها مؼ قغيت ؤو , للماؾؿت  اإلاداؾبُت الىزاثو في اإلاٍان غحن في بخدهُو ألامغ  ًخػلو

داث مغانبت والخضنُو  نهض َظا و اإلااصًت ، ؤو اإلاػُُاث الهاهىهُت  الازخالُ غً البدث ؤحل مً اإلاٌخدبت الخهٍغ

 . ًت الجبا اإلاجاُ في اوػٍاؾاتها اؾخيباٍ و, الخاعجي للهىاثم اإلاالُت  و الضازلي

منهجي  و مىظم قدو غىه ًترجب  و,اإلاخهاصمت ؾحر الكترة مجمىع غامت بهكت الخضنُو مً الكٍل َظا ًمـ و

بت اإلاٍلل لها ًسًؼ التي الغؾىم و للًغاثب  .1بالًٍغ

الخدليم املطوب   – 3

بت زانت اإلاداؾبت  بكدو اإلادههحنٌن  لألغىان ٌؿمذ جدهُو :الخدهُو اإلاهىب َى   يغاثب غضة ؤو بًٍغ

 غً جهل بكترة جخػلو اإلاداؾبُت مػُُاث ؤو غملُاث مجمىغت ؤو ؾحر اإلاخهاصمت مً الكترة حؼء ؤو ًل جضعؽ و

 .حباثُت ؾىت

بت لىىع ؤو غضة ؤهىاع   ًمًٌ ؤغىان ؤلاصاعة الجباثُت بحغاء جدهُو مهىب في مداؾبت اإلاٍلكحن بالًٍغ

ًاملت ؤو لجؼء منها ؾحر مخهاصمت ؤو إلاجمىغت غملُاث ؤو مػُُاث مداؾبُت إلاضة جهل غً  مً الًغاثب لكترة 

 .ؾىت حباثُت 

بت اإلادهو مػهم ؤزىاء الخدهُو  جهضًم الىزاثو اإلاداؾبُت والىزاثو , ًمًٌ ؤن ًُلب مً اإلاٍلكحن بالًٍغ

الخىيُدُت غلى ؾغاع الكىاجحر والػهىص وونُى الُلبُاث ؤو الدؿلُم اإلاغجبُت بالحهىم والًغاثب والغؾىم 

بت   1الفلسة  ),وألاجاوي اإلاخػلهت بالخدهُو بإي خاُ الكدو مػمو وههضي إلاجمل مداؾبت اإلاٍلل بالًٍغ

. 2 ( مىسز 20للمادة 

بت بظلَ مؿبها  , ال ًمًٌ الكغوع في احغاء الخدهُو اإلاهىب في اإلاداؾبت صون اغالم اإلاٍلل بالًٍغ

و بعؾاُ ؤو حؿلُم بقػاع بالخدهُو مهابل بقػاع بالىنُى مغقها بمُثام خهىم والالتزاماث اإلاٍلل  غً ٍَغ

بت اإلادههت في مداؾباجه  ش , ؤًام   (10)مضجه غكغة , غلى ؤن ٌؿخكُض مً ؤحل ؤصوى للخدًحر , بالًٍغ مً جاٍع

 .اؾخالم َظا الاقػاع 

ت ؤزىاء الخدهُو في اإلاداؾبت ,  ًجب ؤن ٌكمل ؤلاقػاع بالخدهُو   باإلياقت بلى الػىانغ اإلاكتَر

بت اإلاٍلكحن مُالبت الخدهُو َظا زالُ ًمًٌ   ال ت بىزاثو بال بالًٍغ ٍغ و  الػهىص و الكىاجحر مثل بؿُُت جبًر

  .الدؿلُم ؤو الُلب ؾىضاث
                                                           

1
  .22 ,19م , م , مغحؼ ؾبو طيٍغ   : ًىؾل صالهضة-  -  

 . 25م ,مغحؼ ؾبو طيٍغ:ًىؾل صالهضة  -  2
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غالكت اللوائم املاليت بالخطسيداث الجبائيت   : املطلب الثالث 

مً اإلاػغوف ؤن اإلاداؾبت تهضف بالضعحت ألاولى بلى جغحمت الىناجؼ بلى ؤعنام صون ؤن حؿهم في وكىء 

بها زم غغيها في بَاع نىعة , قاإلاداؾبت غلم َاصف بلى ايدكاف َظٍ الىانؼ قدسجُلها , َظٍ الىناجؼ  وجبٍى

. قلِـ قهِ جدضًض الىدُجت , ناصنت إلاا خضر يمً نىاثمها اإلاالُت 

هت مىخظمت  قهي وؾُلت ؤؾاؾُت في ؤلاصاعة جدضص , قاإلاداؾبت تهضف بلى جهضًم وكاَاث اإلاكغوع بٍُغ

بت بكًل َظٍ الهىاثم   قمً زاللها ًمًٌ جدضًض غاثضاث الاؾدثماع في اإلاكغوع وجهضًم , الغبذ الخايؼ للًٍغ

ؼ الجباجي في بغوػ مدخىي  والضوع الٌبحر الظي ًلػبه  في جدؿحن الهىاغض اإلاداؾبُت , الغبذ  ظا جمٌحن للدكَغ َو

ا  َغ ختى ؤن بػٌ اإلاٍلكحن ماػالىا ٌػخهضون بإن اإلاداؾبت ما هي بال بػغاج مكغوى مً نبل ؤلاصاعة , وجٍُى

بُت  ًاة , الًٍغ ً ؤن اإلاىاًَ مً قُغجه  ؤلاؾالمُت مكغوى غلُه قغغا الؼ ؤما , قمً وحهاث هظغ الٌثحًر

بت في اغخهاصَم ؾُُغة واؾخالء إلامخلٍاتهم  ظا زُإ قاصح , الًٍغ ىت , َو بت بال إلوػاف الخٍؼ قما قغيذ الًٍغ

ًاة  َظا مً حهت  ت مٌملت للؼ ؼ جىمٍى بت الضزل , الػمىمُت وقخذ مكاَع مً وحه هظغ ؤزغ ؤن اإلاٍلكحن بًٍغ

بُت حػكيهم مىه , اإلاهُىع ال ًمؿٍىن الهُىص اإلاداؾبُت التي ًكغيها الهاهىن الخجاعي  . 1ما صامذ ؤلاصاعة الًٍغ

داث الجباثُت جخم وقو الغنابت والخضنُو الغامي بلى جدهُو -  بن الػالنت بحن الهىاثم اإلاالُت والخهٍغ

 . الككاقُت والحهُهت للىزاثو الثبىجُت و السجالث اإلاداؾبُت 

بت  - داث واإلاؿدىضاث اإلاؿخػملت لكغى ًل يٍغ  ؤوم ؤو عؽ, ؤو خو  , جغانب ؤلاصاعة الجباثُت الخهٍغ

 .بجاوة 

والتي جضقؼ ,  يما ًمٌنها ؤن جماعؽ خو الغنابت غلى اإلااؾؿاث والهُئاث التي لِؿذ لها نكت الخاحغ 

ًاهذ َبُػتها  .  ؤحىعا ؤو ؤحػابا ؤو مغجباث مهما 

الضقاجغ والىزاثو ,  ًخػحن غلى اإلااؾؿاث والهُئاث اإلاػىُت ؤن جهضم لإلصاعة الجباثُت بىاء غلى َلبها 

. 2 ( 18 للماصة عنم 1الكهغة  ), اإلاداؾبُت التي جخىقغ غليها 

وؾاغاث ع للجمهى جدهازالُ ؾاغاث ف, جخم مماعؾت خو الغنابت غلى مؿخىي اإلااؾؿاث واإلايكأث اإلاػىُت  -

. 3مماعؾت وكاَها 

                                                           
, صاع الجامض لليكغ والخىػَؼ , الُبػت ألاولى  , "ألاضول الػلميت والػمليت في املداشبت الػسيبيت : هادًت فسيد طافش ", زالض شحاصة الخُُب  -  1

 . 52 , 50م ,م  , 2008
م , م  , 1 للكهغة 18اإلااصة ,  اإلاخًمً ناهىن اإلاالُت الخٌمُلي 2011 ًىلُى ؾىت 18 ماعر في 11 – 11ناهىن ؤلاحغاءاث الجباثُت  مً الهاهىن عنم  -  2

15, 16 . 
 . 16م  , 2 للكهغة عنم 18اإلااصة , هكـ اإلاغحؼ الؿابو , ناهىن ؤلاحغاءاث الجباثُت  -  3
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ؼ الجباجي في بغوػ مدخىي  ومؿخىي والضوع الٌبحر الظي ًلػبه   في جدؿحن  - ظا جمٌحن للدكَغ الهىاغض َو

ا  َغ ختى ؤن بػٌ اإلاٍلكحن ماػالىا ٌػخهضون بإن اإلاداؾبت ما هي بال بػغاج مكغوى مً نبل , اإلاداؾبُت وجٍُى

بُت  ًاة , ؤلاصاعة الًٍغ ً ؤن اإلاىاًَ مً قُغجه  ؤلاؾالمُت مكغوى غلُه قغغا الؼ ؤما , قمً وحهاث هظغ الٌثحًر

بت في اغخهاصَم ؾُُغة واؾخالء إلامخلٍاتهم  ظا زُإ قاصح , الًٍغ ىت , َو بت بال إلوػاف الخٍؼ قما قغيذ الًٍغ

ًاة  َظا مً حهت  ت مٌملت للؼ ؼ جىمٍى بت الضزل , الػمىمُت وقخذ مكاَع مً وحه هظغ ؤزغ ؤن اإلاٍلكحن بًٍغ

بُت حػكيهم منها, اإلاهُىع ال ًمؿٍىن الهُىص اإلاداؾبُت التي ًكغيها الهاهىن الخجاعي  . 1ما صامذ ؤلاصاعة الًٍغ

بي نض قغى نىاغض الخضزل بهىعة واضحت في غلم  ؼ الًٍغ ومً َظا اإلاىُلو ًمًٌ الهُى ؤن الدكَغ

هت لدسجُل الػملُاث , وحػل َظا الػلم ًكهض حؼء مً زهاثهه ,  اإلاداؾبت للهىاثم اإلاالُت  بىنكه ٍَغ

ت التي جهىم بها اإلايكإة ومغانبتها والخضنُو قيها وقو ؤؾـ ومػاًحر للخضنُو  ل طلَ ألحل قمُى , الخجاٍع ًو

اصة في الهُمت ألحل اؾخسغاج الغبذ  مكهىم الغبذ لدسجُل بًغاصاث الغؤؾمالُت وجدضًض الكغم الىاحم غً الٍؼ

بت  بُت , الخايؼ للًٍغ , ومً َىا هجض ؤن الًىابِ والهىاهحن اإلاداؾبُت الخايػت للهىاغض والًىابِ الًٍغ

 .ألحل جدضًض الغبذ اإلاداؾبي والغبذ الجباجي 

داث الجباثُت  غاث يخابُا , ًغانب اإلاكدل ؤو اإلاضنو الخهٍغ ُلب الخىيُداث والخبًر يما ًمًٌ , ٍو

اإلاضنو ؤو اإلاكدل ؤن ًُلب صعاؾت الىزاثو اإلاداؾبُت اإلاخػلهت بالبُاهاث والػملُاث واإلاػُُاث مىيىع 

. الخضنُو والغنابت

ؤو إلاا ًُلب َاالء جهضًم ,  يما ٌؿخمخؼ اإلاػىُحن بطا جبحن ؤن اؾخضغاءَم لهظا الؿغى يغوعي 

ت  داث قكٍى . جهٍغ

بت ؤلاحابت غلى َلب قكىي  ؤو إلاا ًٍىن الجىاب الظي جم جهضًمه لهظا ,  غىضما ًغقٌ اإلاٍلل بالًٍغ

ًخػحن غلُه ؤن ٌػُض َلبه , الُلب غباعة غً عقٌ لإلحابت غلى ًل ؤو حؼء مً الىهاٍ اإلاُلىب جىيُدها 

. يخابُا 

بي نض قغى نىاغض الخضزل بهىعة واضحت في غلم  ؼ الًٍغ ومً َظا اإلاىُلو ًمًٌ الهُى ؤن الدكَغ

هت لدسجُل الػملُاث , وحػل َظا الػلم ًكهض حؼء مً زهاثهه ,  اإلاداؾبت للهىاثم اإلاالُت  بىنكه ٍَغ

ت التي جهىم بها اإلايكإة ومغانبتها والخضنُو قيها وقو ؤؾـ ومػاًحر للخضنُو  ل طلَ ألحل قمُى , الخجاٍع ًو

اصة في الهُمت ألحل اؾخسغاج الغبذ  مكهىم الغبذ لدسجُل بًغاصاث الغؤؾمالُت وجدضًض الكغم الىاحم غً الٍؼ

                                                           
ض َاقل ", زالض شحاصة الخُُب  -  1 , صاع الجامض لليكغ والخىػَؼ , الُبػت ألاولى  , "ألاضول الػلميت والػمليت في املداشبت الػسيبيت " : هاصًت قٍغ

 . 52 , 50م ,م  , 2008
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بت  بُت , الخايؼ للًٍغ , ومً َىا هجض ؤن الًىابِ والهىاهحن اإلاداؾبُت الخايػت للهىاغض والًىابِ الًٍغ

 .ألحل جدضًض الغبذ اإلاداؾبي والغبذ الجباجي 
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 (والدوز  , الخطائظ  )للوائم املاليت لالخدكيم الجبائي : املبدث الثالث  

والتي  جخُلب جكهم اإلاػلىماث اإلاداؾبُت ,  الهىاثم اإلاالُت ألاؾاؾُت جبضؤ مً اإلاحزاهُت ونىال بلى اإلاالخو 

بُت التي جىجغ غنها  ظا ًله اغخماصا غلى الكدو والخدهو مً , وجضاعى ألازُاء جسىقا مً اإلاخابػاث الًٍغ َو

بُت بإصم وبككاقُت جامت , زالُ ؤلاقهاح غلى َظٍ الهىاثم  داجه الًٍغ , ونىال بلى نُام اإلاٍلل بخهضًم جهٍغ

غا نهاثُا مػخمضا مً َغف  (مضنو حباجي  )مً ؤحل زغوج اإلاضنو الخاعجي  في النهاًت الى جهضًم جهٍغ

ًاهذ اإلاداؾبُت ؤو ختى الجباثُت منها  داث ؾىاء  غ غلى , اإلاؿخسضمحن لهظٍ الهىاثم والخهٍغ مغ َظا الخهٍغ  :ٍو

الخدليم والفدظ الجبائي  : املطلب ألاول 

ًان صازلي ؤو زاعجي  : ومىه ٌػغف اإلاضنو زاعجي بإهه , الظي ًهىم بالخدهُو والكدو َى اإلاضنو ؾىا ؤ

مهمت , ٌػض مداقظ الحؿاباث في مكهىم َظا الهاهىن بإهه ًل شخو ًماعؽ بهكت غاصًت وجدذ مؿاولُخه "

ؼ اإلاػمُى به ًاث والهُئاث واهخظامها ومُابهتها ألخٍام الدكَغ   .1"اإلاهاصنت غلى غلى صحت خؿاباث الكغ

داث الجباثُت صون جدبؼ والخؿلؿل للهىاثم  الكدو الجباجي  َى جهكذ الظاَغي للبُاهاث والخهٍغ

 .اإلاالُت مً ؤحل جدهُو الغبذ الجباجي مً زالُ الىدُجت اإلاداؾبُت 

أما الخدليم فهو جدبؼ  

ى قغح ؤؾـ غغى الهىاثم اإلاالُت طاث ألاؾغاى الػامت لًمان : ؤلاقهاح غلى الهىاثم اإلاالُت  َو

بي  بمٍاهُت مهاعهت الهىاثم اإلاالُت الحالُت للكغيت بهىاثمها غً ألاغىام الؿابهت مؼ مغاغاث الىغاء الًٍغ

 .2واإلااصة الخايػت لها 

بُت اإلاخبػت وبمغؤي مً اإلاٍلل بزًاغها بما  بًًاح الخؿحر في الُغم اإلاداؾبُت ويظا الؿُاؾاث الًٍغ

بطا ما نل عنم ؤغماله )وبما بلى الىظام الجؼافي ,  ( صج30.000.000بطا ما حػضي عنم ؤغماله )للىظام الحهُهي 

 .صون جماَل ؤو جداًل  ( صج 30.000.000غً 

بي , ؤلاقهاح غً ناثمت الخؿحراث في خهىم عؤؽ اإلااُ ؤو ناثمت ألاعباح اإلابهاة  بمغاغاث الىظام الًٍغ

بت , اإلاخبؼ  داث , وؤؾاؽ قغى الًٍغ  .مؼ الخضنُو والغنابت غلى َظٍ الخهٍغ

                                                           
اإلااصة , اإلاداؾب ومداقظ الحؿاباث واإلاداؾب اإلاػخمض  ًخػلو بمهً الخبحر , 2010 ًىلُى 29 اإلاىاقو 1431ُ عحب 16 اإلااعر في 01 – 10ناهىن  -  1

ت  , 22 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  . 42الػضص , الجٍغ
 . 21 , 20م ,  م , الجؼاثغ , بضون َبػت , "  املػاًير املداشبيت ظل في املاليت اللوائم جدليل ": وحضي خامض حجاػي  -  2
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جدضًض الغبذ الجباجي مً زالُ زهم اإلابالـ الاقهاع اإلاالي والٌكاءة والغغاًت الخانت باألوكُت 

ُت بزباتها في خضوص  ايُت وجغنُت مباصعاث الكباب قٍغ  مً عنم ؤغماُ الؿىت اإلاالُت باليؿبت %10الٍغ

حن   .1( صج 30.000.000)وفي خض ؤنهاٍ زالزىن ملُىن صًىاع , لألشخام الُبُػُحن ؤو اإلاػىٍى

:  َكت ولًٌ مىُلهه ومبضٍئ الغبذ اإلاداؾبي بط ؤن موبن جدضًض الغبذ الجباجي لِـ مدٌ اُ

 

 

 

 2(الىدُجت الجباثُت  )ًىضح جدضًض الغبذ الجباجي   : (02) زكم الشيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٍُلها اإلاالي : "ًىؾل مامل . هانغ صاصي  غضون  : املطدز ؼ الجباجي غلى مغصوصًت اإلااؾؿت َو صاع , الُبػت ألاولى , " ؤزغ الدكَغ

  .129م  , 2008, الجؼاثغ , اإلادمىصًت الػامت 

                                                           
 . 94م  , 02 الكهغة 169اإلااصة  , 2009 صٌؿمبر 30 ماعر في 09 – 09ناهىن الًغاثب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت عنم  -  1
ٍُلها اإلاالي : "ًىؾل مامل . هانغ صاصي  غضون  -  2 ؼ الجباجي غلى مغصوصًت اإلااؾؿت َو , الجؼاثغ , صاع اإلادمىصًت الػامت , الُبػت ألاولى , " ؤزغ الدكَغ

 . 129م  , 2008

 

املػالجت 

الىدُجت اإلاداؾبُت ؤلاحمالُت للضوعة 

الىىاجج ؾحر – ألاغباء ؾحر الهابلت للخهم + 

بت  الخايػت للًٍغ

مدخالث  الىديجت 

 املداشبيت الاحماليت

مخسحاث الىديجت               

 الجبائيت

 الخغرًت الػىصيت 

– ألاغباء ؾحر نابلت للخهم + الىدُجت اإلاداؾبُت لإلحمالُت للضوعة  = (الىديجت الجبائيت  )السبذ الجبائي 

بت                        .هىاجج ؾحر زايػت للًٍغ
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غ النهاجي في قٍل جىنُاث وهخاثج إلاا نض جىنلىا بلُه مً زالُ   :وفي ألازحر غغى الخهٍغ

للوائم املاليت  الخلسيس الجبائي ل: املطلب الثاوي  

بُت مً اإلاػغوف ؤن   تهضف بالضعحت ألاولى بلى جغحمت الىناجؼ بلى ؤعنام صون ؤن حؿهم في الجباًت الًٍغ

بت, َظٍ الىناجؼ  وكىء بها زم غغيها في بَاع ,  غلم َاصف بلى ايدكاف َظٍ الىانؼ قدسجُلها قالًٍغ وجبٍى

. الجباثُت قهِ قلِـ قهِ جدضًض الىدُجت , ناصنت إلاا خضر يمً نىاثمها اإلاالُت  نىعة

هت مىخظمت  -  قهي وؾُلت ؤؾاؾُت في ؤلاصاعة جدضص, قاإلاداؾبت تهضف بلى جهضًم وكاَاث اإلاكغوع بٍُغ

بت بكًل َظٍ الهىاثم   قمً زاللها ًمًٌ جدضًض غاثضاث الاؾدثماع في اإلاكغوع وجهضًم , الغبذ الخايؼ للًٍغ

 .الغبذ 

 :  جلسيسا نهائيا واملخمثلت في الحصاباث ئغداد  مدافظ  مهمت  غً  ًترجب

غ - ت  الىزاثو  وصحت  اهخظام اإلاهاصنت بخدكظ ؤو بضون جدكظ  غلى جهٍغ   ,الصحُدت  ونىعتها    الؿىٍى

 .اإلاهاصنت اإلابرعة     عقٌ   ,الانخًاء  غىض  ؤو

غ اإلاهاصنت غلى  -  .الانخًاء   غىض  اإلاضمجت    الحؿاباث ؤو  إلاضغمت  ا  الحؿاباث  جهٍغ

غ  - ُ  زام  جهٍغ  .إلاىظمت  ا  الاجكانُاث  خى

ًاث  - غ زام خُى جكانُل ؤغلى زمـ حػٍى  .جهٍغ

غ زام خُى الامخُاػاث الخانت اإلامىىخت للمؿخسضمحن  -  .جهٍغ

غ زام خُى بحغاءاث الغنابت الضازلُت  -  .جهٍغ

غ زام جُىع هدُجت الؿىىاث الخمـ ألازحرة والىدُجت خؿب الؿهم  - ؤو خؿب الحهت , جهٍغ

 . الاحخماغُت 

غ -  .غلى اؾخمغاع  الاؾخؿالُ   ُمدخم  تهضًض  مالخظت  خالت  في زام  جهٍغ

غ  مػاًحر  جدضص* غ بعؾاُ  وآحاُ  وؤقٍاُ  الخهٍغ غاف  وبلى  الػامت  الجمػُت  بلى  الخهاٍع و غً   إلاػىُتا  ألَا   ٍَغ

 .1 الخىظُم

 

 

                                                           
1
  .25اإلااصة  , مغحؼ ؾبو طيٍغ  ,  01 – 10 ناهىن  -  
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  الجبائيت السكابت دغم في الشيل خيث مً امليلف مداشبت فدظ كدزة  - 1

 :1 الجبائيت السكابت دغم في املداشبيت الدفاجس فدظ كدزة - 1 – 1

 دفرت يف املمثلة و  ,اجلزائري التجاري القانون ألزمها اليت احملاسبية الدفاتر تقدمي بالضريبة املكلف على
 خالل مايل طابع ذات أحداث من املؤسسة به تقوم ما كل ميثالن الدفرتين هاذين لكون ، اجلرد دفرت  ,اليومية
 مطابقتها من التأكد و جيد بشكل الدفاتر تلك فحص املدقق العون على و ، هنايتها إىل من بدايتها املالية الدورة

 : يف عليها املنصوص القانونية لألحكام
ش بدؿب الجغص صقتر و الُىمُت صقتر ًمؿَ : " الخجازي  اللاهون  مً 11 املادة   حؿُحر ؤو بُاى جغى بضون  و الخاٍع

ً مً ًل نكداث جغنم و الهامل، غلى ههل ؤو ًان هىع ؤي مً  اإلادٌمت ناض ي َغف مً غليهما ًىنؼ و الضقتًر

  . "اإلاػخاص ؤلاحغاء خؿب

 الظي اإلاُضاوي الػمل في ألاولى اإلاغخلت جمثل ؤنها الهاهىهُت اإلاداؾبُت الضقاجغ لهظٍ صعاؾدىا زالُ مً هغي 

 الػىن  به ًهىم

 مداؾبت غلى ؤولي خٌم لضًه ًٍىن  نض ؤؾاؾها غلى التي و اإلاضنو وزانت في اإلاجاُ الخضنُو الجباجي ،

بت ، ُ  وؿخُُؼ غلُه و اإلاٍلل بالًٍغ  صغم غلى حؿاغض الكٍل خُث مً اإلاداؾبُت الضقاجغ قدو خؿً ؤن الهى

. الجباجي  الخضنُو في اإلاجاُ 

 :2 الجبائيت الخدكيم دغم غلى كدزتها و الخخاميت الوثائم فدظ - 2 – 1

 زالُ اإلاىجؼ الػمل زالنت جمثل لٍىنها , مداؾبي هظام ؤي مسغحاث الخخامُت اإلاداؾبُت الىزاثو حػخبر

 مً اإلاماعؽ الكػلي اليكاٍ حجم و ,  (اإلاحزاهُت  )اإلاالي اإلاغيؼ ويػُت غً اإلاػبرة و,  اإلاداؾبُت و الجباثُت الضوعة

 الخخامُت الىزاثو جلَ قدو غلى خٍغو ًٍىن  ؤن اإلاضنو الػىن  غلى و ، اإلاالُت الؿىت َىاُ اإلااؾؿت َغف

ُ  و اإلاداؾبُت اإلاحزاهُاث بحن جخم اإلاهاعهت َظٍ و ، للمٍلل الجباجي اإلالل في منها وسخ اإلاىحىصة  خؿاباث حضاو

 ؤو بههض اإلاٍلل قيها ًهؼ ؤن ًمًٌ التي ألازُاء و الخجاوػاث غلى اإلاضنو لدؿاغض,  قيها اإلاضنو للؿىىاث الىخاثج

اث يخُىع  نهض صون  ُ  غىانغ مؿخٍى ا و والهُم الجاَؼة  ،اث اإلاسؼون ، ؾدثماعاث الامً ألانى  مً ؾحَر

 .ألازغي  الحؿاباث

الازخالالث      لٌكل قػالت وؾُلت حػخبر الخخامُت اإلاداؾبُت الىزاثو َظٍ ؤن غغيه ؾبو مما هغي  غلُهو

ُ  و  ,اإلاداؾبُت اإلاحزاهُاث مهاعهت ٍَغو غً َظا و ,  اإلاٍلل ًغجٌبها نض التي الخجاوػاث و  للؿىىاث الىخاثج حضو

                                                           
  .60م  , 2008 لُبُا، بىؿاػي ، ًىوـ ، ناع حامػت ميكىعاث ، الخامؿت الُبػت ،" وئحساءاث  مػاًير املساحػت" : بصَعـ غبض الؿالم قخىي  -  1
  .65ص , مسحؼ شبم ذهٍس : بصَعـ غبض الؿالم قخىي  -  2
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ُ  وؿخُُؼ غلُه و الجباثُت، باإلصاعة زانت اؾخماعاث غلى بػض ههلها قيها اإلاضنو  الىزاثو قدو خؿً ؤن الهى

 .الجباثُت الغنابت صغم غلى الخخامُت ٌؿاغض اإلاداؾبُت

 :1 بائيتجال الخدكيم دغم في  مصاَمتها و الثبوجيت الوثائم خظف - 3 – 1

 ًضغم ناهىوي ؾىض بخىقغ بال الُىمُت في نُض ؤي حسجُل للمداؾب ًمًٌ ال ؤهه اإلاداؾبت بضيهُاث مً

ُ  ًمًٌ ال يما اإلاسجلت ، الػملُت جلَ صحت  ألاؾـ خُث مً قٌال قدهها بػض بال الثبىجُت الىزاثو جلَ نبى

ش بها ، الاغتراف مضي و,  الهاهىهُت َبُػتها مً الىزُهت بها جخدلى التي,الهاهىهُت  غ ، جاٍع  جىنُؼ و ,زخم  الخدٍغ

ا و , للىزُهت اإلادغعة الجهت غ في غليها اإلاخػاعف اإلاػاًحر مً ؾحَر  نغف ؤو ,ماُ  بزباث إلالٌُت وزُهت ؤي قغغُت جبًر

 .ما ش يء مً ختى الاؾخكاصة ؤو,  ما هكهت

 جلَ نضم مضي غً للخػبحر,  ناهىوي ؾىض حػخبر التي, الثبىجُت  الىزاثو لهظٍ صعاؾدىا زالُ مً هغي  غلُه و

 الىزاثو قدو خؿً ؤن الهُى في النهاًت  وؿخُُؼ الؿابهت ، الهاهىهُت الضقاجغ في اإلاضوهت اإلاداؾبُت الدسجُالث

 .الجباثُت الغنابت صغم في ٌؿاغض نض الكٍل خُث الثبىجُت مً

الجبائيت  الخدكيم دغم في املػمون  خيث مً امليلف مداشبت فدظ كدزة - 2

 :2 بائيتجال الخدكيم  في  الخجازي  ألاغمال زكم كدزة - 1 – 2

 صون  الضوعة زالُ اإلادههت اإلابُػاث يثرة و اإلاسؼون صوعان بؿغغت ؾحٍر غً الخجاعي  اليكاٍ ًخمحز

 التي ألازُاء و الخجاوػاث يكل في جامت ؾهىلت ًىحض قاإلاضنو غلُه و ألازغي، ألاوكُت في اإلاىحىصة الخػهُضاث

بت  مً للتهغب اإلاٍلل ٌؿخػملها ؤن ًمًٌ غاف مً اإلاهاصناث و اإلاػلىماث بجمؼ َظا و, الًٍغ  مؼ اإلاخػاملت ألَا

 اإلاضنو َغف مً الخدٌم غضم ؤن ألاغماُ ، عنم خؿاب مً الهىل لهظا صعاؾدىا زالُ مً هغي  غلُه و اإلاٍلل،

 غلُه قػال،و اإلادههت مبُػاجه حجم إلزكاء اإلاٍلل ٌؿخػملها ؤن ًمًٌ التي ألازُاء و الخجاوػاث يكل يُكُت في

ُ  وؿخُُؼ  صغم الخضنُو في ٌؿاغض نض الخجاعي  ألاغماُ عنم خؿاب قدو غملُت في الؿلُم الخدٌم ؤن الهى

 .الجباثُت

 :3 بائيتجال الخدكيم دغم في الطىاعي ألاغمال زكم كدزة – 2 – 2

 هظغا َظا و  , الانخهاصًت ؾُاؾتها في الضولت غليها حػخمض التي ألاوكُت ؤَم مً الهىاعي اليكاٍ ٌػخبر

 ألاوكُت مً ؾحٍر غً ًسخلل الحُىي  اليكاٍ َظا ؤن يما ، الانخهاصًت الضوعة في جلػبه الظي الكػاُ للضوع 

 يُكُت في الكضًض الحغم اإلاضنو غلى ًىحب غلُه و , ألزغ  نُاع مً جسخلل التي و , مهامه حػهض بؿببألازغي 

 اإلاكغع ؤن بال ، الهىاغت مجاُ في الػضًضة بالخهىُاث ًخمحز الظي  ,اإلاجاُ َظا في اإلادهو ألاغماُ عنم مً الخإيض

 ألازُاء يكل في اإلاضنو ًىاحهها ؤن ًمًٌ التي الػغانُل لخلَ للخهضي باإلاغناص ًان الجباجي الجؼاثغي 

                                                           
  .81م  ,  2000 ألاعصن، غمان، ؤلاجداص، مُبػت  ،  "والػلميت الىظسيت الىاخيت مً الحصاباث جدكيم غلم" :  زالض ؤمحن غبض هللا  -  1
  .74، م  2010 الجؼاثغ، ,الىاصي  مؼواع مُبػت ,  "الحصاباث وجدكيم املساحػت  " ، َىاَغ التهامي مدمض ، مؿػىص   نضًهي -  2
 . 82 م الؿابو، اإلاغحؼ هكـ َىاَغ، التهامي مدمض مؿػىص، نضًهي -  3
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 مً الٌثحر بدىػجه إلاضنوا و ، اإلاٍلل مً اإلاماعؽ اليكاٍ لحجم الحهُهي الىحه جسكي التي  ,والخجاوػاث

  التي جضعؽ (5)للفلسة  (ألاخداث الالخلت  ) 560املػياز الجزائسي للخدكيم والتي مً بُنها  , اإلااقغاث

واإلاالثمت التي مً قإنها جدضًض ما ,  مً واحب اإلاضنو ويؼ الاحغاءاث الٌكُلت بجمُؼ الػىانغ اإلاثبخت الٍاقُت "

غ  ش بنضاع الخهٍغ ش الٌكىف اإلاالُت وجاٍع ًاهذ ألاخضار الىانػت بحن جاٍع والتي جخُلب بخضار الخػضًالث , بطا 

 .ؤو مػلىماث مخًمىت  في َظٍ ألازحرة نض جم جدضًضَا , غلى الٌكىف اإلاالُت 

ؤو في اإلاػامالث الحانلت , نض جخسلى َظٍ ؤلاحغاءاث بغاصة الىظغ ؤو مسح للخدهُو في الىزاثو اإلاداؾبُت 

ش الٌكىف اإلاالُت  غ اإلاضنو ,  ن  / 12 / 31بحن جاٍع ش جهٍغ   .1 "ن  /30/04وجاٍع

 حباجي ملل ًل مؼ ًخػامل لٍىهه اإلادهو ألاغماُ عنم جهضًغ إلغاصة مكُضة غىانغ جٍىن  ؤن ًمًٌ التي 

 مؿخىي  غلى مهاغب مىاحهت خالت في بليها ًلجإ التي اإلاىاقظ مً جىيُداث يُلب ؤوؿب ًغاَا التي الحالت خؿب

 .بلُه اإلاؿىضة اإلاهمت إلجمام الجباجي اإلاكغع له مىدها خهىم  مً ًمخلٌه ما َظا و ؤلاهخاج اإلاػهضة ، جهىُاث

ُ  وؿخُُؼ وغلُه  غلى ٌؿاغض نض الهىاعي ألاغماُ عنم خؿاب قدو غملُت في الؿلُم الخدٌم ؤن الهى

  .الجباثُت الخضنُو صغم

الػسيبي  الغش و الخدكيم :الثالث املطلب

ػاث ويؼ الضولت بلى جلجإ بت للمٍلل جًمً حباثُت حكَغ ُ  َظا ، مً بالغؾم و خهىنه بالًٍغ     نض ًداو

ػاث الهاهىهُت ؾحر و الهاهىهُت الىؾاثل و الُغم  ًل مؿخسضما الهىاهحن ، َظٍ ججاوػ   مً الجباثُت إلاسالكت للدكَغ

بي  ًالتهغب الجباثُت مؿخدهاجه صقؼ جكاصي ؤحل بي ، والؿل, الًٍغ ا الًٍغ  حػلذ التي اإلاسالكاث مً و ؾحَر

 التي الجباثُت الغنابت بلى قباإلياقت غليها ، الهًاء ؤحل مً امٍاهُاتها جدؿحن و بةنالخاث جهىم الجباثُت ؤلاصاعة

 جًغ التي الخضلِـ وؾاثل مً للحض حضًضا ؤؾلىبا الجباجي الخضنُو غملُت حػخبر الظىاَغ ، َظٍ بمٍاقدت جهىم

ىت  . 2الجباجي للخضنُو اإلاػمو الخدهُو غملُت يمً جضزل قهي الكغقاء ، اإلاٍلكذُت  و الػمىمُت بالخٍؼ

   :الػسيبي التهسب حػسيف  - 1

بي، مً الحض في الخضنُو صوع  بلى الخُغم  نبل لًٌ بي التهغب مكهىم بلى ؤوال ؾيخُغم  التهغب الًٍغ  و الًٍغ

كاث بػٌ  .مػه اإلاخضازلت الخػٍغ

 قبل التهرب يتم و ، جزئيا أو كليا هعلي املتوجبة الضريبة دفع من املكلف صتلخ وه  :الػسيبي التهسب - 1 – 1
                                                                     .مشروعة يرغ معينة وسائل باستخدام خالهلا أو  ,الدفع فرتة بدء

بُت مً الخسكُل بلى َىا اإلاٍلل بعاصة جخجه  ال :الػسيبي الغلط-  2 – 1  بهما بؾهاَها،و ؤو ؤغباثه الًٍغ

 .الؿهى ؤو ؤلاَماُ خالت في الكإن َى يما نهض صون  و هُت بدؿً ًخهغف

                                                           
ضة الغؾمُت  -  1  .  2017هىقمبر  , 17الػضص ,  "(ألاخداث الالخلت  ) 560 (ث . ج . م  )املػاًير الجزائسيت للخدكيم "   :الجٍغ
2
  .65 , 64ص , ص , مرجع سبق ذكره : حميدات فتيحة  -  
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بي ، ًسخلِ ؤن ًمًٌ وال الجماعى ، ناهىن  ألخٍام مسالكت ًل َى  :الػسيبي التهسب-  3 – 1  ألهه بالتهغب الًٍغ

بت مً التهغب غلى ًهخهغ بت الجمغيُت هي و غبئها مً الخسكُل ؤو بالظاث مػُىت يٍغ   . الًٍغ

 اإلاٍلل جىحُه هي ؤو له ، اهتهاى و للهاهىن  اخترام غضم ًمثل مكغوع ؾحر جهغف  :الػسيبي الغش   - 4 – 1

بي الػبئ مً الخسكُل بلى  نهض بةعاصجه غً  .ؤو اخخُالُت مكغوغت ؾحر َغم  باؾخسضام الًٍغ

 : الخدكيم الجبائي والتهسب الػسيبي-  2

ت جخٌكل بي التهغب و الؿل بمداعبت اإلاغاحاغاث و ألابدار مضًٍغ  و ًجب الانخهاصًت ، اإلااؾؿاث في الًٍغ

 ٌؿاوي  ؤو ًكىم  مدل الخدهُو هي التي ألازحرة ؾىىاث ألعبؼ الاغماُ عنم ًان بطا قُما ًخمثل قٍغ قيها ًخىقغ ان

 .1ألازغ للماؾؿاث باليؿبت  صج10.000.000ب و الحغة، اليكاَاث و الخضماث إلاهضمي باليؿبت صج4000.000

 بصاعة به جهىم الظي (الجباجي الخدهُو جهىُاث مً مؿخىحى الجباجي الخضنُو ًخًمنها التي ؤلاحغاءاث بن

 و جكخِل و غملُاث بدث غً بغمتها غباعة الخهىُاث َظٍ الجباجي ، حاهبه  في اإلاداؾبي الخضنُو و )الًغاثب

 : 2َما عثِؿُحن و حاهبحن جمـ جضنُو 

بي إلاسخلل  الصحُذ الخهضًغ مً بالخإيض ًٍىن  و : (السشوم و الػسائب(الجبائي الجاهب - 1 - 2 للىغاء الًٍغ

داث قدو و الغؾىم ، الًغاثب و  لضي بها اإلاهغح اإلاػلىماث الجباثُت ؾالمت مً الخدهو و الجباثُت الخهٍغ

بُت ؤلاصاعة  .الًٍغ

 ، الخايؼ للخدهُو للمٍلل اإلاداؾبُت الىزاثو و الضقاجغ إلاسخلل بكدو ًٍىن  و :املداشبي الجاهب -  2  –2

داث مهضانُت مً الخإيض بؿُت بُت ؤلانغاعاث صحت و ، اإلاهضمت الخهٍغ  مؼ بمهاعهتها نضم اإلاداؾبت ، الًٍغ

 .الثبىجُت  الىزاثو و اإلاخاخت اإلاػُُاث مسخلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

. 64م  , 2004 , 2003الدؿُحر،  غلىم نؿم الجؼاثغ ، حامػت ,ماحؿخحر  مظيغة,   " 2003 – 1999, الجزائس في الجبائيت السكابت فػاليت" : هجاة  هىي  -  1
  .66ص , مرجع سبق ذكره : حميدات فتيحة    - 2
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 خالضت 

ُ  ًمٌىىا بي ، التهغب ؤو الؿل اليدكاف وؾُلت و ؤصاة الجباجي الخضنُو ؤن الهى عاخله  مزالُ قمً الًٍغ

بي الخُغ مً الخسكُل جخم الػملُت, ُ  إلاؼاولت و الانخهاصًت للماؾؿت الًٍغ  لألصاء اإلاثلى الكػالُت بلى الىنى

ُ  اإلااؾؿت ًاهذ بطا ما جدضًض مً الخضنُو غملُت غلى الهاثم جمًٌ اإلاغاخل َظٍ الجباجي ،  مً التهغب جداو

بت  قػالُت ؤيثر الجباجي الخضنُو غملُت جٍىن  و الجباجي ، الهاهىن  إلاسالكت مكغوغت ؾحر َغم  حؿخػمل ؤو ,ما  يٍغ

بي التهغب و الؿل جدضًض في                                                                                                                                                                                               .الًغاثب صاعةب مً يكئ مىظل ؤو مؿخهل زاعجي مغاحؼ غليها الهاثم ًان بطا,  الًٍغ

ُ  ًمًٌ ُ  مثلى ًىؾُلت ًظهغ الظي الجباجي الخضنُو بلى ماؾت خاحت في اإلااؾؿت ؤن  ؤًًاالهى  بلى للىنى

ً ٌؿمذ الظي و للماؾؿت ، حباجي حصخُو  منها حؼء ؤو ما ماؾؿت في الجباًت غً قاملت نىعة ؤو قٌغة بخٍٍى

ا ما َظا ،  التي و ، الهاهىوي والخضنُو اإلاداؾبي ًالخضنُو,  الجباجي الجاهب مؿذ التي الخضنُو مهام باقي غً ًمحَز

ا ًمًٌ ال خُث غمىمُت ، ؤيثر ؤَضاف طاث حػخبر  الدصخُو َظا ، اإلااؾؿت في للجباًت مػمها قدها اغخباَع

ً ؤًضي بحن ؤصاة ٌػخبر , الجباجي الخضنُو به ًسغج الظي  الجباجي  زالُ مً ؾىاء الدؿُحر نغاعاث الجساط اإلاؿحًر

 غلى خٌمها زالُ مً ؤو مىه ، الخهلُو ويُكُت ,حجمه  و الجباجي الخُغ وحىص غً لهم جهضمها التي اإلاػلىماث

  .َغقهم مً اإلاخسظة الجباثُت الهغاعاث مالثمت مضي

ُ  ًمًٌ  التهغب ؤو الؿلايدكاف ب حؿمذ وؾاثل بًجاص بلى  يهضف ال الجباجي الخضنُو ؤن : ألازحر  في الهى

ه ؤو,الجباجي  اخترام مؼ الجباجي الػبء مً الخهلُو  ختىؤو  ,بالهًاء ألامغ ججاوػ  لًٌ  ،ٌ قهِغلي بالخمٍى

ػاث ؤخٍام ت الجباثُت الدكَغ   جخًمنها التي الجباثُت لالمخُاػاث ممًٌ نضع بإنص ى والاؾخؿالُ اإلاكػُى ، الؿاٍع

ا للىنىف غلى ألامالى التي تهضع  مً زالُ ما جهضم هسخم ؤن الخضنُو الجباجي في الؿاخت الُىم باث يغوٍع

وؤن َظٍ اإلاباصعة ًجب ؤن  حؿام بلى , ومً حهت ؤزغي َى يمان لخدهُو الػضالت الاحخماغُت , َظا مً حهت 

داث الحهُهُت الغامُت بلى بلىعة وقخذ اإلاجاُ  عحاُ اإلااُ  وألاغماُ مً زالُ الككاقُت وجدهُو الخهٍغ

 .وؤن ال جىيؼ َىاى خىاحؼ  جمىؼ اإلاخابػت في الخدهُل , للمضنهحن 

اث اإلااؾؿاث الػمىمُت ويظا الانخهاصًت  بط ؤنبذ مً , ما ؤلؼم للخضنُو الجباجي الخػمُم غلى مجٍغ

 .الًغوعي وبكٍل قىعي وخخمي 

ىت الػمىمُت  وحؿُُت العجؼ  الحانل بخضَىع ,يما ؤن للخضنُو الجباجي صوعا قػاُ في بػصَاع الخٍؼ

ؼ البترولي  وؤن جىيؼ ؤحهؼة عنابُت نًاثُت حباثُت في الهمُم صاغُت بلى الغؾبت في , مضزالث الػىاثض الَغ

 .جدهُو إلاباصت الػضالت الاحخماغُت 
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:  جمهيد

بي  ؼ الالتزام الُىعي مً , ٌػخبر الخضنُو الجباتي أصاة مهمت في مػالجت خاالث غضم الالتزام الًٍغ وحػٍؼ

بت  بي بهىاغض أؾاؾُت ًىهه ٌػخمض غلى صعاؾت الًغاةب  بدُث , نبل اإلاٍلكحن بالًٍغ ًخمحز الىظام الًٍغ

بت ًهغخىن غً مضازلهم وعنم أغمالهم الظي ًدههىهه , اإلاهغح بها  لظلَ مً , وفي ئَاع َظا اإلاٍلكىن بالًٍغ

داتهم َابؼ الهغاخت والككاقُت مً زالُ ؤلاقهاح أل,  خؿىت هُتًىن طو ثاإلاكغوى أن  ن جٌدس ي جهٍغ

ئط أن اإلاكٍل اإلاُغوح َى مكٍل , لًٌ نض ًمخىؼ اإلاٍلل غلى صقؼ ما غلُه مً الًغاةب , والتروٍج للخضنُو 

بي نض أزظ مىػغحا زُحرا  ما أصلى صلى  الخضنُو الجباتي واإلاغانبت , ئَماُ اإلاىاص اإلاخىقغة ئلى خض التهغب الًٍغ

ت , ة زانت ًىؾُلت مً وؾاةل مٍاقدت َظٍ الظاَغة فالجباةُت بو نمىا , وجٌملت إلاا حاءث به الضعاؾت الىظٍغ

ًان َظا غلى مؿخىي اإلاغيؼ الجىاعي للًغاةب ب حي بضعاؾت جُبُهُت لغبِ وحػمُم اإلاكاَُم الخانت باإلاىيىع 

 .مؿخؿاهم –   زغوبت –مؿًٌ  300

ًاألحي  :  ونض نمىا بخهؿُم َظا الكهل مً الضعاؾت ئلى  زالر مباخث وهي 

  . مؿخؿاهم جهضًم حػٍغل خُى اإلاغيؼ الجىاعي للًغاةب لىالًت : اإلابدث ألاُو 

الهٍُل الخىظُمي لإلصاعة الجباةُت : اإلاُلب ألاُو 

 CPIللًغاةب  الجىاعي  اإلاغيؼ :الثاوي اإلاُلب

 بللًغاب الجىاعي  اإلاغيؼ َُاًل مهام  :الثالث  اإلاُلب

بُت اإلاسخلكت   : الثاوي اإلابدث  مجاُ نالخُاث اإلاغيؼ الجىاعي للًغاةب للمهالح الًٍغ

 اإلاهلخت الغةِؿُت للدؿُحر: اإلاُلب ألاُو 

 مهلخت اإلاداؾبت : اإلاُلب الثاوي 

مهلخت الهبايت : اإلاُلب الثالث 

 IFUمإؾؿت  همىطحُت  جسًؼ للىظام الجؼافي  :اإلابدث الثالث 

 .  
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 مسخغاهم   CPIجلدًم اإلاسكص الجىازي للضسائب : اإلابحث ألاول 

ت للًغاةب في جىكُظ الهىاهحن اًخمثل   ػاث , زخهام ؤلاصاعة اإلاغيٍؼ واإلاؿاَمت في الخػضًالث والدكَغ

بي ئلى صعحت  خُث هجض أن مهام ؤلاصاعة الجباةُت جىدهغ في اإلاؼج ,  والٌماُ الاعجهاءلٍي جؼصَغ بالىظام الًٍغ

ت  ى , الهاهىهُت , بحن الىؾاةل ؤلاصاٍع ىت الػمىمُت َو ل الخٍؼ الكىُت واإلاالُت التي جهىم بضوع الىؾُِ بحن جمٍى

بت لٍىنهم ًمثلىن عأؽ ماُ ؤلاصاعة الجباةُت  الهضف الغةِس ي الظي أوكأث ألحله وبحن عيا اإلاٍلكحن بالًٍغ

  .بمؿخؿاهم وغلُه ؾىداُو في َظا البدث ئغُاء نىعة خهُهُت للهٍُل الخىظُمي لإلصاعة الجباةُت 

الهيكل الخىظيمي لإلدازة الجبائيت : اإلاعلب ألاول 

,  حكخؿل وقو نىاهحن ومغاؾُم وصوعٍاث  اإلاالُت  اإلاغاقو الػمىمُتهي مً, الىانؼ أن ؤلاصاعة الجباةُت   

 الظي  (وػٍغ اإلاالُت  ) اإلاالي ؾىاء صازلُت أو زاعحُت وحػمل جدذ عنابت الهًاء ؤلاصاعي  ,جسًؼ لىظام اإلاغانبت 

ػاث الجباةُت اُمما ًجػل ؤلاصاعة الجباةُت أيثر خغنا غلى , ًغانب غملها   .جُبُو الؿلُم للهاهىن والدكَغ

 الانخهاصًت للخُاة مغاغاةومً َظا اإلاىُلو البض مً صعاؾت مُضاهُت للخػغف أيثر قأيثر غلى أصائها 

ػاث الجباةُت والاحخماغُت وئبغاػ صوع الخضنُو الجباتي والىنىف غلى ,  اإلاىبثهت مً َظٍ الهىاهحن والدكَغ

ني باالنخهاص ؤلاقهاح اإلاداؾبي اإلاالي للهىاةم اإلاالُت مً أحل النهىى جُلػاث  وئوػاف  وجؼوٍض ,  الَى

ىت الػمىمُت انخهاص  . الخٍؼ

 : DGI اإلادًسيت العامت للضسائب  - 1

ت حػخبر                 ًاةؼ أخض للًغاةب الػامت اإلاضًٍغ ني ، الانخهاص في ألاؾاؾُت الغ  الضولت غليها حػخمض التي الَى

بي باصاعة الىظام مٍلكت لٍىنها ؼ مً حىاهبه ًل في الخدٌم و الًٍغ  الؿُاؾت زُِ جىكُظ ئلى الخىظُم و الدكَغ

ىت الغةِس ي اإلاهضع حػخبر اإلاىاعص التي جدهُل بهضف الجباةُت  جخىلى الهكت بهظٍ و, .اإلادغوناث بػض الضولت لخٍؼ

ت  :ًلي  قُما أَمها جىدهغ مهام غضة للًغاةب الػامت اإلاضًٍغ

ػُت الىهىم وئغضاص وانتراح صعاؾت غلى الؿهغ - ت الخضابحر جىكُظ ويظا والخىظُمُت الدكَغ وغاء  إلغضاص الًغوٍع

 ؛الجباةُت وقبه الجباةُت والغؾىم الخهىم  و الًغاةب وجدهُل جهكُتها و الًغاةب

 أو حباةُت أخٍام غلى جدخىي  التي الضولُت والاجكاناث الضولُت الجباةُت الاجكانُاث ومىانكت جدًحر غلى الؿهغ -

 .قبه حباةُت 

ت باإلاىاػغاث الخٌكل غلى الؿهغ -  .َبُػتها  ًاهذ أًا والغؾىم والخهىم  بالًغاةب اإلاخػلهت والهًاةُت ؤلاصاٍع

ت الخضابحر جىكُظ -  .الجباةُحن  والتهغب الؿل إلاٍاقدت الًغوٍع

 .الجباةُت  ؤلاصاعة مهالح مغصوصًت و حؿُحر ومغانبت جدلُل أصواث جىقحر -

بت اإلاٍلكحن مؼ الجباةُت اإلاهالح غالناث جدؿحن غلى الؿهغ -  .بالًٍغ
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ت ؤلاصاعة بدىظُم اإلاخػلو اإلاخمم و اإلاػض 1998 / 07 / 13 في اإلاإعر 228 / 98 عنم الخىكُظي اإلاغؾىم بمىحب  اإلاغيٍؼ

اصة ، وػاعة اإلاالُت في ت جخٍىن  الجباةُت اإلاهالح مكدكُت غلى قٍؼ اث( 6)  ؾختغلى للًغاةب الػامت اإلاضًٍغ  مضًٍغ

ت اث(4)أعبؼ   واخضة بٍل و مغيٍؼ  :    ًلي يما اإلاىضخت قغغُت ،  مضًٍغ

ت الػامت للًغاب  : 3 زكم الشكل                             ب الهٍُل الخىظُمي للمضًٍغ

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت جمثل اإلادًسيت الجهىيت للضسائب - 2 ت اإلاضًٍغ اث بحن ونل َمؼة للًغاةب الجهٍى  و للًغاةب الىالةُت اإلاضًٍغ

ت بحن اث الػامت، اإلاضًٍغ ت للًغاةب قاإلاضًٍغ ت جمثُل و, جًمً  الجهٍى  قهي, .الجهىي  اإلاؿخىي  غلى الػامت اإلاضًٍغ

ت ، ؤلاصاعة غً الهاصعة و الهغاعاث الخػلُماث جُبُو و البرامج جىكُظ غلى حؿهغ اث جخىلى يما اإلاغيٍؼ  اإلاضًٍغ

اإلادًسيت العامت للضسائب 

DGI 

مدًسيت 

اإلاىاشعاث 

الجبائيت 

 

مدًسيت  

العملياث 

 الجبائيت 

مدًسيت 

ألابحاث 

 واإلاساحعاث

 

    مدًسيت 

ؤلادازة 

 الجبائيت

    مدًسيت 

الخىظيم 

 آلالي وؤلاعالم

مدًسيت 

ع الدشسي 

الجبائي  

الضعاؾاث 

الجباةُت 

والىزاةو 

ؼ - الدكَغ

الجباتي 

الػالناث -

الػمىمُت 

وؤلاغالم 

الاجكانُاث  -

الجباةُت 

الضولُت 

 

اإلاغاحػاث -

 الجباةُت

الاخهاةُاث -

والخالزُو 

الًمان - 

وألاهظمت 

الجباةُت 

الػملُاث - 

 الجباةُت

اإلاىاػغاث -

بُت  الًٍغ

غلى الضزل 

مىاػغاث -

الغؾم غلى 

الهُمت 

اإلاًاقت 

اإلاىاػغاث -

ت  ؤلاصاٍع

بُت  والًٍغ

حؿُحر -

ملكاث 

اإلاىظكحن 

غملُاث -

اإلاىاػهت 

الىؾاةل -

الػامت 

 واإلادكىياث

- ً الخٍٍى

وجدؿحن 

 اإلاؿخىي 

 

, اإلاغاحػاث 

البدث غً 

اإلاػلىماث 

الجباةُت 

البرمجت -

الغنابت -

الجباةُت 

للمهاًِـ 

 وؤلاحغاءاث

الخىظُم -

واإلاىاهج 

غ - جٍُى

أهظمت 

ؤلاغالم آلالي 

جُبُو -

أهظمت 

 ؤلاغالم آلالي
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ت اث غمل جيكُِ للًغاةب الجهٍى مها و جيؿُهها و جىحيهها مؼ الانلُمي الخابػت الزخهانها الىالةُت اإلاضًٍغ  جهٍى

 :أَمها  هظيغ مهام غضة ئلى باإلياقت ، مغانبتها و

l -الجباةُت  اإلاهالح أغماُ غً وملخهاث خهُلت صوعٍت بهكت ئغضاص. 

ؼ لخٌُُل انتراح أي جهضًم - . الجباتي الدكَغ

ت الجباةُت اإلاهالح اخخُاحاث جهضًغ-  ت وؾاةل مً الجهٍى غا ئغضاص و ومالُت، وجهىُت وماصًت بكٍغ  غً صوعٍا جهٍغ

. واؾخػمالها  الىؾاةل َظٍ ظغوف ؾحر

اث جىظم و ت اإلاضًٍغ اث (09)حؿؼ  غضصَا البالـ الجهٍى  بمىحب الانلُمي ازخهانها ؾُدضص التي و مضًٍغ

اث َظٍ ، جخىاحض وػاعي  نغاع   ، نؿىُُىت غىابت ، ؾُُل ، الجؼاةغ ، البلُضة ، بكاع، قلل ،  :مً ًل في اإلاضًٍغ

غان و وعنلت ، ت جىظم َو ت اإلاضًٍغ اث (04) أعبؼ في الجهٍى  قغعي مضًٍغ

ت الخىظُمي الهٍُل:   04زكم  شكل ت للمضًٍغ 1للًغاةب الجهٍى
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 لإلصاعة الخاعحُت اإلاهالح جىظُم اإلاخًمً و اإلاخمم و اإلاػض,  2006 / 09 / 18 في اإلاإعر 327  - 06 عنم الخىكُظي اإلاغؾىم  :اإلاصدز

ضة  ,07 ، اإلااصة نالخُاتها الجباةُت و  . 08 م ، 2006 / 09 / 24 في اإلاإعزت 59 الػضص الغؾمُت، الجٍغ

                                                           
 نالخُاتها ، اإلااصة الجباةُت و لإلصاعة الخاعحُت اإلاهالح جىظُم اإلاخًمً و اإلاخمم و اإلاػض,  2006 / 09 / 18 في اإلاإعر 327  - 06 عنم الخىكُظي اإلاغؾىم -  1

ضة  ,07  .08 م ، 2006 / 09 / 24 في اإلاإعزت 59 الػضص الغؾمُت، الجٍغ

 DRIاإلادًسيت الجهىيت للضسائب      

 

ت            الكغغُت  اإلاضًٍغ

ً  للخٍٍى

ت الكغغُت  اإلاضًٍغ

للػملُاث 

 الجباةُت 

ت الكغغُت  اإلاضًٍغ

 للخىظُم والىؾاةل 

ت الكغغُت  اإلاضًٍغ

 للغنابت الجباةُت 

مكتب التكوٌن -

 األساسً والمتواصل 

مكتب الدعائم - 

 البٌدوغاجٌة  

مكتب التنشٌط -

وتنظٌم العالقات 

 العامة 

مكتب مراقبة -

 األنشطة والتالخٌص 

 مكتب اإلحصائٌات -

 مكتب المستخدمٌن -

مكتب التنظٌم واإلعالن -

 اآللً

مكتب مراقبة استعمال -

 الوسائل  

مكتب متابعة برامج -

األبحاث والمراجعات 

 الجبائٌة 

مكتب تحالٌل التقارٌر - 

 المراجعات الجبائٌة 

 مكتب مراقبة المنازعات 
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                                                                                                                   DWIللضسائب  الىالئيت اإلادًسيت - 3

ت جًمً  ت لهظٍ اإلاغايؼ و الًغاةب إلاغايؼ الؿلمُت الؿلُت مماعؾت للًغاةب الىالةُت اإلاضًٍغ  الجىاٍع

ؼ و الخىظُم ِاخترام غلى الهكت حؿهغ بهظٍ و الًغاةب ،  و  ,اإلاهالح وكاٍ مغانبت و مخابػت و الجباتي ، الدكَغ

لت بحن اإلاهام مً و , لها اإلادضصة ألاَضاف جدهُو ت اإلاًى  :منها هظيغ للًغاةب الىالةُت للمضًٍغ

 .واؾخؿاللها  الجباةُت اإلاػلىماث حمؼ جىظُم -

 .الخدهُل  ُ مىاػغاث مجا في الهًاء أمام اإلاغقىغت الضغاوي  جُىع  مخابػت -

بت  وغاء مجاُ في الهًاء أمام اإلاغقىغت الهًاًا جُىع  مخابػت -  .الًٍغ

 بهكت بها اإلاغجبُت اإلالكاث ومؿَ , اإلاىاػغاث  ومخابػت , الُػً لجان أقؿاُ جىظُم و الػغاةٌ صعاؾت -

 .مىخظمت

ت اخخُاحاث جهضًغ - ت الىؾاةل مً اإلاضًٍغ  اإلاحزاهُت جهضًغاث وئغضاص , واإلاالُت  والخهىُت واإلااصًت البكٍغ

ت جىظم و, لظلَ  اإلاُابهت اث (05 )زمؿت في للًغاةب الىالةُت اإلاضًٍغ ت ًل و قغغُت مضًٍغ  ئلى جخكغع مضًٍغ

اإلاٍاجب  مً مجمىغت
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ت الىالةُت للًغاةب( : 05)شكل زكم  الهٍُل الخىظُمي للمضًٍغ

، ؾبو مغحؼ ، 07اإلااصة  ,  2006 / 09 / 18 في اإلاإعر 327  - 06 عنم الخىكُظي اإلاغؾىم :اإلاصدز  10 م طيٍغ

 

 

 

 CPIللضسائب  الجىازي  اإلاسكص :الثاوي اإلاعلب

  مسخغاهم –خسوبت -  للضسائب الجىازي  للمسكص العام الخلدًم -  1 
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ا مً اإلاإؾؿاث   : مؿخؿاهم -  زغوبت – مؿًٌ 300بحي اإلاغيؼ الجىاعي للًغاةب  َى مإؾؿت يؿحَر

بي  ,   اإلااليجمحز بالُابؼ ؤلاصاعي ي , اإلاالُت  الػمىمُت للمٍلكحن ًخمثل صوعٍ الغةِس ي وألاؾاس ي في الخدهُل الًٍغ

ىت الػمىمُت ,  صج 30.000.000الظًً ال ًخجاوػ عنم أغمالهم  ل الخٍؼ ونض جم ئوكاٍؤ ؾىت , مً أحل جمٍى

2014.  

ت للًغاةب بدؿُحر ًل اإلاإؾؿاث الكغصًت الخايػت للىظام الجؼافي  اإلاؿدثمغاث , جخٌكل اإلاغايؼ الجىاٍع

بت اإلاكغويت غلى الضزل ؤلاحمالي , الكالخُت  ويظا الغؾىم , أو غلى الظمم , ألاشخام الُبُػُحن بغؾم الًٍغ

ت اإلابيُت وؾحر اإلابيُت  , اإلاإؾؿاث الػمىمُت طاث الُابؼ ؤلاصاعي والجمػُاث , اإلاكغويت غلى اإلامخلٍاث الػهاٍع

أو غلى أي حؼء , أو الغؾىم اإلاكغويت غلى  ألاحىع والغواجب اإلاضقىغت , أو غلى أي جىظُم أزغ بغؾم الًغاةب 

اث اإلاإؾؿاث  , أزغ مً وكاَهم الخايؼ للغؾم  اث يبًر أو مغايؼ الًغاةب  بغؾم , اإلاإؾؿاث الخابػت إلاضًٍغ

 .أو الغؾىم ؾحر اإلاخٌكل بها مً نبل الهُاًل الجباةُت التي جسًؼ لها , الًغاةب 

ت للًغاةب في مجاُ الىغاء والخدهُل والغنابت واإلاىاػغاث بٍل الًغاةب  جسخو اإلاغايؼ الجىاٍع

ت للًغاةب مثل مغيؼ , والغؾىم اإلاؿخدهت غلى َظا الهىل مً اإلاٍلكحن بالًغاةب  وجىظُم اإلاغايؼ الجىاٍع

ووقها لإلنالخاث التي زًػذ لها الىظم الجباةُت  , لًغاةب اقدكُت مًاهذ حؿمى في بضاًتها التي  , الًغاةب

بُت والتي جبلىعث خىنلتها ,  وفي ,  (غهغهت الىظم الجباةُت  )والتي تهضف ئلى ؤلانالح الجظعي لإلصاعة الًٍغ

بُت ومغايؼ , وألاخُاء  غلى مؿخىي الضواةغ ةظهىع اإلاغايؼ الجىاعي  ب اإلاىاًَ مً ؤلاصاعة الًٍغ عاحؼ ألحل جهٍغ

حن  , باإلاإؾؿاث والخايػحن لهاباالَخماموجهىم َظٍ اإلاغايؼ , الًغاةب   َم ألاشخام الُبُػُحن واإلاػىٍى

بت الخابػحن له ,  صج 30.000.000الظًً ال ًخجاوػ عنم أغمالهم غً   واحباتهم إلجمام ٌؿمذ للمٍلكحن بالًٍغ

 :في اإلاخمثلحن و الجباةُت

بت  اإلاٍلكحن -  . IFUالجؼافي للىظام الخايػحن بالًٍغ

. مهىُت  مضازُل  ًدههىن  الظًً  ألاشخام -

ت مضازُل ًدههىن  الظًً  ألاشخام -  .غهاٍع

: ًدبؼ إلاجاُ ازخهام اإلاغيؼ الجىاعي للًغاةب : ألاشخاص الخاضعين للمسكص الجىازي للضسائب    - 1

 ألاشخام(     :الىحيدة الجصافيت الضسيبت لىظام الخاضعىن  اإلاعىىيىن  أو العبيعيىن  ألاشخاص - 1- 1

حن ، الُبُػُحن أو ًاث اإلاػىٍى  ؾحر مهىت أو  ,خغفي أو ججاعي  أو نىاعي ، وكاٍ جماعؽ التي الخػاوهُاث و الكغ

ت   .(صج 30.000.000 حؼاةغي  صًىاع ملُىن  زالزحن الؿىىي  أغمالهم ًخجاوػ عنم ال التي و ججاٍع
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بت ًسًؼ يما ؼ ًىجؼون أو أوكُت ًماعؾىن  الظًً اإلاؿدثمغون الىخُضة الجؼاقُت للًٍغ لحن و مكاَع  اإلاَإ

ني الهىضوم " صغم لالؾخكاصة مً ني الهىضوم " أو "الكباب حكؿُل لضغم الَى  أو , "اإلاهؿغ  الهغى لضغم الَى

ني الهىضوم "  . "البُالت غلى للخأمحن الَى

 :ًؤحسون الرًً العبيعيىن   ألاشخاص– 2 – 1

. ؾٌني  الؾخػماُ مبيُت غهاعاث حؼء أو مبيُت  غهاعاث -

 .َبُػتها جًٌ مهما مبيُت ؾحر أمالى -

 .فالحيت  مداخيل  ًحللىن  الرًً العبيعيىن  ألاشخاص   - 3 – 1

 ألاشخام أًًا و الجؼاةغ في أمالى خىػتهم في الظًً الجصائس، في الساكىىن  العبيعيىن  ألاشخاص - 4 – 1

ًا لهم لًٌ و الجؼاةغ في ئنامت لهم الظًً لِـ الُبُػُىن   .قيها  أمال

مبييت   غير أو مبييت لعلازاث اإلاالكين اإلاعىىيىن  أو العبيعيىن  ألاشخاص - 5 – 1
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 CPI للضسائب الجىازي  للمسكص الخىظيمي الهيكل -  2

 CPIللًغاةب  الجىاعي  للمغيؼ الخىظُمي الهٍُل: 06الشكل زكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

     زئيس اإلاسكص الجىازي للضسائب 

CPI                                          

مصلحت الاسخلبال                   

 والاعالم      

مصلحت الاعالم ألالي                         

 والىسائل                 

         السئيسيت اإلاصلحت 

 للدسيير

اإلاصلحت          

السئيسيت        

 (اللباضت)للخحصيل 

اإلاصلحت السئيسيت 

 للسكابت الجبائيت

 اإلاصلحت السئيسيت       

 للمىاشعاث   

اإلاهلخت الجباةُت 

ت  لليكاَاث الخجاٍع

مهلخت البُاناث  الىيُل اإلاكىى

 ومهاعهت اإلاػلىماث 

مهلخت الاخخجاحاث  

 (الشكاوي  )      

اإلاهلخت الجباةُت 

 للممخلٍاث و اإلاضازُل                   

مهلخت البدث  مهلخت اإلاداؾبت 

 والخضزالث 

 

مهلخت اإلاىاػغاث 

    الهًاةُت ولجان          

 الُػً

اإلاهلخت الجباةُت 

 للػهاعاث

مهلخت الخبلُؿاث  مهلخت الغنابت مهلخت اإلاخابػت

 وألامغ بالهغف

زلُت حجؼ ؤلاغالم 

ألالي 

 مهلخت الهىضوم 
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 بللضسائ الجىازي  اإلاسكص هياكل مهام  :الثالث  اإلاعلب

ى ًدكٍل مً , ٌؿحر اإلاغيؼ الجىاعي للًغاةب مً َغف عةِـ اإلاغيؼ  : َو

 : اإلاصالح الخابعت للمسكص الجىازي للضسائب – 1

: صالح زئيسيت  الم *

. اإلالكاث  لدؿُحر الغةِؿُت اإلاهلخت- 

. البدث  و للمغانبت الغةِؿُت  اإلاهلخت -

 .للمىاػغاث الغةِؿُت  اإلاهلخت -

:  الهبايت * 

:  وجدخىي مهلخخحن غلى * 

 .الاغالم  ُ و مهلخت الاؾخهبا -

 .مهلخت ؤلاغالم ألالي والىؾاةل  -

ل غلي جخٌكل بما ًلي : اإلاصلحت السئيسيت للدسيير-  1  –1 :   والظي ًهىصَا ٍَؼ

بي مً زالُ ئغضاص قغى الًغاةب ويظا باإلاغانبت , ئخهاء اإلامخلٍاث واليكاَاث  - وحؿُحر الىغاء الًٍغ

داث   .الكٍلُت للخهٍغ

 بهكخه ويُال , اإلاهاصنت غلى حضاُو وؾىضاث ؤلاًغاصاث وجهضًمها لغةِـ اإلاغيؼ للمىاقهت غليها  -

 .مكىيا للمضًغ الىالتي للًغاةب 

بت في مسخلل اإلاغانباث  -  .ئغضاص ئنتراخاث بغامج اإلاٍلكحن بالًٍغ

:  وحعمل هره اإلاصلحت على حسيير 

ت والخغقُت  -  1  –1  -1  .مهلخت حباًت اليكاَاث الخجاٍع

 . مهلخت الجباًت الؼعاغُت – ( 2 -  1- 1

 . مهلخت حباًت اإلاضازُل واإلامخلٍاث –3 -  1– 1
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ت – 4 -  1– 1  . مهلخت الجباًت الػهاٍع

 :وجٍلل الؾُما بًمان ما ًأحي :  اإلاصلحت السئيسيت للمساكبت والبحث –  2 – 1

بت اإلاهُمحن في مدُِ  - حكٌُل ومؿَ قهاعؽ اإلاهاصع اإلادلُت للمػلىماث وبُانُاث اإلاٍلكحن بالًٍغ

ت اإلاخىاحضة قُه  بت واإلامخلٍاث الػهاٍع  .اإلاغيؼ الجىاعي للًٍغ

بت  - داث والبدث غلى اإلااصة الخايػت للًٍغ مخابػت جىكُظ بغامج اإلاغانبت غلى أؾاؽ مؿدىضاث الخهٍغ

 .وجهضًم وكاَاث اإلاهالح اإلاػىُت 

حعمل على الدسيير  

: جخٌكل ب: مصلحت البعاكياث واإلالازهاث – 1–  2 – 1

بت بىغاء الخانت و الاؾخػالم  لإلغالم اإلادلُت اإلاهاصع قهغؽ وحؿُحر حكٌُل -  مغانبتها ويظا,  الًٍغ

 .وجدهُلها

نها ٬ اإلاػىُت اإلاهالح ججمػها التي اإلاػُُاث مغيؼ -  .اؾخؿاللها  أحل مً واؾترصاصَا يخسٍؼ

بت  -  .الخٌكل بمخُلباث حػٍغل اإلاٍلكحن بالًٍغ

. مصلحت البحث والخدخالث – 2 –  2 – 1

. مصلحت اإلاساكبت – 3–  2 – 1

: وجخٌكل بما ًلي : اإلاصلحت السئيسيت للمىاشعاث –  4 - 2 – 1

 .صعاؾت ًل الُػىن الجزاغُت أو غكاةُت مىحهت للمغيؼ الجىاعي للًغاةب  -

 .الخٌكل باحغاء الخبلُـ وألامغ بالهغف لهغاعاث ؤلالؿاء أو الخسكٌُ اإلاهغع  -

 .مخابػت الهًاًا الجزاغُت اإلاهضمت أمام الهُئاث الهًاةُت  -

: وحػمل َظٍ  غلى حؿُحر  

. مصلحت الاحخجاحاث -  أ 

. مصلحت لجان الععً واإلاىاشعاث اللضائيت -  ب 

. مصلحت الخبليغ وألامس بالصسف - ج 

  : ًلي بما جخٌكل: اللباضت  –  3 – 1
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بت بػىىان الدؿضًض الخلهاتي  - أو الجضاُو الػامت , ( G 11 . G 12 )الدؿضًضاث التي ًهىم بها اإلاٍلكىن بالًٍغ

 .ويظا مخابػت ويػُتهم في الدؿضًض , أو الػامت التي جهضع في خههم 

بت  - ؼ والخىظُم ؾاعي اإلاكػُى واإلاخػلو بالخدهُل الجبري للًٍغ  جىكُظ الخضابحر اإلاىهىم غليها في الدكَغ

  جهضًم خؿاباث الدؿُحر اإلاػضة ئلى مجلـ اإلاداؾبت -

 :وحػمل غلى حؿُحر 

ى اإلاؿإوُ ألاُو إلاهلخت الخدهُل والدؿضًض  :  اللابض– 1 –  3 – 1  .َو

بت : مهلخت الهىضوم  - 2 – 3 – 1 وهي اإلاهلخت التي جٍىن لها الؿلُت في الخػامل اإلاباقغ مؼ اإلاٍلل بالًٍغ

ذ اإلاهغع به    ( .G50 , G 12 , G 08 )وطلَ غلى خؿب الخهٍغ

خم الخدهُل والدتجُل غبر حضُو جدهُل الهىضوم   : A : A1 ,  Iومً َظٍ هجض  , F7يما ًخم بُؼ الُىابؼ ٍو

B1 , B : D 

 .مهلخت اإلاداؾبت  - 3 – 3 – 1

 .مهلخت اإلاخابػت  - 4 – 3 -  1

 .مهلخت الؿغاماث  -  5 – 3 – 1

  ًلي بما جخٌكل: مصلحت الاسخلبال والخىحيه  -   4 – 1

بت وئغالمهم  -  جىظُم الاؾخهباُ للمٍلكحن بالًٍغ

بت  - بت الخابػحن للمغيؼ الجىاعي للًٍغ  .وكغ مػلىماث خُى خهىم والىاحباث الجباةُت للمٍلكحن بالًٍغ

  ًلي بما وجخٌكل: مصلحت ؤلاعالم والىسائل  - 5 – 1

 اؾخؿالُ جُبُهاث اإلاػلىماث وجأمُنها  -

 .ويظا الخٌكل بهُاهت الخجهحزاث , مً الػخاص واللىاػم ألازغي  اخهاء خاحُاث اإلاهالح  -

 .ؤلاقغاف غلى اإلاهام اإلاغجبُت بالىظاقت وأمً  اإلادالث  -
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 مجال صالحياث اإلاسكص الجىازي للضسائب للمصالح الضسيبيت اإلاخخلفت : اإلابحث الثاوي  

بت الجؼاقُت الىخُضة الظي ًهل بظلَ عنم أغماُ اإلاٍلل غً  باغخباع اإلاغيؼ الجىاعي للًغاةب ًسخو بالًٍغ

  صج 30.000.000

ًهىم عةِـ اإلاغيؼ  الجىاعي للًغاةب بالخيؿُو بحن مسخلل اإلاهالح والغنابت غليها مً زالُ الىزاةو 

دُت مً بُنها   . الخ, … . G 08 . G 11 . G12 .الخهٍغ

 1اإلاصلحت السئيسيت للدسيير: اإلاعلب ألاول 

بت لضًه ملل حباتي   :والظي ًخٍىن مً  (شخو َبُعي غاصي  ) اإلاٍلل بالًٍغ

 .قهاصة اإلاُالص  -

 .غهض ؤلاًجاص أو غهض اإلالٌُت  -

 .بُانت ؤلانامت  -

ذ بالىحىص  -  .الخهٍغ

ني  -  .وتخت مً بُانت الخػٍغل الَى

ت الخجاعة 500والظي ًدخىي الىنل غلى  )ونل الدؿضًض  -   .( صج والظي ٌؿضص  مً مضًٍغ

 .سجل ججاعي  -

 .بُانت الخغقُحن  -

الخعىاث ألاخسي  

داث الجباةُت مً َغف اإلاغيؼ الجىاعي للًغاةب ئبخضاءا مً  - وطلَ وقها ,  م 2016جم جُبُو  للخهٍغ

ذ بغنم ألاغماُ للمُبىغت اإلاؿخػملت   جُبو قهِ غلى  G50قأنبذ ,  G 50غلى ؾغاع ,  G12للخهٍغ

ANSEG ; CNAC ; ANGEM  ,  وطلَ وقو الىظام الجؼافي للمغيؼ الجىاعي للًغاةب .

مصلحت اللباضت  : اإلاعلب الثاوي 

بي اإلاسُى للىيُل اإلاكىى الخابؼ إلاهلخت  وهي اإلاهلخت اإلاػخمضة مً اإلاغيؼ ألحل الخدهُل الًٍغ

ؼ اإلاػمُى به   .الغةِؿُت للخدهُل وهي جدذ مؿإولُت غبض الؿالم وطلَ وقو الدكَغ

                                                           
ل غلي  -  1  / 04 – 24 ـالى 03 ـ 16مً , مؿخؿاهم  – زغوبت –  مؿًٌ 300حي ,  اإلاغيؼ الجىاعي للًغاةب , مدمض عةِـ وهاةب  إلاهلخت الدؿُحر , ٍَؼ

2018 . 
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بي  و ًخم الخيؿُو بحن مسخلل الهُئاث الخابػت ,هي غباعة غً اإلاهلخت التي جهىم بالخدهُل الًٍغ

ًهىم الهابٌ في خالذ التهغب أو الخداًل اإلاٍلل في صقؼ ,  باإلياقت ئلى اإلاهام اإلاظًىعة أغالٍ , للمهلخت 

بت باعؾاُ ئقػاع بالضقؼ لخض أنهاٍ زماهُت أًام  والظي ًخٍىن مً ًل مىانكاث اإلاٍلل وعنم , الًٍغ

وئطا لم ٌؿخجُب اإلاٍلل جهىم اإلاهلخت باعؾاُ جىبُه , الخػٍغل الجباتي له والظي ًخٍىن مً زالزت غكغ عنم 

ٌكهض اإلادهل اإلاىنؼ أصهاٍ بأن اإلاضًً اإلاىيؼ اؾمه : " ًخػحن ئخًاع ٌ غىض الخًىع للؿضاص جدذ غباعة 

و  أغالٍ لم ًهم بالؿضاص ومً زم قػلى غامل اإلاالخهت الهًاةُت اإلابحن اؾمه قُما بػض أن ًالخهه غً ٍَغ

ًاقت ما َى مُلىب مً مبالـ واحبت ألاصاء مً يغاةب ومُلىباث بضون ئزالء بما  الخىبُه غلُه بؿضاص 

 .ٌؿخدو غلُه مً ئحغاءاث وؾغاماث الخأزحر 

 .....................................................ًىم ..................................... خغع في 

ما غلى اإلاغيؼ الجىاعي للًغاةب ئال نُامه  غلى حجؼ ممخلٍاث اإلاتهغب مً صقؼ , قاطا لم ًلبي ًل طلَ 

بت وطلَ ب   : الًٍغ

 ........اإلابحن في اإلالخو عنم  :الخىبيه -

  .( ATD)الحجص على ألامىال _

  ( .بُلب مػلىماث وقو مهلخت الىالًت )الحجص على اإلاىلىالث - 

 .مً سيخين إلى عشس سىىاث ألامس بالحبس - 

 مالحظت 

 

 

 

 

 

:    مهام مصلحت اللباضت  -1

 التحصٌل والتسدٌد لدٌون المكلفٌن بالضرٌبة -

 .تنفٌذ التدابٌر المنصوص علٌها فً التشرٌع الضرٌبً المعتمد - 

ً  , ًىم  (15)وفي خالت ما ئطا لم ًأحي اإلاٍلل  زالُ زمـ غكغة   , ًىما    (20)أو غكٍغ

و الدجؼ اإلابحن أغالٍ  م لخلَ اإلامخلٍاث غً ٍَغ بدُث  جظَب لجىت مً اإلاغيؼ , ًهىم اإلاغيؼ بخهٍى

وطلَ وقو الترزُو مً ؾُاصة والي الىالًت لبُؼ , الجىاعي للًغاةب لضي مداقظ الػهاعي 

بدُث ًهىم َظا اإلاداقظ باغضاص ئقػاع وقو , اإلامخلٍاث ختى جخمًٌ اإلاإؾؿت مً جدهُل غاةضاتها 

وبػضَا , وجهىم اإلاإؾؿت الجباةُت بخدهُل أمىالها أوال , للهُام ببُؼ لخلَ اإلامخلٍاث , اإلاؼاص الػلني 

 .ًهىم اإلاداقظ أو اإلاىزو باؾترحاع مؿخدهاجه
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 .تقدٌم حسابات التسٌٌر إلى مجلس المحاسبة - 

  جلسيماث مصلحت اللباضت : 

  : 1اللباضت جحخىي على -  1 – 1

بُت واإلايؿو بحن اإلاهالح الخابػت للهبايت : الهابٌ  ى اإلاؿإوُ ألاُو في الخدهُالث الًٍغ  َو

  H09جدهل غلى ألامىاُ وقو ؾىض الخدهُل : مصلحت الصىدوق    -  2 – 1

بت الجؼاقُت الىخُضة (G50) بػض ئلؿاء  وزُهت هي  ( :G8 )8الخصسيح بسكم * دا الًٍغ ا جُبو,  للخهٍغ  قهٍغ

بت اإلاٍلكىن  بها ًلتزم ذ بايخخاب الجضص بالًٍغ  اإلاكدكُت مؿخىي  غلى ألاغماُ اإلادهو بغنم اإلاخػلو , 8عنم  الخهٍغ

  .IRG ,TVA , TAPالؿىض في جدهُل  َظا ٌؿخسضم و زالزُت أو قهلُت ئما جٍىن  و لها، الخابػحن

بت الجؼاقُت ًخم الخدهُل ( : C9 )9زكم  سلسلت * بت الخايػحن للًٍغ بهظا الؿىض مً اإلاٍلكحن بالًٍغ

بت غلى اإلاإؾؿاث الكغصًت التي ًهل عأؾمالها غً , الىخُضة  واإلاخمثلت في أعبػت ,  صج 30.000.000أي الًٍغ

ومً , وواخضة لضي اإلاٍلل ووتخخحن لضي مهلخت الخدهُل , وتخ واخضة جبهى في مٍلل لى ئصاعة الًغاةب 

ذ َى  ذ أما الُىم الظي ًهىم بالخهٍغ ًاهذ ؤلاصاعة الجباةُت هي التي جهىم الخهٍغ حغاء ؤلانالخاث الجباةُت 

بت بظاجه   .اإلاٍلل بالًٍغ

وهي اإلاهلخت اإلاكغقت في الدتجُل الػملُاث اإلاسخلكت  للمغيؼ الجىاعي للًغاةب : مصلحت اإلاحاسبت -  3 – 1

ذ عنم  هىم الدتجُل يمً  سجالث  وطلَ غبر الىزاةو الثبىجُت اإلالهاة مً مهلخت الهىضوم وقو الخهٍغ ٍو

 هي الىعنت التي جىزو بحن الؼبىن 07أما الىعنت البًُاء واإلاخمثلت في الىعنت للؿلؿلت عنم ,  للىعنت الؼعناء 09

أما الخػامل بِىنها وبحن . و اإلاغيؼ الجىاعي لضي مهلخت الهىضوم وفي غملُت الخدهُل وجبهى لضي مهلختها 

  :ئط جخًمً التجالث  اإلاداؾبُت ما ًلي   . 9مهلخت اإلاداؾبت قخخم وقو الؿلؿلت عنم 

H04 :ًاث الُىمُت  للمغيؼ الجىاعي  غباعة غً سجل أو صقتر الُىمُت  جهىم به اإلاهلخت اإلاداؾبُت للخغ

 مً أحل اؾخسغاج ألاعنضة ؾىاء H 08والتي مً زالله ًخم جغخُل مجمل الخؿاباث ئلى صقتر , للًغاةب 

ًاهذ اإلاضًىت   .أو الضاةىت , أ

H08  : َى غباعة غً سجل أو صقتر ًُلو غلُه بضقتر ألاؾخاط ًخُغم إلاجمل خؿاباث الكهغ  ًخم الخُغم ئليها 

غمؼ له بدغف    ( .T )ًىما بُىم ٍو

 H10 : ى غباعة غً محزاهُت اإلاغيؼ الجىاعي للًغاةب  . َو

                                                           
 .  2018 / 04 – 24 ئلى 03 – 16مً , مؿخؿاهم – زغوبت –  مؿًٌ 300حي , اإلاغيؼ الجىاعي للًغاةب , عةِـ مهلخت الهبايت , غبض الؿالم  -  1
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ذ ًىصع  :G12حعسيف  بت الجؼاقُت الىخُضة الؿىىي الخهٍغ ذ بغنم ألاغماُ الخهضًغي للًٍغ  ٌػغف بأهه الخهٍغ

بت 30 ئلى 1في الكترة اإلامخضة ما بحن  والتي ,  حىان للؿىت والتي جدخىي غلى اإلاػلىماث اإلاخػلهت باإلاٍلل بالًٍغ

 ; ANSEJ ;CNACوحػكى مً طلَ  ,  2016غممذ غلى حمُؼ اإلاضازُل بػض جُبُو الىظام الجؼافي مىظ 

ANGEM. 

G11 :  باليسبت ل: 
 َ

  َ  ANSEJ ;CNAC ; ANGEM :  ئال أنها  . ؾىىاث مً بضاًت اليكاٍ (03)مػكُحن مً زالر 

 صج وبػض زالر ؾىىاث ًخم الاهسغاٍ 5000 وجضقؼ مً   ,جهغح يدض أصوى ؾىىي في خالذ الظغوف الهاَغة 

  25% زالُ الكهغ ألاُو ئلى  10 %يمً اإلاإؾؿاث الػاصًت بدُث جكغى غليها يؿغامت جأزحر بيؿبت مػخبرة 

بدُث ًهىم اإلاغيؼ الجىاعي مً ,  صج زالُ الؿىت الىاخضة 10.000ويدض أصوى ما نُمخه , لألقهغ ألازغي 

الع وخو اإلاػاًىت والخدهو وجهىم  (أغىان اإلادظغ  )زالُ لجان حباةُت مسخهت  في الغنابت الجباةُت باإَل

ذ للمٍلل  .باغضاص الخهٍغ

 مصلحت اإلاحاسبت 

 REPETITION DE MOIS 

 

      300221 

 

-LIGNE « N »  

                                         TOTAL  75% des communes (201,003LD). 

                                                                                          TOTAL  10% des communes ( 500,002). 

 TOTAL  15% des FCCL (500,019L2).  

                                         302,105 (80%) . 

                                                                                          500,019L12 ( 20% ) . 

 

 TOTAL  75% des communes ( 201,00LB ) . 

                                                                                           TOTAL 10% des communes ( 500,002 ) . 

 TOTAL  15% des FCCL ( 500,019L2 ) .  

 

REPARTITION  DES 

TVA  DE  MOIS 

DROIT  et  TAXES 
 

ANNEE 2017/2018 
 



 دراسة ميدانية حول التدقيق الجبائي:        الفصل الثالث 
 

 
91 

 TOTAL  75% des communes ( 201,003LB ) . 

                                                                                            TOTAL 10% des communes ( 500,002) . 

 . TOTAL 15% des FCCL ( 500,019 L2 )                                                                                      ؾغامت جأزحر 

 

 

P . R ( F.RC )  2135461,73DA 500,017  100% 

 

 

 

 

LIGNE «  P » 

 500.017    30%  

                                                                                                                  

                                                                                            201.002 LF    70% 

 

LIGNE «  8 » 

 500.017  100% 

 

LIGAN « E »   500.019L10    30% 

 500.017  302100   20% 

                                                                                                               201.002 LL    50% 

 

 

 

ANNEE 2018 

LIGNE «  D » 

REGISTRE . C .L .P 
 

452000,00 DA 

TAXE  

PARAFISCAL 

4000 ,00 
 

VIGENETTES 
 

54650500,00 
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 الرسم على التلوث 

LIGNE  « 12 » 500.017    302.65    67% 

 201.007LIGNE5 ( E )  33% 

 

 500.017  85% 

                                                                                                                                   201.00LP  15% 

 

                         201.007 LA 100% 

 

 500.019   100%  

 

LIGNE « B »  

REPARTITION   DES 

 500.019 Commun  66%  

520.004 Wilaya   29%                                                                                                                                    

500.019 L3   5% 

 

 500.019  70%  

 500.019   70% 

                                                             500.002Communes    30%     

 

 500.002Commun  40%  

                                                                                                     201.001L107   40%  

                                                                                                    520.019 Wilaya   15% 

TAXE  POLLUANTTEE 
 

24709,85 

N « 1 » 20230000 ,00DA . 

500.006  /  AMENDE 

LIGNE  « A »  1086794,05DA. 

LIGNE « A » TAP    /  27650414,28     

REPARTITION   DES  « VF » 

V .F  MOIS 

LIGNE   « D »  
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                                  500.019  L3    5% 

 201.001  LF   50%     1458564,25DA . 

                                                                                               500.002 Commun   50%    1458564,25DA . 

 

                           201.001  LF    50%     1836428,89DA . 

            500.002 Commun   50%   1836428,89DA . 

 

           201.001 BUDGETAT  L 103  60%     0 DA. 

                                                                                                       500.002  Commun   20%    0DA. 

                                                    500.017     20%   0DA. 

 

           500.019 L12   20%   0DA. 

                                                                                                        500.017  80%    0DA  . 

  

 

         49%  ETAT 201.001L107   7335721,4637 DA . 

                                                                                                         TOTAL 0,5% Chemb .DE .COM 500.017  . 

                                                                                                           TOTAL  0,24  Chemb . DE . ARTIS 500.017 . 

                                                                            TOTAL 0,01% Chemb . DE . L’ARTISA .ET. METIERS 500.001 . 

                   TOTAL 40,24 Communes 500.002. 

                                                                              TOTAL 5% Wilayas 500.017 . 

                  TOTAL 5% F.CCL 500.019 .  

 

 500.002 Communes 100% . 

LIGNE    M1 2917128,5 DA . 

LIGNE   M2 3672857,78 DA . 

LIGNE  « E » 0 DA 

500.028 TAXE  MINIERE 0DA 

REPARTITION  DES  (IF) 

LIGNE  «  A & B » 14970860,13 DA 

LIGNE  « C » 460000. ,00 DA 
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 500.002Communes 100% . 

 

 520.004  100% 

 +  1655,60 DA       

 :جلخُو 

في ًل ًىم ًخم لضي اإلاغيؼ الجىاعي للًغاةب أو باألخغي مً مهلخت اإلاداؾبت جدذ ؾُام عةِـ مغيؼ 

الهبايت باإلقغاف مً عةاؾت اإلاضًغة  ًخم جهؿُم مجمل اإلاضازُل الُىمُت للمغيؼ ئلى زالر َُئاث غمىمُت 

ىت الػمىمُت  نىضوم , الىالًت , البلضًاث الخابػت للمغيؼ    )والتي جدخىي غلى , وطلَ مً زالُ اإلاغاؾلت للخٍؼ

  .(الًمان الاحخماعي  بيؿب مػُىت 

 مصلحت اإلاساكبت الجبائيت : اإلاعلب الثالث  

ت :  حعسيف – 1 – 2 وهي اإلاهلخت التي جهىم بػملُت الكدو والخدهُو مً مجمل الىزاةو الجباةُت ؾاٍع

ل مػلىماث اإلاغاَىت لؼعع الككاقُت , صازل وزاعج اإلاغيؼ الجىاعي للًغاةب , للػمل اإلاُضاوي  أو  جبػا , ًو

ت في خالت قغاء وبُؼ , إلادايغ اإلاػاًىت  وطلَ لىحىص لبرهامج لجىت .أو ختى ؤلاًجاع , أو يكىقاث مً اإلاضًٍغ

داث اإلاٍلكحن   .مسخهت في البدث والخهص ي واإلاػاًىت ووقها لخهٍغ

وهي جخٍىن مً , الغامُت ئلى مبضأ اإلاػاًىت , وهي الكغنت التي جهىم باإلاغانبت اإلاُضاهُت : الكغنت اإلاكتريت  - 2 – 2

وشخو مً الخجاعة الخابػحن للمغيؼ الجىاعي , وشخو مً الجباًت , شخو مً الضًىان  ) :زالزت أشخام  

 1 . (للًغاةب 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  .2018 أفرٌل 22ٌوم األحد , مصلحة المراقبة الجبائٌة التابعة للمركز الجواري للضرائب  -  

 LIGNE « D » 128750,00 DA 

500.017 31261486,19 DA 
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 IFUمؤسست  همىذحيت  جخضع للىظام الضسيبت الجصافيت  :اإلابحث الثالث 

 دزاست ميداهيت إلاؤسست بيع كعع غياز الشاحىاث : اإلاعلب ألاول 

 مإؾؿت بُؼ نُؼ ؾُاع الكاخىاث 

 مإؾؿت قغصًت:الكٍل الهاهىوي 

 الػىىان 

  .2016 , 2015 :زًػذ للخضنُو الجباتي واإلاداؾبي للؿىىاث 

 :إشعاز بالخلىيم  - 1

  بُؼ نُؼ ؾُاع الكاخىاث الٍاةً وكاٍ في اإلاسخهت إلاإؾؿخٌم واإلاداؾبي الجباتي للخدهُو وقها

 

 SERIE G 12   الجمهىزيت الجصائسيت الدًملساظيت الشعبيت  

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ت الػامت للًغاةب    DIRECTION  GENERALE DES  IMPOT  اإلاضًٍغ

ت الًغاةب لىالًت       DIRECTION DES  IMPOT DE WILLAYA مضًٍغ

 DE : MOSTAGANEM            مؿخؿاهم 

  INSPACTION DE :MOSTAGANEM مؿخؿاهم  : مكدكُت  

 RECETTE  DE : MOSTAGANEM مؿخؿاهم : نبايت 

 : COMMUNE DE  مؿخؿاهم –ؾًٌ زغوبت 300حي 

 CPI DE : KHAROBA- MOSTAGANEM  مؿخؿاهم –زغوبت :  مغيؼ الًغاةب الجىاعي 

بت الجؼاقُت الىخُضة لؿىت  ذ بغنم ألاغماُ الخهضًغي للًٍغ    2016:                                     الخهٍغ

DECLARATION PREVISIONNELLE DE L’IFU TITRE DE L’ANNEE : 2016 

 2018حىان لؿىت 30:  حىان ئلى 5: الكترة مً  

                                                     Période du…………au ………………….. 



 دراسة ميدانية حول التدقيق الجبائي:        الفصل الثالث 
 

 
96 

ذ ًىصع في الكترة اإلامخضة ما بحن  )    (حىان للؿىت 30ئلى 1جهٍغ

        (Déclaration a souscrire entre le 1er et le 30 juin de l 'année)   

بت الجؼاقُت الىخُضة لؿىت   :12 زكم الجدول  ذ بغنم ألاغماُ الخهضًغي للًٍغ  2016 الخهٍغ

بت -  1  مػلىماث زانت باإلاٍلل بالًٍغ

1- IDENTIFICATION  DU  CONTRIBUABLE 

 : Nom , Prénom   1عيىان بلػباؽ : الاؾم واللهب 

 : Raison  social  -  عيىان – الكاخىاث نُاع ؾُاع :  اؾم الكغيت 

 : Activité exercée  مإؾؿت طاث شخو وخُض وطاث مؿإولُت مدضوصة   :َبُػت اليكاٍ 

 : Autre activités  /:                       وكاَاث أزغي 

 : Activité exonérée ( ANSEJ- CNAC – ANJEM)  / : وكاٍ مػكى 

 : Adresse du lieu d’exercice de activité  (1958 – 1925 )حي َاَغة الخاج : غىىان اليكاٍ 

بت  لُت  ؾُضي بً خىي 05حي : غىىان ئنامت اإلاٍلل بالًٍغ  : Adresse du domicile de l’exploitant  حٍى

 : Numéro NIF 2701225389621:                             عنم الخػٍغل الجباتي 

 : Numéro du RC 235689012 ى  :عنم التجل الخجاعي 

 : Code d’activité  005  / 161                            :عمؼ اليكاٍ 

 : Numéro de la carte d’artisan :عنم بُانت الخغفي 

 : Numéro d’article d’imposition                                            210:  عنم اإلااصة 

 : Numéro de téléphone 0550618809  :عنم الهاجل 

ض الالٌترووي   : E-mail  /                                :البًر

ض الجاعي \ عنم الخؿاب البىٍي   Numéro CB / CCP         05      0018471647:الخؿاب البًر

 

 ألاحىع  -  2

2- SALAIRES 

 5* :                غضص ألاشخام اإلاىظكحن

  صج7000* :        مبلـ ألاحىع اإلاضقىغت 

  صج8.500.350* :    مبلـ ألاغباء 

 1+َظٍ اإلاػلىمت جخػلو بالؿىت ن *

 

 

 

                                                           
 
ئؾم اقتراض ي  : عيىان  بلػباؽ  - 1
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  عنم ألاغماُ الخهضًغي –2

بت الجؼاقُت  مبلـ الًٍغ

 الىخُضة 

 َبُػت اليكاٍ عنم الاغماُ الخهضًغي  اإلاػضُ

 غملُت ؤلاهخاج وبُؼ الؿلؼ  صج 15.230.235 %5  صج

 وكاَاث أزغي   صج500.236 %12  صج60.028,32

 اإلاجمىع  صج15730471   صج821.540,07

 . 2016 /01 / 15                                  بمؿخؿاهم  في 

                                                                                         A………………………. , le …………………… 

بت   زخم وئمًاء اإلاٍلل بالًٍغ

                                                                                                                              Cachet et signature du contribuable  

بت الجؼاقُت الىخُضة  هت حؿضًض مبلـ الًٍغ  ٍَغ

MODE DE PAIMENT DE L’IFU 

بت الجؼاقُت الىخُضة  بت الضقؼ اإلاجؼأ للًٍغ                                               الضقؼ ؤلاحمالي للًٍغ

 الجؼاقُت الىخُضة 

Paiement fractionné de l’IFU   Paiement intégrale de LIFU   

ذ 50%   للجؼء ألاُو خالت ئًضاع الخهٍغ

 50% 1ère tranche au depot de la declaration  

بت الجؼاقُت الىخُضة خالت )                 IFU*50%=صج  410770,035 =      %50* و .ج. ى الضقؼ الٍامل للًٍغ

 ئًضاع 

ذ الخهضًغي  ( ؾبخمبر 15 ئلى 1مً  ) الجؼء الثاوي 25%   (                          الخهٍغ

25% 2ème tranche (du 1er au 15 septembre) :  (Paiement total de LIFU au moment du dèpot de la  

   (IFU*25%= déclaration prévisionnelle 205385,0175=         %25*و.ج.ى

  ( صٌؿمبر 15 ئلى 1مً  ) الجؼء الثالث 25%

25% 3ème ( du 1er au 15 Décembre) :  

 .=IFU *25 205385,0175  =%25*و.ج.ى

 

بت الجؼاقُت الىخُضة               بت الجؼاقُت الىخُضة%50الضقؼ /الضقؼ الٌلي إلابلـ الًٍغ   مً مبلـ الًٍغ

             

بت /                                  صج   50.000 /  صج    10.000 ) الخض ألاصوى للًٍغ
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   / VERSEMENT INTEGRAL DE LIFU 

 

ت  )يكل اإلاداؾبت :  13الجدول زكم    .(اإلاحزاهُت الخهضًٍغ

السىت اإلااليت العىاصس 

01/01/2015 

31/12/2015 

السىت اإلااليت 

01/01/2016 

31/12/2016 

 4015500 بًاتؼ مبُػاثالدائً  

2056773 

1958727 

48.78 

 

  مؿتهلٌت بًاتؼاإلادًً  

 ( 1)(صاةً مضًً )الغبذ الخام  

/ 100* الغبذ الخام =اليؿب الخام  

اإلابُػاث 

 

 6473985 6587425اهخاج مباع   

اهخاج مسؼن   

اهخاج اإلاإؾؿت دائً  

لىكؿه 

أصاء زضماث   

ل جٍالُل    جدٍى

ؤلاهخاج 

 6473985 6587425احمالي الدائً   

  

مدًً 

مىاص ولىاػم 

مؿتهلٌت 

5145943 5056459 

 1196745 1663000الخضماث   

 6253204 6808943احمالي اإلادًً   

  -221518( 2) (مدًً – دائً  )السبح الخام  

 100* اإلاًاقت الهُمت-الخام اليؿبت 

 .اإلاباع الاهخاج/

  

الغبذ الخام   

 2+ 1الاحمالي 

1737209  

  مىخجاث مخىىغت دائً  

ل أغباء    جدٍى

الاؾخؿالُ 

1737209  

  790142إحمالي الدائً   

مهاٍعل   

الاؾخسضاماث 

204417  

ضسائب مخىىعت  مدًً  

5% 

 

154.225 
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12% 50192 

  148027الاهخالكاث    

  15000اإلاإوهاث   

  1157586إحمالي اإلادًً   

عنُض هدُجت دائً  

الاؾخؿالُ 

579623  

  مىخىحاث أزغي   

  إحمالي الدائً   

عنُض هدُجت مدًً  

الاؾخؿالُ 

  

  أغباء أزغي   

  إحمالي اإلادًً   

الغبذ الهافي   

 (مضًً – صاةً )

581623 220781 

* السبح الصافي – السىت الصافيت  

زكم ألاعمال  /100

8.83 3.41 

غاء جدذ غىىان اإلاظيغة : اإلاصدز غ قاَمت الَؼ صوع الخضنُو " مً اغخماص الُالب باإلغخماص غلى مظيغة جسغج ماؾخحر لجَى

بي   . 48م  ,2016/2017لؿىت " اإلاداؾبي في الٌكل التهغب الًٍغ

 الخحليل اإلايزاهيت الخلدًسيت :اإلاعلب الثاوي 

 للمماعؾت الالػمت واإلاػلىماث الىزاةو حمؼ في اإلاخمثلت الخمهُضًت باإلحغاءاث اإلاضنو الػىن  نُام بػض

بلػباؽ  " للمٍلل الجباتي اإلالل في والخضنُو الكدو غملُت مً ، أقهغ( 04)خىالي أعبػت  صام الظي وكاَه

 : ًلي قُما هلخهها ههاةو غضة أقغػث والتي ، اإلاداؾبُت والىزاةو للضقاجغ ،" عيىان 

 التدقيق لعملية الجبائي  تقييم  - 1

 أَم اإلاخًمً  / 08 / 01 0142 في الهاصع / 1010  201  عنم ألاولي الخبلُـ بدؿلُم اإلاضنو الػىن  نام

بي عنم  نُامه أزىاء غليها جدهل التي ألاولُت والىخاةج اإلاالخظاث  (G12 ) 12بخدلُل أو طيغ الخدهُل الًٍغ

داث اإلاجمػت اإلاػلىماث اؾخؿالُ مؼ اإلاداؾبت ويكل  ألاخضار غغيذ اإلاٍلل َغف مً اإلاهضمت والخهٍغ

 : ًالخالي

 الجباتي اإلاضنو الػىن  اهخهل اإلاٍلل مداؾبت في بالخضنُو ؤلاقػاع الخبلُـ مً الهاهىهُت اإلاضة الاهتهاء بػض 

ت اإلاداؾبُت الضقاجغ أن قىحض ، اإلاغيؼ الجىاعي للًغاةب مهغ ئلى   الىزاةو الخهضًم وغضم ، مىحىصة ؾحر ؤلاحباٍع

ش مً  ابخضاء أًام  08 إلاضة ئغضاصٍ للخىبُه  جم وغلُه ، اإلاؿاغضة والُىمُاث  للخدًحر اإلاضنو الخًىع  الخاٍع

ت الجباةُت واإلاداؾبُت الىزاةو غ ئلى ناصٍ مما ، الًغوٍع  غضم ًبحن 20/04/2015ًش بخاع  205كمع مدًغ جدٍغ

  .،والجغص الُىمُت صقتر ئزباث 10 و 09 إلاىاص خؿب الخجاعي  الهاهىن  في غلُه اإلاىهىم اإلاداؾبُت الضقاجغ وحىص
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 ش 206 عنم جدذ غلُه مىص ى ئزُاع ٍَغو غً ) ؽ ( اإلاٍلل اؾخضغاء جم   ألحل 2014 / 4 / 20 بخاٍع

 .   اإلاكغع غلُه هو التي الػهىباث غلُه حؿلِ وئال آلاحاُ أنغب في اإلاداؾبُت الضقاجغ جهضًم

  ش  . غليها ومإقغ اإلاُلىبت الهاهىهُت الضقاجغ اإلاٍلل نضم 2014 / 05 / 05بخاٍع

 : حاهبحن غلى اإلاٍلل مداؾبت جهُُم ًخم

: مً  ًل جهضًم :  الشكل حيث مً اإلالدمت اإلاحاسبت -1 - 1

 الجغص صقتر. 

 الُىمُت صقتر. 

 داث  .الاحخماعي الًمان جهٍغ

 ألاؾخاط؛ صقتر 

 اإلاؿاغضة الُىمُاث صقتر . 

 داث ت الخهٍغ  .بالخضنُو  اإلاػىُت الؿىىاث لٍل الؿىٍى

 : ل غياب وحىد معو

 الجملت لخجاع البُؼ الكىاجحر . 

 اإلاػىُت  الؿىىاث لٍل اإلاسؼون بُانت . 

 :مالخظاث مجمىغت حتجُل اإلاًمىن جم هاخُت مً أما : اإلاضمىن  حيث مً اإلالدمت اإلاحاسبت - 2 - 1

 الخخصيص كيد الىخائج: 

 الخسهُو نُض هخاةج : 14 زكم الجدول 

 2016 2015       الخػُحن 

حضُو خؿاباث 

 الىخاةج 

1.235.239 8.235.856 

 8.235.856 1.235.000 صقتر الُىمُت

 00 239 الكاعم 

 .غماُ اإلاهغح به مً ئغضاص الُالب  باالغخماص غلى عنم ألا: مصدز

 لؿىت اإلاالُت الهاهىن  مً 04 اإلااصة بمىحب ئلؿاٍؤ جم الخؿاب َظا أن خُث ، اإلاهضع غلم بضون  الكاعم  وحىص

 . والغؾىم الًغاةب الهاهىن  مً 46 اإلااصة مً 08 ،والكهغة2012

  2015باليسبت للدوزة 

 اث ًىمُت يمً الكغاء قىاجحر حتجُل جٌغاع  َظٍ صج 836.000 ب الغؾم زاعج الاؾتهالى لغقؼ اإلاكتًر

 ) م . ؽ ( لؼبىن  الخام الكىاجحر
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 2016  للدوزة باليسبت 

 اإلاحزاهُت في زُأ(صج  - 201.023 )بمبلـ بالؿالب أزغي  جثبُخاث حتجُل.  

 في ألاعمال زكم حساب : 

صج 14.490.120 ب مهُض الجغص صقتر . 

صج 15.263.623 ب الىخاةج خؿاباث. 

 في مستهلكت ولىاشم ومىاد بضاعت حساب : 

صج 12.674.024 ب مهُض الجغص صقتر .  

صج 13.256.412 ب الىخاةج خؿاباث.  

 في اإلاادًت الخثبيخاث حساب : 

صج 5.322.574 ب مهُض الجغص صقتر . 

صج 4.572.047 ب مهُض اإلاإؾؿت اإلاحزاهُت . 

 في الاسخغالل دًىن  حساب : 

 صج 5.101.563 ب مهُض الجغص صقتر . 

 صج 3.977.535 ب مهُض اإلاإؾؿت اإلاحزاهُت.  

 واإلاحزاهُت ألاؾخاط صقتر في اإلاتجلت الخؿاباث جُابو غضم .  

،غضم جهضم ما غلى بىاءا  – 9 اإلاىاص ؾُما وال واإلاًمىن  الكٍل هاخُت مً الخجاعي  الهاهىن  باألخٍام الخهُض طيٍغ

 اإلاباقغة الًغاةب ناهىن  مً 191 اإلااصة ؤلاحغاءاث ئلى باإلياقت اإلاداؾبي للىظام الجُض جُبُو غضم  ،11- 10

بلػباؽ  ( اإلاٍلل مداؾبت بغقٌ واإلاضنهحن الكغنت عتـ مً اإلاخٍىهت الخضنُو قغنت نغعث ، اإلامازلت والغؾىم

ظا ، اإلاًمىن  خُث مً) عيىان   غلى جدخىي  ال ألنها الجباةُت ؤلاحغاءاث ناهىن  مً 44 -  43 اإلااصة ألخٍام َبها َو

 اإلاداؾبُت الػملُاث نُض في والخجاوػاث أزُاء جخًمً التي,  اإلاداؾبُت التجالث في ) مثبخت ( مهىػت نُمت أي

ت ئحغاء ًخم وغلُه ، ومخٌغعة صخُدت ؾحر مػلىماث ًلحتج مؼ  2016 , 2015 لؿىتي الجباةُت الىيػُت حؿٍى

بت الخلهاتي بالخهضًغ  اإلااصة وقو اإلابرعة والؿحر اإلاغقىيت اإلاهاٍعل ئياقت ًخم 2014 ؾىت وبسهىم ، للًٍغ

  .اإلامازلت والغؾىم اإلاباقغة الًغاةب ناهىن  مً 169

الضسيبيت  ألاسس  جحدًد  -2

: ومً بحن َظٍ ألاؾـ هجض  الىخاةج وقو ألاؾـ جدضًض ًخم ، واإلاػلىماث  اإلاالخظاث بدتجُل اإلاضنو نام أن بػض
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 زالُ مً بالخضنُو اإلاػىُت الؿىىاث إلاسخلل اإلادهو ألاغماُ عنم جدضًض ًخم  : ألاعمال زكم جحدًد  - 1 – 2

ت  ويػُاث مؼ ومهاعهتها اإلاإؾؿت نبىياثم داث اليكاَاث الخجاٍع  . غيها اإلاخدهل واإلاػلىماث والخهٍغ

ُ  في وهلخو ،  الىاعصة اإلاػلىماث خؿب خؿابحن غلى حػخمض اإلاإؾؿت الخالت َظٍ في  ًخًمً اإلاىالي الجضو

 الخضنُو بػملُت اإلاػىُت للؿىىاث اإلاإؾؿت اإلاهبىياث

 01الٌكل البىٍي عنم  : 15الجدول زكم 

 مبلـ الخىالت زاعج الغؾىم مبالـ الخىالت بٍل الغؾىم الؿىت

 صج876.201 صج9.000.253 2015

  صج998.235 صج9.256.325 2016

 الجباتي  الخضنُو هخاةج غلى الُالب باالغخماص ئغضاص مً : اإلاصدز

 2الٌكل البىٍي عنم  : 16الجدول زكم 

  مبلـ الخىالت زاعج الغؾىم  مبالـ الخىالت بٍل الغؾىم  الؿىت 

 صج17.500 صج700.475 2015

  صج15.265  صج750.236 2016

 الجباتي  الخضنُو هخاةج غلى باالغخماص الُالبت ئغضاص مً :اإلاصدز

  الجبائي السبح جحدًد -  2 – 2

 الخالُت الػالنت وقو ) اإلاؿخسغج ( اإلادهو الغبذ خؿاب ًخم : 

اإلابرعة  الؿحر اإلاهاٍعل + الخايؼ الغبذ أؾاؽ = اإلادهو الغبذ

 بت الخايؼ الغبذ خؿاب   للًٍغ

 . به اإلاهغح الغبذ أؾاؽ اإلانهي اليكاٍ غلى الغؾم اإلادهو الغبذ أؾاؽ = الخايؼ الغبذ

 اإلادهو ألاغماُ عنم مً 12% بمػضُ الهافي الغبذ بخُبُو اإلادهو الغبذ أؾاؽ جدضًض جم اإلاخبهُت الؿىىاث أما

ُ َى  يما ,  (الىهل  )الخضماث  لليكاٍ جُبُو  ًخم البُؼ والكغاء  اليكاٍ أما ، ألاوكُت َظٍ مثل في به مػمى

بت الجؼاقُت الىخُضة   اإلادهو ألاغماُ عنم مً %5  .وقو اهظام الًٍغ

اث  على اإلاضافت الليمت على السسم جحدًد - 3 – 2 اإلاشتًر

اث مً لٍل الًغاةب إلاهالح الىاعصة اإلاغاؾالث غلى بىاء الكىاجحر عقٌ جم  للًغاةب الىالةُت اإلاضًٍغ

 . الًغاةب الجىاعي واإلاغايؼ

ىُت الهاةمت يمً مضعححن اإلامىلحن مً مجمىغت أن ًخضح ت مػغوفي ؾحر وبػًهم للؿكاقحن الَى  الهٍى

  .الًغاةب ئصاعة اججاٍ ملتزمحن وؾحر

 واؾترحاع الكىاجحر عقٌ ًخم اإلامازلت ؾىموالغ اإلاباقغة الًغاةب ناهىن  مً مٌغع  219 اإلااصة غلى بىاء

ُ  الغؾىم،  . اإلاؿترحػت الغؾىم ًبحن اإلاىالي والجضو
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 الغؾىم اإلاؿترحػت : 17 زكم الجدول 

 ؾبب الغقٌ  مبلـ الغؾم  الؿىت 

 // صج52.320 2015

 // صج63.258 2016

 مً ئغضاص الُالب باالغخماص غلى الخضنُو الجباتي : اإلاهضع 

 للحىز  ؤلاحمالي الدخل على الضسيبت جحدًد - 4 – 2

ني الهىضوم  مً الىاعصة اإلاػلىماث غلى بىاءا داث ومهاعهتها الاحخماعي للًمان الَى  للخهىم  بالخهٍغ

ذ وؾُاب G081 قىعا اإلاضقىغت  جم 2013 خىان 09 في اإلاإعر 223 عنم اإلاػاًىت مدًغ غلى ،وبىاء G50 2الخهٍغ

ذ  الكاعم  ًمثل ,  صج 1000 بمبلـ لألحىع  ألاصوى الخض وباخدؿاب غامل قاعم  ًخم وغلُه غماُ بثالر اإلاػني جهٍغ

بت الخايؼ ألاؾاؽ  . للًٍغ

بت الخايؼ ألاؾاؽ  . بهاإلاهغح الضزل ألاؾاؽ اإلادهو الضزل ألاؾاؽ =  للًٍغ

ًان الثمً أو الخهضًغ  : 2 مكسز 38اإلاادة  الظي اغخمض غلى يأؾاؽ لخدهُل الغؾم اليؿبي أو الخهاغضي , ئطا 

ت الخهُهُت لألمىاُ اإلاىهىلت أو اإلابيُت ,  حؿخُُؼ ؤلاصاعة الجباةُت أن جهضًغ أو حػُض , ًهل غً الهُمت  الخجاٍع

داث التي جثبذ ههل أو بُان   : 3جهضًغ َظٍ الامىاُ باليؿبت لجمُؼ الػهىص أو الخهٍغ

ت بما قيها الؿلؼ الجضًضة – 1 – 4 – 2 ت واإلادالث الخجاٍع  اإلالٌُت أو خو الاهخكاع أو الخمخؼ باألمىاُ الػهاٍع

 .والؼباةً و الؿكً أو البىازغ , الخابػت لها 

 .  الخو في ئًجاص أو الاؾخكاصة مً وغض باإلًجاع لٍل غهاع أو حؼأ مىه – 2 – 4 – 2

  حسىيت الىضعيت الجبائيت : اإلاعلب الثالث 

اث اإلاًاقت الهُمت غلى الغؾم الغبذ ، ألاغماُ ، عنم بخدضًض اإلاضنو نام بػضما ت ًخم لألحىع  للمكتًر  حؿٍى

بُت الىيػُت  : الخالي الىدى غلى الًٍغ

 TAP اإلانهي اليشاط على السسم حسىيت  -1

ت ًخم ُ  ) اإلاؿخسغج ( اإلادهو ألاغماُ الغنم غلى بىاءا اإلانهي اليكاٍ غلى الغؾم حؿٍى  . طلَ ًىضح اإلاىالي والجضو

 

 

 

 

 TAP 2% TAP . معدل x اإلاحلم الاعمال زكم= TAP الليمت حساب - 1 – 1

                                                           
 . زكم اإلالحم أهظس ، الثالثي أو الفصلي ، الشهسي  الخصسيح  -  1
 .زكم اإلالحم أهظس وألاحىز، السواجب مً اإلاخأجيت باإلادخيل الخصسيح -  2
3
. 46 م , مرجع سبق ذكره : ٌوسف دالندة  -  

 TAP 2% TAP . مػضُ x اإلادهو الاغماُ عنم= TAP الهُمت خؿاب
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داث أو قهاصاث الضًىن * ًمًٌ جهضًمها بكتى وؾاةل ؤلازباث اإلاهبىلت في نًاًا , ئن غضم صخت الخهٍغ

  .1 ص  1مٌغع  (38اإلااصة  ), الدتجُل 

 : بػض اإلاػاًىت أزظ اإلاضنو الػضًض مً الىهاٍ وهي 

بت اغخمض غلى الهغوى الخاعحُت اإلاخأجُت مً البىَ بهُمت – 1 – 1 – 1 ونام ,  صج  2000.000اإلاٍلل بالًٍغ

لُت  باإلابلـ اإلاهغح به 5بكغاء قهت في حي  وبػض الخدغي أيثر جبحن أن َظا الشخو نام ,  صج 3000.000 حٍى

بت  , صج 5000.000بكغاء الكهت بمبلـ   .تهغبا مً الًٍغ

لها ئلى مإؾؿت بُؼ وقغاء نُؼ الؿُاع   - 2 – 1 – 1  .نام بخدٍى

بدُث نام ,  غمل اإلاٍلل غلى ئًجاص الػضًض مً الثؿغاث في الهاهىن الضاغُت ئلى التهغب اإلاكغوع –  3 – 1 – 1

 .وهؼع لٍابل الخابؼ للهُػت لبُػه يمً البُؼ بالخجؼةت , في ئخضي ألاًام ببُؼ نُؼ الؿُاع 

 : باغخباٍع شخو مؿخهل مً بُنها , ومً َظا اإلاىُلو نام اإلاضنو بكخذ جدهُو خُى َظٍ ا ئحغاءاث 

ذ ألاُو غً  : أوال  . ألحل أنهاٍ زماهُت أًامظسيم الاشعاز بالدفعاعؾاُ الُلبُت للمٍلل بالتراحؼ غلى الخهٍغ

بت للكغاء الكهت باإلابلـ   , صج  5000.000وجدؿب الًٍغ

بت التي جهؼ غلى غاجهه  قان اإلاهلخت الخضنُو  , قكي خالذ ما ئطا لم ًًٌ باؾخُاغخه حؿضًض نُمت الًٍغ

غ ابخضاتي اليخخاب حضُو الضقؼ غلى أنؿاٍ جدضص مؼ اإلاٍلل خؿب ئمٍاهُاجه  اإلالخو  )مؿخػضة لٌخابت جهٍغ

   ( 2عنم 

ا % 10 أو صقؼ وؿبت ض ئلى وؿبت ,  قهٍغ ا ئطا لم ًهم اإلاٍلل باالؾخجابت ئلى أن جهل % 3وجٍؼ أو  % 25 قهٍغ

 .صج في خالت الظغوف الهاَغ لٍل ؾىت 10.000يدض أصوى 

في خالذ عقٌ اإلاٍلل ٌكغع اإلاضنو في َظٍ الخالت جىكُظ الكػلي للمخابػت في الخدهُل الجبري  : ثاهيا

بت جدذ َاةلت الخدهُل   .للًٍغ

جًاف ئلى مبلـ الخهىم اإلاخملو منها اليؿب ’ في خالت الىههان في الثمً أو في الخهضًغ :  و 2 مٌغع 38اإلااصة 

 : الخالُت 

ًان مبلـ الخهىم اإلاخملو منها ٌؿاوي  , 10%  .أو ًهل غىه ,  صج 50.000ئطا 

ًان مبلـ الخهىم اإلاخملو منها أيثر مً  , 15% هل أو ٌؿاوي 50.000ئطا   .صج 200.000صج ٍو

                                                           
. هكـ الهكدت , هكـ اإلاغحؼ الؿابو  : ًىؾل صالهضة  - 1
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ًان مبلـ الخهىم اإلاخملو منها ًكىم  , 25%  .صج 200.000ئطا 

غ ؾىض الخدهُل اإلاىهىم غلُه في اإلااصجحن %25وجٍىن وؿبت الػهىبت   مً 356 , 106 في خالذ جدٍغ

  .1ناهىن الدتجُل

 TVA اإلاضافت الليمت على السسم  حسىيت - 2

  اإلاًاقت الهُمت غلى الغؾم مػضُ X اإلادهو ألاغماُ عنم = TVA خؿاب

 IRG ؤلاحمالي الدخل على الضسيبت حسىيت - 3

ت ًخم بت الخايؼ الغبذ جدضًض بػض الدؿٍى  . للًٍغ

للحىز  ؤلاحمالي الدخل على الضسيبت حسىيت - 1 – 3 

الخلييم - أ  ألاولي لدسىيت  الجبائيت الىضعيت  

 لؿىىاث والغؾىم الًغاةب إلاسخلل أولى جهُُم ئغاصة جم ألاعباح وجدضًض ألاغماُ عنم حكٌُل ئغاصة غلى بىاءا

ُ  في واإلالخهت قيها اإلاضنو  : الخالي الجضو

 (صج(الىخضة                            الجباةُت للىيػُت ألاولي  الخهُُم : 18 زكم حدول ال

    اإلاجمىع   2016 2015السىىاث اإلاعىيت  

 اليشاط على السسم

 اإلانهي

  صج125.104 صج99.869  صج25.235

 السسم على الليمت 

  %17 اإلاضافت

  صج758.238  صج132.073

 

  صج890.311

 على اإلاسترحع السسم

اث  اإلاشتًر

  صج857.547  صج758.258  صج99.289

 الدخل على الضسيبت

 ؤلاحماليت

  صج234.000 135000  صج99.000

/ / /  الجبائي الشبه السسم

 الحلىق  مجمىع

 اإلاعلىبت

  صج2.036.962  صج1.681.365  صج355.597

 مجمىع العلىبت

 اإلافسوضت

  صج157226  صج99.024  صج58.202

 الضسائب مجمىع

             والسسىم

  صج2.264.188  صج1.850.389  صج413.799

                                                           
1
  .48ص , مرجع سبق ذكره : ٌوسف دالندة  -  
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 مً ئغضاص الُالب باالغخماص غلى الخضنُو الجباتي : اإلاصدز

 الجبائي  الخدكيم لعمليت النهائي الخلييم   - ب

 : الخعدًل بعد اإلاحلم ألاعمال زكم - 1  –ب 

 حػضًل عنم ألاغماُ  : 19 زكم الجدول 

 الكاعم  عنم ألاغماُ اإلاهغح  عنم ألاغماُ اإلادهو  الؿىت 

 دج895 دج15.569.000 دج15.569.895 2015

 دج525.788 دج15.730.471 دج16.256.259 2016

 زد اإلاكلف على هخائج الخحليم في اإلاحاسبت  - 2 – ب 

ر ًدىػ له جهضًم ًل الانتراخاث وئصزاُ الخػضًالث غلى يًملَ اإلاٍلل خو الغص في آلاحاُ الهاهىهُت ح

ًان بدىػجه الضالةل والبراَحن الىانػُت غلى طلَ ,هخاةج الخدهُو التي جسًؼ له  ظا ئطا  وئال قان انتراخاجه ,  َو

وبسهىم اإلاٍلل اإلاػني بمدل الضعاؾت بػض أن ًخلهى اقػاع بالخػضًالث وقها لإلبالؽ , لم جإزظ بػحن الاغخباع 

 .ًهىم بالغص غلى هخاةج الخدهُو , ألاولي 

والانتراخاث , بػض اؾخالم عص اإلاٍلل مدل الخدهُو خُى هخاةج الخدهُو اإلاداؾبي بضعاؾت عصٍ

ئط حػخبر هخاةج الخدهُو , وئال قال ٌػخض بها, قان مهضم ومبرع جم أزظَا بػحن الاغخباع , واإلاالخظاث اإلاهضمت قُه

 .النهاتي 

  (غملُت الخضنُو اإلاداؾبي والجباتي  )هخاةج الخدهُو  : 20 زكم حدول ال

 2016سىت  2015سىت زكم ألاعمال أو السبح  الضسائب والسسىم  

الغؾم غلى اليكاٍ اإلانهي 

TAP 

 99.869 32.256عنم ألاغماُ اإلاؿخسغج  

 99.869 25.596عنم ألاغماُ اإلاهغح به   

 00 6.660الكاعم   

الغؾم غلى الهُمت اإلاًاقت 

TVA 

  عنم ألاغماُ اإلاؿخسغج  

 758238.  132.073عنم ألاغماُ اإلاهغح به   

  الكاعم   

بت غلى الضزل الاحمالي  الًٍغ

IRG  

  صج65.000  صج99.000عنم ألاغماُ اإلاؿخسغج  

 135.000  دج 99.000عنم ألاغماُ اإلاؿخسغج   

  دج200.000  دج198.000الكاعم   

 اتي مً اغضا الُالب  باالغخماص غلى الخضنُو الجب: اإلاصدز 

 

 

 



 دراسة ميدانية حول التدقيق الجبائي:        الفصل الثالث 
 

 
107 

بت  داث اإلاٍلل بالًٍغ خؿب َظٍ الضعاؾت التي جًمىذ يغاةب وعؾىم لؿىتي , ٌػخمض الىظام الجباتي الجؼاةغي غلى جهٍغ

داث  , 2016 , 2015 ًاهذ جهٍغ ًالخالي 2015خُث    : 

 دج16.256.259بػض غملُت الخضنُو نضع عنم ألاغماُ ب , دج 15.569.000: عنم ألاغماُ اإلاهغح نضع ب 

ظا لؿىت ,  صج 895ومىه لىخظ أهه لم ًهغح بمبلـ , يغنم ألاغماُ اإلادهو    .2015َو

  2016أما باليسبت ل 

صج يغنم 15.569.895 بػض  غملُت الخضنُو نضع عنم ألاغماُ ب دج15.730.471بعنم ألاغماُ اإلاهغح نضع 

دج 525.788ومىه لىخظ أهه لم ًهغح بمبلـ , ألاغماُ اإلادهو 

ًان غلى اإلاغيؼ الجىاعي اعؾاُ الاقػاع بالضقؼ في الكترة التي جم قيها ئيدكاف اإلاٍلل والتي ال  ومً َظا اإلاىُلو 

أوال الؾغحاع , ولًٌ اإلاٍلل لم ًهترف لظلَ قٍان غلى اإلاإؾؿت الدجؼ غلى اإلامخلٍاث , جخجاوػ زماهُت أًام 

بت وزاهُا لضقؼ أغباء اإلاضنو الجباتي قٍان طلَ   .مبلـ الًٍغ
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  :خالصت

 في واإلاخمثلة للهىاةم اإلاالُت  الخاعجي الغنابت أؾالُب إلخضي اإلاُضاهُت صعاؾت في اإلاخمثل الكهل َظا في جم

 َغف مً اإلاخبػت اإلاُضاهُت ؤلاحغاءاث ،وغً الجباتي الخضنُو صوع  غلى نىعة ئغُاء أحل مً الجباتي الخضنُو

مها ،اإلاىاوعاث،وؤلاؾكاُ ألازُاء لٌكل اإلاضنهحن ألاغىان  الخايؼ والغبذ ألاغماُ عنم الخأؾِـ لُخم وجهٍى

 . اإلاؿخدهت والغؾىم الًغاةب واؾترحاع

 الكٍل خُث مً اإلاٍلل مداؾبت وقدو الخضنُو ألاصواث أن وؿخيخج اإلاُضاهُت الضعاؾت زالُ مً

 غلى ناصعة قهي ؾلُم بكٍل الخدٌم خُث ، الجباةُت لألؾغاى الجباتي الخضنُو مٍىهاث أَم حػخبر واإلاًمىن 

بُت الخهُلت زالُ مً وهالخظه ، الجباةُت الغنابت صغم  والتي ، الخضنُو غملُت مً اإلادههت الًٍغ

ىت خهىم  جمثل  . الػمىمُت الخٍؼ



عامة خاثمة   

 

 
 أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





خاثمة عامة  
 



عامة خاثمة   

 

 
 ب

خاثمة  

وال ًخحلم ذلك إلى مً خالل ,  مما كد سبم البد مً إلاوسياق إلى زكب مىكب الخطىز وزفع إلاهخاحيت 

   حماًت املمخلكاث مً مىطلم  جحدًد املسؤولياث

اث الاكخصادًت والعمىميت  فلد أصبح الخدكيم الجبائي  في وكخىا الساًَ حخميا على حميع املسخٍى

بي مً خالل الخحليم في املحاسبت  ت  للخحصيل الضٍس  الاداٍز

ادة وسبيال إلى الاسدثماز مً خالل الدفع  , إن للخدكيم الجبائي زوهلا مً إلافصاح  لا هحى الٍس وطٍس

بي ، التهسب أو الغش الكدشاف وسيلت و أداة الجبائي الخدكيم أن اللىل   ًمكىىاومً َرا املىطلم  الضٍس

بي الخطس مً الخخفيف ًخم العمليت خالل مساحل فمً  إلى الىصىل  ملزاولت و الاكخصادًت للمؤسست الضٍس

 الفعاليت

املؤسست جحاول  كاهذ إذا ما جحدًد مً الخدكيم عمليت على اللائم جمكً املساحل َرٍ الجبائي ، لألداء املثلى

بت التهسب مً  الجبائي عمليت الخدكيم جكىن  و الجبائي، اللاهىن  ملخالفت مشسوعت غير طسق  حسخعمل أو,  ما ضٍس

بي التهسب و الغش جحدًد في فعاليت أكثر  مً كفئ مىظف أو خازجي مسخلل مساحع عليها اللائم كان إذا الضٍس

 .الضسائب ادازة

 إلى للىصىل  مثلى كىسيلت ًظهس الري الجبائي الخدكيم إلى ماست حاحت في املؤسست أن اللىل  ًمكً

ً ٌسمح الري و للمؤسست ، حبائي حشخيص منها  حزء ما أو مؤسست في الجباًت عً شاملت صىزة أو فكسة بخكٍى

ا َرا ما ،  التي و اللاهىوي، و الخدكيم,  املحاسبي كالخدكيم الجبائي الجاهب جمس التي الخدكيم مهام باقي عً ًميَز

ا ًمكً ال حيث عمىميت ، أكثر أَداف ذاث حعخبر  الدشخيص َرا املؤسست ، في معملا للجباًت فحصا اعخباَز

ً بين أداة ٌعخبر الجبائي الخدكيم به ًخسج الري الجبائي  خالل مً سىاء ,الدسيير  كسازاث إلجخاذ أًدي املسيًر

 على حكمها خالل مً أو مىه ، الخلليص كيفيت و حجمه الجبائي و الخطس وحىد عً لهم جلدمها التي املعلىماث

 .طسفهم املخخرة مً الجبائيت اللسازاث مالئمت مدي

 :  الفرضيات صحة اختبار

 .عليها املفسوضت الجبائيت لللىاهين املؤسست احترام ملدي اهخلادي فحص أهه على الجبائي الخدكيم ٌعخبر  :1ف 

 املؤسست؟ أداء لخليم أداة الجبائي الخدكيم ًمكً اعخباز هل  :1س 

 على صحيح بشكل حمني املؤسست وشاط أن مً وجحلم فحص كعملياث الجبائي الخدكيم اعخباز كًمي

 جكىن  أن كًمي التي و ،ووفلا للىظام املالي املحاسبي ,  وإحساءاجه الجبائيت اللىاعد ظل جحذ اللىائم املاليت 

  .خازحيت أو داخليت



عامة خاثمة   

 

 
 ج

  .؟ املؤسست فيٌ جطبيم إلزاميت مدي ما و الجبائي، الخدكيم أَميت جخمثل فيما : 2س 

س أحل مً ,  الخدكيم ملكاجب اماٌ كطبا الجبائي الخدكيم ثلمي  :ج  ًدبعىنها التيوالخحليم  الفحص طسق  جطٍى

  .الجبائي الاهخظام جخص حعاكدًت بمهماث ًكلف ما  منها , أصىافها بمخخلف

  را ما ًؤكد صحت الفسضيت  .َو

. املؤسست  وسمعت املسخلبلي الخطس جلدًس في مهما مكاها ٌشغل للمؤسست الجبائي الخدكيم : 2ف 

بت  حعد- ج  مً العدًد عنها ًترجب و املؤسساث على ثليل عبء أنها حاهب إلى الدولت ، إًساداث أَم مً الضٍس

بي , مساكبتها  جخم أن ًجب التي و املعلدة الالتزاماث .  وصىال للخحصيل الضٍس

ً الخطلع على الخدكيم الجباًت ًؤثس َل:  2س    .؟ املؤسست َز

 علىباث إلى حعسضها في جدسبب أن ًمكً أنها بل ,ثليل  عبء كىنها على للمؤسست باليسبت الجباًت جلخصس ال

. الجبائي بالخطس ٌسمى ما َرا و املضمىن ، كىاعد أو الشكليت اللىاعد احترام عدم عً هاحمت

 الفرضية صحة يؤكد ما ذاه. 
بي الغش مً بالحد الجبائي الخدكيم ًلىم : 3 ف .  الضٍس

بي تهسب أو غش اكدشاف  :1س   طسف مً املخخرة إلاحساءاث يٌما ، املحاسبيت السجالث في ضٍس

  .؟ املؤسست
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ػعبت جدكيم , دزوض ملحاضسة  طابلت لظىت زاهيت ماطخير , " مساحعت والخدكيم الجبائي: "مؼهىد الحبيب  - 1

  .2018  , 2017, املالي ومساكبت الدظيير 

ػعبت , دزوض ملحاضساث  طابلت لظىت أولى ماطخير  ,  "الخحليل املالي املعمق :" مسحىم حبيب محمد  - 2

 . 2017 – 2016الخدكيم ومساكبت الدظيير 

 واملنشوراث  القزاراث 

أدواز  ,  "العالقت بين الخقاريز ومزاقبي الحطاباث ولفاءة ألاضواق املاليت" : محمىد محمد عبد زبه  - 1

 . 2006, اللاهسة , املىظمت العسبيت للخىميت , املحاطبين ومساكبي الحظاباث في كسازاث الادازة وجىميت املىازد 

 .2011 ط , كاهىن الضسائب املباػسة والسطىم املمازلت : وشازة املاليت   – 2

 . 2014ط , الدليل الخطبيلي للمكلف بالضسيبت , املديسيت العامت للضسائب , وشازة املاليت  - 3

  .2016, الجصائس , اللىاهين الجبائيت , املديسيت العامت للضسائب , وشازة املاليت  - 4

كيفياث جىفير معدالث حديدة للسطم على الليمت املضافت , مديسيت الدؼسيع والخىظيم الجبائي : وشاز املاليت  - 5

  .2017ط , 

 .2016ط , الجصائس , الدليل الخطبيلي للسطم على الليمت املضافت , املديسيت العامت للضسائب : وشازة املاليت  - 6

 املخضمً كىاعد الخلييم واملحاطبت 2008 يىليى 26 املىافم ل 1429 زحب 23 املؤزخ في 19اللساز العدد  - 7

الجسيدة السطميت للجمهىزيت , ومحخىي الكؼىف املاليت وعسضها وكرا مدوهت الحظاباث وكىاعد طيرها 

  .2 .230 املىاد زكم 19العدد / الجصائسيت 

يحدد كىاعد جلييم واملحاطبت ومحخىي الكؼىف املاليت وعسضها وكرا  , 2008 يىليى 26كساز مؤزخ في  - 8

   2 .230املادة زكم , مدوهت الحظاباث وكىاعد حظييرها 

جلدم ددماث مضافت للخدكيم واملحاطبت والاطدؼازاث , ػسكت الخدكيم والاطدؼازاث زائدة في بلجيكا  - 9

  .وددماث الاطدؼازاث, الضسيبيت 

  .2009ميؼىز , "  الضسائب ملسكص الخابع للضسيبت الخاضع دليل,للضسائب  العامت املديسيت : "املاليت  وشازة - 10

11 -  

 القواهين واملزاضيم 
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 املخضمً كاهىن 2011 يىليى طىت 18 مؤزخ في 11 – 11كاهىن إلاحساءاث الجبائيت  مً اللاهىن زكم  - 13

  .1 للفلسة 18املادة , املاليت الخكميلي 

 قطم البحوث والدراضاث 

كظم , بحث ملدم , " مكافحت التهسب الضسيبي ضسوزة ملحت في الحد مً الفظاد : " ؿالح حظين كاظم  - 1

.دائسة الؼؤون اللاهىهيت , البحىر والدزاطاث   



 قائمة المصادر والمراجع 
 

 

 قطم التربصاث والدراضاث امليداهيت 

– دسوبت –  مظكً 300حي ,  املسكص الجىازو للضسائب , محمد زئيع وهائبه  ملـلحت الدظيير ,  هصيل علي  - .1

 . 2018 / 04 – 24 ـئلى 03 ـ 16مً , مظخغاهم  

, مظخغاهم – دسوبت –  مظكً 300حي , املسكص الجىازو للضسائب , زئيع مـلحت اللباضت , عبد الظالم  - 2

 .  2018 / 04 – 24 إلى 03 – 16مً 

  .إطم افتراض ي: زضىان  بلعباض -  - 3

  ألاجنبيت املزاجع باللغت 

1 - Séminaire sur l’audit et le commissaire au compte, journée d’étude le 21-22 mars 2000 . 

2 - Réda Khellassi, « présentation  et mise en place d’un servise  dudit fiscal «  mémoire de   fin 

d’étude , 2001.  

 3 - Ministère des finances , Direction général des impôts , Guide pratique du contribuable direction 

des relations publique et de la communication , Algérie , 2011 .    

4 - Ministère des finance , Direction général des impôt : « Guide pratique du contribuable direction 

des relation publique et de la communication » , Algérie, 2011 .         

5 -  -Viatte . G : « Entreprises belges entretinnent de bonne relation avec les autorîtes fiscales « , 

news relese , Belgium , sit : WWW. Deloitte . Com – Assets – Dcom – Belgium – date -  22 – 12 – 

2011 . 

6 -  



 

 

 

املالحق  
 



 

Série G n° 12 

 ةـــيــبــعـشـة الــراطيـــقـمـــديــة الـــريـــزائـــجــة الـــوريــــھــــمـــــجــــــال   
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

  الجبائيرقم التعريف 
Numéro d’Identification Fiscale (NIF) 

                  
 :يالوطنالتعريف  رقم

Numéro d’Identification National (NIN)  
                  

 :رقم المادة
N° d’article  

 |   |  |    |   |   |   |   |   |  |    |  |  
  

 :رقم السجل التجاري
N° du registre de commerce   

 |   |   |   ||   |    |   |  |    |   |  |   |    |   
  

  فيربطاقة الح رقم
N° de la carte d’artisan  

 |   |   |   |   |   |   |   |  |   |    |  |  
  
 

  رقم األعمالالتصريح ب
  )الضريبة الجزافية الوحيدة نظام(

 
 DECLARATION  

DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
 

(REGIME DE L’IMPOT  FORFAITAIRE  
UNIQUE) 

 
 .......................................... : إلى ................................................. :الفترة من

Période du ……………….………….. au …………………………..… 
  

 من سنة التكليف بالضريبة  فيفري 1يعاد قبل 
A renvoyer avant le 1er Février de 

l’année d’imposition   

 المديرية العامة للضرائب
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS  

  ـــــــــــــــــ
  مديرية الضرائب لوالية

DIRECTION DES IMPOTS DE 
WILAYA de …………….………….  

  ــــــــــــــــــ
 

INSPECTION …………………….……..…..…..……………مفتشية    
RECETTE …............................................ .....قباضة  

  COMMUNE ................................................................................... بلدية  
  
  

/  
 

 
  

 لمصلحةاختم وتاريخ 
date et cachet du service  

  

  : Prénoms.  .......................................................................................................................................................................: االسم  NOM - : .........................................................................................................................................................: اللقب 

 : Raison sociale     ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: اسم الشركة 

  ..................................................................................................................................................................................................: Nature de l’activité.....................................................................................................................................:طبيعة النشاط

  : Adresse de l’établissement ou de l’entreprise..................................................................................................................................................................................................... :المؤسسةعنوان المحل أو 

  au 1er Janvier -   ...........................................................................................................................................................................................................................……….……………………..………………………200 :جانفي 1إلى  -

 au 1er Janvier  200 -........................................................................................................................................................................................................................................................................................................: جانفي  1إلى  -
  

  Adresse du domicile de l’exploitant:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................:   عنوان إقامة المصرح

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

  .En cas de changement d’adresse en cours d’année, mentionner également l’ancienne adresse              لسنةأذكر العنوان القديم أيضا، في حالة تغيير العنوان خالل ا   

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

  
  

   : N° CCB ou du CCP................................................................................................................................................................................................................................................: رقم الحساب الجاري البنكي أو البريدي 

   : N° d'appel téléphonique.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................: تف رقم الھا

  : Nom et adresse du Comptable (le cas échéant) ........................................................................................................................................................................) : وجوده..في حالة(إسم وعنوان المحاسب 

  

  

  ):جدوال مفصال بالشكل المطلوب افي حالة تعدد النشاطات، أرفقو(آخر   تمارسون نشاطا م،إذا كنتهيرجى ملئ الفراغات المبينة أسفل
Si vous avez une autre activité, veuillez renseigner les champs ci-après indiqués (En cas de multiplicité d’activités joindre 
un état dûment renseigné) : 

  .Raison sociale: ...................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................: اسم الشركة 

  .......................................................................................................................................................................................: Nature de l’activité.....................................................................................................................................: طبيعة النشاط

   : Adresse de l’établissement ou de l’entreprise..............................................................................................................................................................................................: عنوان المحل أو المؤسسة
  

  

 .، يوصى المكلفون بالضريبة بتقديم المعلومات المطلوبة بدقة وإعادة ھذه المطبوعة في اآلجال المحددة نظرا ألھمية ھذا التصريح الذي ينبغي أن يكون قاعدة لتثبيت الضريبة الجزافية الوحيدة
Compte tenu de l’importance de cette déclaration qui doit servir de base à la fixation de l’impôt forfaitaire unique, il est recommandé au contribuable de 
fournir les renseignements demandés avec précision et de renvoyer le présent imprimé dans les délais prescrits.  



 

  
 
 Renseignements divers :                                                                                                                                        : معلومات متنوعة 

       

  : a) nombre de personnes employées............................................................................................................................................................................................................................. :عدد األشخاص المستخدمين في   - أ

  .: .… b) montant des salaires y compris les charges sociales versées en 20............................................................................. :قيمة األجور و األعباء االجتماعية المسددة في   -ب

  . :…c) Montant annuel des loyers privés de l’année 20........................................................................................................................................................ : القيمة السنوية لإليجارات الخاصة لسنة -ج

                                                                                                                                                                  : d) véhicules utilisés:    السيارات المستعملة -د 

    Tourisme يةــسياح  Utilitaire يةــعــنف  

   كتساب السنة ا

  العالمة والقوة

  المدفوع مجموع الثمن

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

Marque et puissance 

Année d'acquisition  

Prix total payé 

  

 

 

  

  ـــــــباءل لألعــصــفــدول مــــج
Etat détaillé des dépenses et frais divers   

  

Désignation غــــالــــبــــمــــال  
Montants  نــــيـــيــــعـــــت  

 
Montant des achats de marchandises …………………………………………………..…..…

 
.................................................................مبلغ مشتريات البضائع  

 
Montant des achats de matières premières ...........................……..…………………..…… 

 
...........................................................مبلغ مشتريات المواد األولية 

 
Salaires du personnel  .....................................................................…………….………………… 

 
.........................................................................أجور المستخدمين 

 
Charges sociales patronales ........................................................ ………………………....…… 

 
........................................................ األعباء االجتماعية لرب العمل

 
Loyers professionnels ...................................................................... …………………………..……

 
......................................................................... اإليجارات المھنية

   

Autres frais généraux (détailler sur feuille séparée) ...... ……………………..………… .................. )بالتفصيل في ورقة منفصلة تذكر(مصاريف أخرى عامة 

TOTAL  ……………………………………..………… ...............الـــــمــــجـــــمـــوع 

  



 

 

Renseignements relatifs au Chiffre d’affaires                                                                               رقم األعمالبمعلومات متعلقة  

 

 مبلغ الضريبة
Montant de l'impôt 

 معدل الضريبة
Taux de 

l'IFU 

 رقم األعمال قيمة
Montant du chiffre 

d'affaires  
 

 اتــيــلــمــعــة الــعــيـــبـط
 سة() يتعلق األمر بالنشاطات المنجزة داخل نفس المؤس

Nature des opérations réalisées 
(Il s’agit des activités réalisées au sein de la même entreprise) 

…………………….. 5% ……………………. 
 (.1 – 1مكرر  282)المادة  االنتاج  و بيع السلع  ة( انشط( 1)

(1) les activités de production et de vente de biens (article 282 ter - 1). 

…………………….. 12% ……………………. 
 (.2 – 1مكرر  282)المادة  ( نشاطات أخرى2)

(2) autres activités (article 282 ter - 2). 

…………………….. 
 مجموع قيمة رقم األعمال المصرح به

Montant total du chiffre d'affaires déclaré (1) + (2) 

 

 
  حسب الحالة  دج 0111دج او 11111لوحيدة بمبلغ الخضوع للحد االدنى للضريبة الجزافية ا

Soumission au minimum d'imposition 10 000DA ou 5 000DA, selon le cas (*)  

 
……………………. 

 

 
Option pour un seul paiement annuel :  OUI                                                                       NON 

 
 سبتمبر من السنة كآخر اجل  دون سابق اشعار. 03اختيار الخضوع لنظام  الدفع السنوي للضريبة، فان الدفع يكون وجوبا قبل  عند

 En cas d’option pour le paiement annuel de l’impôt, celui-ci doit se faire au plus tard le 30 septembre de l’année sans avertissement préalable. 
 

 

 

 

 A  في : ...................................  Le .................................................  بـــ

 

 

Signature االمضاء                             

 أشـــــهـــد بأن المعلومات المسجلة على هذه المطبوعة مضبوطة وحقيقية
 

J’atteste que les renseignements portés sur la présente déclaration sont réels et exacts. 

hakim
Texte tapé à la machine

hakim
Texte tapé à la machine

hakim
Texte tapé à la machine

hakim
Texte tapé à la machine



 
 
 

حيث إذا تجاوز المبلغ المسدد  2013ديسمبر  26بتاريخ  57بالنسبة للدفع نقدا يجب مراعاة احكام القرار الوزاري رقم : طرق التسديد •
 .دج فان ھذا األخير يدفع بواسطة وسيلة دفع أخرى غير النقد100000للفصل أو السنة  

 
 
 
 

 
 Bاستعمل القسيمة :   او الفصلي لسنويبالنسبة للتسديد ا 
 Aاستعمل القسيمة :    بالنسبة للتسديد التكميلي 

 
 

Rappel 
• Les contribuables soumis à l’IFU doivent procéder au calcul de l’impôt dû et le reverser suivant 
la périodicité prévue par l’article 365 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées (CIDTA) 
(article 282 quater CIDTA). 
• Dans le cas de réalisation d’un  chiffre d’affaires dépassant celui déclaré au titre de l’année N, 
les contribuables soumis à l’IFU doivent souscrire une déclaration complémentaire entre le 15 
et le 30 Janvier de l’année N+1 (Article 282 quater  du CIDTA) 
• L’administration fiscale peut rectifier les bases déclarées,  en cas d’insuffisance de déclaration. 
(Article 282 quater du CIDTA) 
• Les contribuables relevant de l’IFU peuvent opter pour le paiement annuel en respectant les 
conditions prévues par l’article 365 du CIDTA et la précision sur  la case prévue à cet effet. 

• Le minimum d'imposition est fixé à 10.000DA (article 365 bis), toutefois, ce minimum est 
ramené à 5.000DA pour les contribuables éligibles aux dispositifs d'aide à l’emploi (ANSEJ - 
ANGEM -CNAC)- article 282- octiés.   
• Modes de paiements: Le règlement doit être effectué par un moyen de paiement autre que 
l'espèce (arrêté ministériel n° 57du  29 décembre 2013) lorsque le montant de l’impôt dépasse 
la somme de     100.000DA. 

 
 Pour le paiement trimestriel ou annuel : Utiliser le coupon B 
 Pour le paiement complémentaire : Utiliser le coupon A 

 
 
 

دج بالنسبة لألشخاص المستفيدين من اجراءات 5000يخفض ھذا الحد الى ) مكرر 365المادة (دج 10000يقدر الحد االدنى للضريبة بـ  •
  .7مكرر  282المادة  –) وودق م  -ب ص و ا  - وودت ش(دعم التشغيل 

 365ختيار التسديد السنوي شريطة احترام الشروط المنصوص عليھا في المادة بإمكان األشخاص الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة ا •
 .قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

 
  تذكير

من قانون  365ب الضريبة و تسديدھا وفق اآلجال المحددة في المادة يجب على األشخاص الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة حسا •
 ).4مكرر  282المادة (الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 

بتقديم  نيجب على األشخاص الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة  في حالة تحقيقھم لرقم أعمال يتجاوز الرقم المصرح به بعنوان السنة  •
 ).من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 2مكرر  282المادة ( 1+ نجانفي للسنة  30و  15بين تصريح تكميلي ما

 ).  2مكرر  282المادة (يمكن لإلدارة الجبائية ان تصحح االسس المصرح بھا عن طريق جدول فردي في حالة تصريح غير مكتمل  •

 



                  Annexe de la déclaration du chiffre d'affaires                 األعمالرقم ملحق التصريح ب
  

  

  année …………...   commune:……………….    Impôt Forfaitaire Unique سنة:....................     بلدية      الضريبة الجزافية الوحيدة

  .Raison sociale ................................................................................................................: اسم الشركة  : Prénoms  ................................................................: االسم  NOM ...............................................................: اللقب 
A

 Complément IFU avant (31 Janvier) 
  

IFU à 5%:……………….……..  DA
IFU à 12%: ……………….…… DA
       Total: ……………….…….. DA 

...... ......n°  equittanc  date:………… 
 

    مكلف بالضريبةإمضاء ال

  )جانفي 31قبل ( تكميلي
signature du contribuable 

 
 
 

  دج..........................   %5: ض ج و
  دج.......................... %12: ض ج و

  

  دج..................: .......المجموع           
  ................تاريخ  ...........وصل رقم 

   
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

    
  année ……………...    commune:……………….    Impôt Forfaitaire Unique سنة    :................بلدية      ةالضريبة الجزافية الوحيد

 

Raison sociale.  B  .......................................................................................................: اسم الشركة  : Prénoms  ................................................................: االسم  NOM ...............................................................: اللقب 

Trimestriel /annuel مكلف بالضريبةإمضاء ال    

  سنوي/فصلي
signature du contribuable 

 
 
 
 

  

IFU à 5%:…………………..…..  DA 
IFU à 12%: …………….….…… DA 

…… DA….….:……………Minimum  
       Total: …………………….... DA 

...... ......n°  equittanc  date:………… 

 دج........................   %5: ض ج و
 دج........................ %12: ض ج و
  دج.......................ادنىحد : ض ج و

  

 دج................: .......المجموع           
  ................تاريخ  ...........وصل رقم 

  

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _    _  
    

  année ……………...   commune:……………….   Impôt Forfaitaire Unique سنة :....................    بلدية      الضريبة الجزافية الوحيدة

 Raison sociale.  B ................................................................................................................: اسم الشركة  : Prénoms  ................................................................: االسم  NOM ...............................................................: اللقب 

   Trimestriel /annuel  مكلف بالضريبةإمضاء ال

  سنوي/فصلي .
signature du contribuable 

 
 
 
 

 

IFU à 5%:…………..………..  DA
IFU à 12%: ………..………… DA

……… DA…..:…………Minimum 
       Total: ………………….... DA 

...... ......n°  equittanc  date:………… 

 دج........................   %5: ض ج و
 دج........................ %12: ض ج و
  دج.......................ادنىحد : ض ج و

  

 دج................: .......مجموعال           
  ................تاريخ  ...........وصل رقم 

  
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   

  
  

  année ……………...       commune:……………….   Impôt Forfaitaire Unique سنة:....................   بلدية      الضريبة الجزافية الوحيدة

Raison sociale.  B ................................................................................................................: اسم الشركة  : Prénoms  ................................................................: االسم  NOM ...............................................................: اللقب 

Trimestriel /annuel مكلف بالضريبةإمضاء ال    

  سنوي/فصلي
signature du contribuable 

 
 
 

  

IFU à 5%:…………..……..  DA
IFU à 12%: ………..……… DA

……… DA..:…………Minimum 
       Total: …………..…….. DA 

...... ......n°  equittanc  date:………… 

 دج........................   %5: ض ج و
 دج........................ %12: ض ج و
  دج.......................ادنىحد : ض ج و

 
 دج.: .....................المجموع          

................تاريخ ...........وصل رقم 

_  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  __  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
  
  

 année ……………...       commune:……………….   Impôt Forfaitaire Unique سنة:....................     بلدية      الضريبة الجزافية الوحيدة

 Raison sociale.  B ................................................................................................................: اسم الشركة  : Prénoms  ................................................................: االسم  NOM ...............................................................: اللقب 

   Trimestriel /annuel  مكلف بالضريبةإمضاء ال

  سنوي/فصلي
signature du contribuable 

 
 
 
 

  

IFU à 5%:……………….……..  DA
IFU à 12%: ……………….…… DA

…… DA…….:……………Minimum 

  دج..........................   %5: ض ج و
  دج.......................... %12: ض ج و
  دج.........................ادنىحد : ض ج و

       Total: ……………….…….. DA   

  دج..................: .......المجموع           
...... ......n°  equittanc  date:…………  ريخ تا ...........وصل رقم................  

    



  
 

 avis de versement   (à déposer à la recette)                        IFU        )يودع لدى القباضة(     اشعار بالدفع                            ض ج  و

 

 
 استعمل: او الفصلي بالنسبة للتسديد السنوي 
 Bالقسيمة  
 Aاستعمل القسيمة :    بالنسبة للتسديد التكميلي 
  

  (NIF)الجبائي   رقم التعريف 

                  
                                      N° d'article رقم المادة

                                         
 

            

 
 Pour le paiement trimestriel ou annuel : Utiliser le 

coupon B 
 Pour le paiement complémentaire : Utiliser le 

coupon A 
 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
    

  avis de versement   (à déposer à la recette)                               IFU        )يودع لدى القباضة(       اشعار بالدفع                            ض ج  و
 

 
 استعمل: او الفصلي بالنسبة للتسديد السنوي 
 Bالقسيمة  
 Aاستعمل القسيمة :    بالنسبة للتسديد التكميلي 

  

  (NIF)الجبائي   رقم التعريف 

                  
                                      N° d'article رقم المادة

                                         
 

            

 
 Pour le paiement trimestriel ou annuel : Utiliser le 

coupon B 
 Pour le paiement complémentaire : Utiliser le coupon 

A 
 

  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
    

   avis de versement   (à déposer à la recette)                               IFU        )يودع لدى القباضة(       اشعار بالدفع                            ض ج  و 

 
 استعمل: او الفصلي بالنسبة للتسديد السنوي 
 Bيمة القس 
 Aاستعمل القسيمة :    بالنسبة للتسديد التكميلي 
  

  (NIF)الجبائي   رقم التعريف 

                  
                                      N° d'article رقم المادة

            
            
                 

 

            

 
 Pour le paiement trimestriel ou annuel : Utiliser le 

coupon B 
 Pour le paiement complémentaire : Utiliser le 

coupon A 
 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   
 
 
  
  

   avis de versement   (à déposer à la recette)                               IFU        )يودع لدى القباضة(       عار بالدفعاش                            ض ج  و 

 
 

 

  (NIF)الجبائي   رقم التعريف 

 استعمل: او الفصلي بالنسبة للتسديد السنوي                  
                                      N° d'article رقم المادة

            
            
                 

 
 

            

 
 

 Pour le paiement trimestriel ou annuel : Utiliser le 
coupon B 

 Pour le paiement complémentaire : Utiliser le 
coupon A 

 Bالقسيمة  
  Aاستعمل القسيمة :    بالنسبة للتسديد التكميلي 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _      
  
  
  

  avis de versement   (à déposer à la recette)                               IFU        )يودع لدى القباضة(       اشعار بالدفع                            ض ج  و 

 
 

 استعمل: او الفصلي بالنسبة للتسديد السنوي 
 Bالقسيمة  
 Aاستعمل القسيمة :    بالنسبة للتسديد التكميلي 
  

  (NIF)الجبائي   رقم التعريف 

                  
                                      N° d'article رقم المادة

                                         
 
 

            

 
 

 Pour le paiement trimestriel ou annuel : Utiliser le 
coupon B 

  Pour le paiement complémentaire : Utiliser le coupon 
A 

B 

B 

B

B 

A



 

  



 تتتتــــصصصصــــــــــــررررييييــــــــــــــــحححح        ببببــــااااللللــــــــــــووووججججــــــــــــــــوووودددد
يكتتبه  الـمكلف  بالضريبة  الخاضع  إلى :

- الضريبة على أرباح الشركات
- الضريبة على الدخل اإلجمالي }

تـاريــخ  اإلسـتـالم
.....................................................................

وزارة المالية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ااااللللممممددددييييررررييييةةةة    ااااللللععععااااممممةةةة    للللللللضضضضرررراااائئئئبببب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديرية الضرائب   

لوالية ............................................. 

سلسلة .G  رقم 8 (2007) المطبعة الرسمية الجزائر

(1)  اشطب العالمات غير المالئمة
(2)  بالنسبة للشركات األجنبية تقدم نسخة طبق األصل لعقد أو عقود األشغال أو الدراسات.

يشهد  بصحته  من  طرف  المصرح  الممضي  أسفله  الذي  يعترف  بإطالعه  على  التزاماته  الجبائية.

بـ ................................. في ............................................................ 
ااااإلإلإلإلممممضضضضااااءءءء

اإلسم واللقب أو التسمية : .............................................................................................................................................................................................................
اسم الشهرة التجاري : ......................................................................................................................................................................................................................
عنوان المقر اإلجتماعي : ................................................................................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري : ............................................................................. ح.ج. البريدي أو البنكي : ................................................................................
رقم بطاقة الحرفي أو رقم االعتماد : ............................................................................................... الهاتف : ....................................................................

ااااللللششششككككــــــــلللل        ااااللللققققــــااااننننــــووووننننيييي        للللللللــــششششــــررررككككــــةةةة
(ضع عالمة في الخانة المناسبة)

مؤسسة فردية.
شركة فعلية.

شركة التضامن.
شركة مدنية مهنية.
جمعية بالمشاركة.

شركة ذات مسؤولية محدودة.
شركة المساهمة.

شركة أجنبية : أذكر الشكل القانوني : ................................................................................................................................................................................

طبيعة النشاط الرئيسي : ..........................................................................................................................................................................................................
نشـاطـات ثانـويـة أخــرى : ..........................................................................................................................................................................................................
عناوين المؤسسات الثانوية األخرى : ...................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

مكان مسك المحاسبة : .................................................................................................................................................................................................................
إسم وعنوان المحاسب : ...............................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

شركة تعاونية.
مؤسسة عمومية (شركة).

مؤسسة عمومية.
شركة ذات اإلقتصاد المختلط.

وحدة اقتصادية محلية (والئية أو بلدية).
أخـــرى : .............................................................

تاريخ بدء النشاط : ...................................................................................................................................................................................

الجمهوريـة  الجزائريـة  الديمقراطيـة  الشعبيـة
————————

(1)

عنوان المؤسسة في الجزائر (الشركات األجنبية) (2) : ..................................................................................................................................................

صفة المصرح : مالك - مستأجر - مسير حر - مسير أجير (1) : ................................................................................................................................

ر.ت. الجبائي :ر.ت. االحصائي :

ييييججججبببب    إإإإييييــــددددااااعععع    ههههذذذذاااا    ااااللللتتتتــــــــصصصصــــررررييييحححح    ففففــــيييي    ااااألألألأليييياااامممم    ااااللللثثثثــــــــالالالالثثثثيييينننن    ((((30))))    ااااألألألألووووللللىىىى
ااااللللممممــــــــووووااااللللــــييييــــةةةة    للللتتتتــــــــــــااااررررييييــــخخخخ    ببببددددءءءء    ااااللللــــننننششششــــااااطططط،،،،    للللــــــــددددىىىى    ممممــــــــففففــــــــتتتتــــــــششششــــــــــــييييــــةةةة    ااااللللضضضضــــــــرررراااائئئئبببب

ااااللللممممؤؤؤؤههههللللةةةة....



Date  de  Réception

....................................................................

MINISTERE  DES  FINANCES
————————

Direction  Générale  des Impôts
————————

Direction des Impôts de la Wilaya

d ...........................................................

Série G 8 (2007) - Imp. Officielle, Alger

(1)

(1) Rayer les mentions inutiles.

(2) Pour les sociétés étrangères, joindre une copie conforme à l'original du ou des contrats de travaux ou d'études

Certifié exact par le déclarant soussigné qui reconnait avoir été mis au courant de ses obligations fiscales.

A ................................., le .....................................................
(Signature),

Nom et prénoms ou raison sociale : ....................................................................................................................................................................

Dénomination commerciale : .................................................................................................................................................................................

Adresse du siège social : ........................................................................................................................................................................................

N°  Registre du Commerce : ..............................................................   N°  C.C.P.  ou bancaire : ..............................................................

N° de la carte d’artisan ou N° d’agrément : ...................................................................... Tél. : ...................................................................

FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE
(Cocher la case correspondante)

Entreprise individuelle.

Société de  fait.

Société en nom collectif.

Association en participation.

Société civile professionnelle. 

Société à  responsabilité limitée.

Société par actions.

Société coopérative.

Entreprise publique.

Etablissement public.

Société d'économie Mixte.

unité économique locale (Wilaya ou Commune).

Autres : ........................................................................................ 

Société étrangère :  (indiquer la forme juridique) : ..................................................................................................

Nature de l'activité principale :.............................................................................................................................................................................

Autres activités secondaires : ..............................................................................................................................................................................

Adresses des autres établissements secondaires : ....................................................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Lieu où est tenue la comptabilité : .....................................................................................................................................................................

Nom et adresse du comptable : ..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

}— Impôt sur les bénéfices des sociétés (I.B.S.)

— Impôt sur le revenu global (I.R.G.)

Date de début de l'activité : .................................................................................................................................................

Adresse de l'établissement en Algérie (Sociétés étrangères) (2) : .........................................................................................................

Qualité du déclarant : propriétaire - Locataire - Gérant  libre - Gérant (1) :  ........................................................................................

NIS : NIF :

la présente déclaration doit être déposée
dans les trente (30) premiers jours qui suivent le
début de l'activité, auprès de l'inspection  des
Impôts compétente.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
——————————

DECLARATION  D'EXISTENCE
Souscrite par un contribuable relevant de :









 ملخص 
 بين مً و املاليت قىائمها وسالمت ودقتها بياهاتها صحت مً للخأكد وأساليب  سرق عدة املؤسساث حسخخدم

 على جخم التيقالجبائيت العملياث معسفت ؛ البدث هرا إليها يسعى التي ألاهداف مً و .الجبائي الخدقيق اللسرق هره

 الغش مً الحدقفي الجبائي الخدقيق دوزق ، الجبائي الخدقيق خاصت الخدقيق مفهىم جدديد ،قاملؤسست مسخىيق

 لخعدد العالقاث وذلك املؤسست في فعاال دوزا يلعب الخدقيق أن وسخيخج الدزاست هره إهجاش خالل فمً الضسيبي

 كرلك هالخظ املمكىت،و الحلىلق اقتراح مع إلاجساءاث وجقييم البياهاث مخخلف جىفير على يساعد مما الاقخصاديت

 .عليه  املباشسة غير الضسائب سيلسة اسخمسازيت

 :املفتاحية  كلماتال

 .الجبائي الخدقيق -جبايت - جدقيق - اقخصاديت مؤسست

Résumé : 

Les entreprises utilisent plusieurs moyens pour s’assurer de la validité des états financiers et parmi 

ces moyens l’audit fiscal. Étala recherche a pour objet de connaitre les opérations fiscales qui se 

déroulent au sein de l’entreprise, déterminer la notion d’audit notamment l’audit fiscal et le rôle de 

l’audit fiscal pour diminuer le fraude fiscal. 

A travers cette étude, on déduit que l’audit joue un rôle d’une grandeقefficacité dans l’entreprise et 

cela, eu égard à la pluralité des relations économiques, ce qui permet la disponibilité des différents 

facteurs concernés et l’évaluation des procédures avec les propositions des solutions possibles. On 

remarque ainsi la continuité de la prévalence des impôts indirects sur le système d’audit. 

Mots clés : 

Entreprise économique –Audit - Fiscalité – Audit fiscal. 


